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ABSTRAK 

NURASMAH AWALIAH, TAHUN 2022, Efektivitas Pemungutan Pajak 

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dimasa Pandemi Covid-19 di 

Kabupaten Bantaeng. Karya Tulis Ilmiah (KTI) Program Studi Perpajakan, 

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar. Di bimbing 

oleh pembimbing 1 Andi Rustam dan pembimbing 2 Muhammad Adil. 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas Pemungutan 

Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dimasa Pandemi Covid-19 di 

Kabupaten Bantaeng. Penelitian Ini dilakukan di Kantor KPP Pratama Bantaeng 

dengan sampel menggunakan data klien kantor yang merupakan Wajib Pajak atas 

pelaksanaan pemungutan pajak UMKM. Data perolehan diperoleh penulis melalui 

penelitian lapangan baik dengan cara observasi maupun wawancara serta 

didukung dengan perolehan dokumen dari tempat penelitian. 

 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas Pemungutan Pajak 

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dimasa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten 

Bantaeng terlaksana, berjalan dengan baik dan sistematis. 

 

Kata Kunci: Efektivitas Pemungutan Pajak, UMKM, Covid-19 
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ABSTRACT 

Nurasmah Awaliah, in 2022, Effectiveness Of Tax Collection For Micro, Small 

and Medium Enterprises (MSMEs) during the covid-19 pandemic in Bantaeng 

Regency. Scientific paper (KTI) Tax Study Program, Faculty of Economics and 

Business, University of Muhammadiyah Makassar. Supervised by supervisor 1 

Andi Rustam and supervisor 2 Muhammad Adil. 

 The purpose of this study was to determine the Effectiveness of Tax 

Collection for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) during the covid-

19 pandemic in Bantaeng Regency. This research was conducted at the KPP 

Pratama Bantaeng office with samples using office client data which are 

taxpayers for the implementation of MSME tax collection. The data obtained by 

the author through field research either by means of observation or interviews 

and is supported by the acquisition of documents from the research site. 

 The result showed that the Effectiveness of Tax Collection For Micro, 

Small and Medium Enterprises(MSMEs) during the covid-19 pandemic in 

Bantaeng Regency was carried out, went well and systematically. 

 

Keywords: R Of Tax Collection, MSMEs, Covid-19  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kelompok usaha 

yang memiliki jumlah paling besar. Selain itu, kelompok ini terbukti tahan 

terhadap berbagai macam goncangan krisis ekonomi. Dalam masa pandemi saat 

ini UMKM tidak dapat dilepaskan dari terdampaknya pandemi covid-19 maka 

UMKM harus dapat bertahan dimasa pandemi saat ini yang mana di tuntun harus 

mempunyai inovasi lebih untuk meningkatkan daya jual ke masyarakat dengan 

tetap terus mematuhi protokol Kesehatan. Keberlangsungan UMKM dalam 

menghadapi pandemi tidak terlepas dari tujuan perusahaan yakni kepuasan 

konsumen atau pelanggan dapat dicapai melalui perumusan strategi yang baik. 

Perumusan strategi didefinisikan sebagai suatu proses dalam Menyusun Langkah-

langkah untuk pengembangan perusahaan, seperti penetapan tujuan perusahaan 

dan mencapai visi dan misi perusahaan.   

Keberadaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mempunyai peranan 

cukup besar dalam perekonomian di Indonesia. Dari sekitar 250 jutaan penduduk 

Indonesia yang tercatat dari data Kememnterian menunjukkan Koperasi dan UKM 

pada tahun 2017, jumlah unit Usaha UMKM tercatat sebanyak 98.8% dari total 

unit usaha dengan serapan tenaga kerja sebesar 96.99% dari total tenaga kerja. Di 

sisi lain, menurut catatan Direktorat Jendral Pajak (DJP), penerimaan pajak dari 

sektor UMKM hanya Rp. 65,012 miliar atau baru 0,54% dari total PDB sektor 

UMKM ( sumber: google, diakses 2018). Angka ini menunjukkan bahwa adanya 
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gap antara tingkat penerimaan pajak dengan jumlah unit UMKM yang sangat 

tinggi. Idealnya potensi Pajak di Indonesia sangatlah besar, namun saying belum 

tergarap optimal. Pajak adalah sumber penerimaan utama bagi negara yang 

diperlukan untuk membiayai pengeluaran negara. Bisa kita pahami, penggerak 

pertumbuhan perekonomian Indonesia adalah pajak. Tapi juga bis akita pahami 

bahwa semua orang menghindar untuk membayar pajak. 

Sejak mulai pandemi, Maret 2020 praktis memang mengalami perlambatan. 

Hingga kuartal pertama 2021 diperkirakan akan masih mengalami tekanan, 

terutama akibat tingginya belanja pemerintah yang dikeluarkan untuk 

perlindungan sosial menangani dampak penyebaran covid-19. Selain itu 

rendahnya komponen konsumsi dalam negeri dan produktivitas kinerja ekspor di 

sisi yang lain. Hal ini membuat pertumbuhan ekonomi ada dalam keadaan yang 

kurang menggembirakan. 

Dalam situasi ekonomi yang tertekan inilah, eksistensi UMKM 

kontribusinya relative turut mengalami tekanan. Berdasarkan survei Bank 

Indonesia terdapat sekitar 72,6% pelaku UMKM yang mengalami penurunan 

kinerja seperti omzet yang menurun serta terhambatnya penyaluran modal. Lebih 

jauh riset yang di lakukan oleh LIPI yang berjudul Dampak pandemi covid-19 

terhadap kinerja UMKM Indonesia yang dilaksanakan pada 1-20 Mei 2020, 

dengan melibatkan 679 pelaku usaha, menemukan bahwa selama pandemi, 

94,69% usaha mengalami penurunan penjualan. Pandemi covid-19 menyebabkan 

profit usaha menurun secara signifikan akibat biaya produksi tetap atau bahkam 

meningkat sementara penjualan menurun. biaya usaha yang mengalami 
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peningkatan selama pandemi yaitu bahan baku, transportasi, tenaga kerja dan 

biaya lain-lain. 

Alasan pemilihan judul adalah untuk mengetahui Realisasi pemungutan 

pajak usaha mikro kecil menengah (UMKM) dimasa covid-19 di Kabupaten 

Bantaeng. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis memilih judul: 

Efektivitas Pemungutan Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) 

dimasa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Bantaeng. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan yang menjadi masalah pokok 

penelitian ini adalah: “Bagaimana Efektivitas Pemungutan Pajak Usaha Mikro 

Kecil Menengah (UMKM) dimasa Covid-19 di Kabupaten Bantaeng?” 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan dari penelitian 

ini adalah untuk mengetahui Efektivitas Pemungutan Pajak Usaha Mikro Kecil 

Menengah (UMKM) dimasa pandemi Covid-19 di Kabupaten Bantaeng. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian yang di harapkan yaitu: 

1. Bagi Penulis, memperdalam ilmu pengetahuan mengenai realisasi 

pemungutan pajak terutama memahami lebih mendalam pelaksanaan 

pemeriksaan pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak. 
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2. Bagi instansi terkait, sebagai bahan informasi pelengkap atau masukan 

sekaligus pertimbangan KPP terkait agar selalu memperhatikan setiap 

faktor-faktor yang terkait. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1. Pengertian Efektivitas 

Efektivitas secara umum ialah suatu kegiatan yang menunjukkan 

tingkat keberhasilan atau taraf tercapainya sesuatu baik itu program ataupun 

sebuah kebijakan yang diukur dengan kualitas, kuantitas, dan waktu sesuai 

dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Dengan kata lain, semakin 

banyak rencana yang berhasil diperoleh maka kegiatan tersebut dianggap 

efektif. Efektivitas menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu 

“daya guna, keaktifan, serta adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan antara 

seseorang yang melaksanakan tugas dengan adanya tujuan yang ingin 

dicapai”. 

Menurut Sondang P. Siagian, efektivitas ialah “suatu pemanfaatan 

 sarana dan prasarana, sumber daya dalam jumlah tertentu yang 

sebelumnya  telah ditetapkan untuk menghasilkan sejumlah barang 

ataupun jasa kegiatan  yang akan dijalankan oleh seseorang atau suatu 

badan”.  

  Rumus yang digunakan untuk menghitung efektivitas pajak adalah 

 sebagai berikut: 

𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 =  
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑚𝑒

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝑅𝑒𝑘𝑙𝑎𝑚𝑒
 𝑥 100 % 
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Tabel 2.1 Kriteria Efektivitas 

 

Presentase Efektivitas Kriteria Efektivitas 

> 100% Sangat Efektif 

90% - 100% Efektif 

80% - 90% Cukup Efektif 

60% - 80% Kurang Efektif 

<60% Tidak Efektif 

            Sumber: Kepmendagri No. 690.900-327, Tahun 1996 (Dwindra:          

2008) dalam (Primandari & Dahlia, 2020) 

 

  Berdasarkan tabel kriteria efektivitas diatas dapat disimpulkan 

 bahwa semakin besar rasio keberhasilan maka semakin efektif, standar 

 minimal rasio keberhasilan adalah 100% atau 1%. Namun, apabila rasio di 

 bawah standar maka rasio tersebut dikatakan tidak efektif.  

2. Konsep Pajak dan Prosedur Pemungutan Pajak 

Pajak adalah konstribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang-Undang, 

dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Adapun ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak dalam buku perpajakan 

Teori dan Kasus Siti Resmi (2014:2), yaitu: 

1. Pajak di pungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta 

aturan pelaksanaannya. 
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2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat di tunjukkan adanya kontraprestasi 

individual oleh pemerintah. 

3. Pajak di pungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah 

daerah 

4. Pajak di peruntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila 

dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai 

public investment. 

Realisasi pemungutan pajak yaitu jumlah penerimaan pajak yang nyata 

atau pajak yang benar- benar diterima yang dicapai pada periode tertentu 

yang kemudian di bandingkan dengan pemungutan pajak. 

 Syarat pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2016:4) agar 

pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan, maka pemungutan pajak 

harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

1) Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan) 

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni pencapaian keadilan, undang- 

undang, dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam 

perundang- undangan termasuk mengenakan pajak secara umum 

dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing- masing. 

Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yaitu dengan memberikan 

hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan 

dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada majelis 

pertimbangan pajak. 
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2) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang- undang (ketentuan 

yuridis) di Indonesia  

Pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Ketentuan ini 

memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik 

untuk negara dan warganya. 

3) Tidak menganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)  

Pemungutan tidak boleh menganggu kelancaran kegiatan produksi 

dan perdagangan, sehingga tidak menimbulkan penurunan 

perekonomian masyarakat. 

3. Unsur-unsur Pajak 

Diatas telah disebutkan mengenai pengertian pajak, dapat ditarik 

kesimpulan mengenai unsur-unsur pajak antara lain: 

a. Pajak dipungut dengan berdasarkan undang-undang yang berlaku. 

b. Tidak dapat mendapatkan jasa timbal balik yang di tunjukkan secara 

langsung. Misalnya, terdapat orang yang taat untuk membayar pajak 

kendaraan bermotor kepada negara akan dapat melalui jalan yang 

memiliki kualitas yang sama dengan orang yang tidak tat dalam 

membayar pajak kendaraan bermotor tersebut. 

c. Pemungutan pajak sangat diperlukan untuk membiayai pemerintah 

dalam menjalankan fungsi dari pemerintah, baik itu secara rutin 

ataupun pembangunan. 

d. Pemungutan pajak memiliki sifat yang memaksa. Pajak dapat untuk 

dipaksakan apabila seorang Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban 
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tersebut serta akan dikenakan suatu sanksi yang sesuai dengan adanya 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

4. Fungsi Pajak  

Fungsi pajak menurut Mardiasmo (2016:4) yaitu: 

a. Fungsi Budgetair, yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah 

untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Sebagai sumber 

keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-

banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara 

ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui 

penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan 

(PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan lain-lain. 

b. Fungsi Regulerend, atau fungsi mengatur, pajak sebagai alat untuk 

mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial 

dan ekonomi.  

5. Definisi UMKM 

 Menurut Undang-undang No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil 

Menengah pasal 1, Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan 

atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana 

diatur dalam Undang-undang ini. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif 

yang berdiri sendiri, yang di lakukan oleh perorangan atau badan usaha yang 

bukan merupakan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian 

baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang 



10 
 

 
 

memenyhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang 

tersebut. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri 

yang dilakukan oleh orang perorangan aau badan usaha yang bukan merupakan 

cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung 

mauoun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah 

kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-

undang tersebut. 

6. Peraturan Perpajakan dan UMKM 

Sudut pandang terkait definisi UMKM sangat beragam. Definisi UMKM 

dibutuhkan untuk memberikan batasan klasifikasi apakah suatu usaha termasuk 

kedalam kategori UMKM atau tidak. Di Indonesia, definisi UMKM diatur dalam 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM 

dalam Bab 1 pasal (1), yang menjelaskan bahwa: 

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan yang memenuhi 

kriteria usaha mikro sebagaimana telah diatur dalam undang- undang 

tersebut. 

2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdii sendiri, yang di 

lakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak usaha 

atau cabang usaha yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik secara 

langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang 

memenuhin kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dalam Undang-undang 

tersebut. 
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3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang-perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan 

anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau 

menjadi bagian baik secara langsung maupun tidak langsung dengan usaha 

kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan 

tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini. 

Tabel 2.2  Kriteria UMKM berdasarkan Aset dan Omzet 

No Uraian 

Kriteria 

Aset Omzet 

1 Usaha Mikro Max 50 Juta Max. 500 Juta 

2 Usaha Kecil >50 JT-500 JT >300 JT-2,5 M 

3 Usaha Menengah >500 JT-10 M >2,5 M-50 M 

(Sumber: www.pajak.go.id) 

Tabel diatas menjelaskan kriteria UMKM berdasarkan aset dan omzet yang 

diperoleh. Usaha Mikro usaha yang memiliki asset dengan jumlah maksimal Rp. 

50 juta dan omset maksimal Rp. 300 juta. Usaha kecil memiliki asset lebih dari 

Rp. 50 juta sampai dengan Rp. 500 juta dan omset lebih dari Rp. 300 juta sampai 

dengan Rp. 2,5 Miliar. Sedangkan Usaha Menengah memiloki asset lebih dari Rp. 

500 juta sampai dengan Rp. 10 Miliar dan omset lebih dari Rp. 2,5 Miliar sampai 

dengan Rp. 50 Miliar. 

Peran usaha mikro, kecil dan menengah dalam perekonomian di Indonesia 

sangat tinggi. UMKM merupakan penopang perekonomian karena kontribusinya 

yang sangat tinggi. Meskipun memiliki kontribusi yang tinggi pada perekonomian 
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di Indonesia, namun terdapat kesejangan dimana kontribusi UMKM pada 

penerimaan pajak sangat kecil. Dalam upaya mendorong pemenuhan kewajiban 

perpajakan secara sukarela, pemerintah mengeluarkan regulasi yakni PP No. 46 

Tahun 2013. 

B. Kerangka Konseptual  

Di dalam suatu negara memiliki pemungutan yang salah satu sumber 

pemasukannya berasal dari pajak. Pentingnya pajak dalam lingkungan instansi 

atau perusahaan disebabkan oleh pajak adalah pajak sumber pemungutan bagi 

negara setiap pemasukan pajak bagi pemerintah diharapkan penerimaannya dapat 

mengoptimalkan dengan potensi dan target yang telah ditetapkan katena pajak 

sangat membantu segala pembangunan nasional yang di lakukan tahab demi tahab 

sebagai tujuan mensejahterakan rakyat. Maka dari itu, jika tidak adanya dana yang 

cukup untuk menjalankan pembangunan, apalagi dana pembangunan di negara 

kita Sebagian besar berasal dari pemungutan pajak. Maka baik pemerintah serta 

masyarakat dituntut wajib untuk menegakkan diri bahwa pentingnya bayar pajak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual 

Maningkatkan Pemungutan 

Pajak UMKM  

KPP Pratama Kabupaten 

Bantaeang 

Efektivitas Pemungutan Pajak 

UMKM 
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C. Metode Pelaksanaan Penelitian 

1. Tempat dan Waktu  

Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Kabupaten Bantaeng Jl. Andi 

Mannapiang, Lamalaka, Kecamatan. Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi 

Selatan 92415, yang telah dilaksanakan selama 2 bulan dari bulan Mei sampai Juli 

2022. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

a) Kepustakaan 

Penelitian ini menggunakan tehnik pengumpulan data sekunder dari 

buku, jurnal dan dokumen yang relavan untuk menyusun konsep 

penelitian dalam mengungkap objek penelitian. 

b) Studi Dokumentasi 

Studi dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder 

yang berhubungan dengan objek fokus penelitian. Data sekunder ini 

diambil dari data tertulis yang telah tersedia di kantor Kementerian 

Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak KPP Pratama 

Kabupaten Bantaeng. 

c) Wawancara Terbuka 

Wawancara adalah bentuk komunikasi antar dua orang, melibatkan 

seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu. 

Beberapa alasan yang menjadi pertimbangan peneliti memilih tehnik 
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wawancara tak terstruktur atau wawancara terbuka adalah sebagai 

berikut: 

1) Wawancara terbuka memungkinkan responden menggunakan cara-

cara unik mendefinisikan dunia. 

2) Wawancara terbuka mengamsumsikan bahwa tidak ada urutan tetap 

pertanyaan yang sesuai untuk semua responden. 

3. Jenis dan Sumber Data 

a) Data Primer 

Data primer termasuk data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud 

khusus menyelesaikan permaslahan dalam penelitian. Data dikumpulkan 

sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek 

penelitian dilakukan. 

b) Data Sekunder 

Data penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder berupa buku, 

jurnal, artikel serta situs internet yang berkenaan dengan penelitian yang 

dilakukan. Guna untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian. 

4. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif terapan yang 

bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai objek yang diteliti. Melalui 

penelitian ini kualitatif penelitian berusaha mendeskripsikan permasalahan serta 

memberikan solusi. Perumusan penelitian kualitatif di mulai dengan pengumpulan 

data-data berupa penjelasan kata-kata yang didapatkan langsung dari buku, jurnal 

dan situs kusioner.  
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Cara-cara yang digunakan dalam menganalisis data yaitu: 

a. Pengumpulan Data 

Yaitu aktifitas pengumpulan data yang dibutuhkan guna mencapai 

tujuan penelitian. 

b. Reduksi Data 

Yaitu penyederhanaan, penggolongan, mengarahkan dan 

membuang yang tidak perlu data sedemikian rupa sehingga data tersebut 

dapat menghasilkan informasi yang bermanfaat dan memudahkan dalam 

penarikan kesimpulan. 

c. Penyajian Data 

Yaitu sekumpulan data yang disusun secara sistematis dan mudah 

dipahami, sehingga memberikan kesimpulan dan pengambilan Tindakan. 

d. Kesimpulan  

Yaitu tahap akhir dalam analisis data yang dilakukan melihat hasil 

reduksi data tepat mengacu pada tujuan analisis yang hendak dicapai. Pada 

tahap ini bertujuan mencari data yang dikumpulkan dengan mencari 

hubungan dan persamaan. 
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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Sejarah Singkat KPP Pratama Kabupaten Bantaeng 

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantaeng yang beralamat Jl. Andi 

Mannapiang Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, 

Sulawesi Selatan 92415. 

KPP Pratama Bantaeng memiliki lebih dari 145.000 Wajib Pajak di empat 

kabupaten: Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Takalar dan 

Kabupaten Gowa. Pembayaran pajak terbesar di KPP Pratama Bantaeng adalah 

pemerintah dan departemen kontruksi. Selain itu, perpajakan sangat mungkin 

terjadi di wilayah kerja KPP Pratama Bantaeng, khususnya di kabupaten Gowa 

yang telah menyumbang lebih dari 60% dari total pendapatan tahunan KPP 

Pratama Bantaeng selama 5 tahun terakhir,. KPP Pratam Bantaeng memiliki tiga 

unit kerja tingkat IV yaitu KP2KP Sungguminasa Kabupaten Gowa, KP2KP 

Kabupaten Takalar dan KP2KP Bonto Sunggu Kabupaten Jeneponto. 

KPP Pratama Bantaeng awalnya didirikan pada tahun 2008 dan merupakan 

M. di kembangkan oleh Junaidi, S.H., M.Si. Hingga 2009, selanjutnya digantikan 

oleh Syamsinar, S.P., dan M.Comm. kepemimpinan itu berlanjut hingga tahun 

2013, setelah itu, Agus Salim, H.,H.,M.M. Pensiun pada Agustus 2016. Untuk 

mengisi kekosongan 44 orang penanggung jawab KPP Pratama Bantaeng, kepala 

kantor pelayanan pajak daerah Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara. 

Neilmaldrink Noor, S.E., M.Sc., menunjukkan R. Didik Wijatmono, S.E., M.M. 

yang merupakan kepala bidang pendaftaran. Ekstensifikasi dan penelitian di 
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an Penyuluhan 
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Pengawasan 

dan Konsultasi 
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Seksi 

Pengawasan 

dan Konsultasi 

IV 

Seksi 

Pengawasan 

dan Konsultasi 

III 

Seksi 
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dan Konsultasi 

II 
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Seksi 
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Seksi 

Pengelolaan 

data dan 

Informasi 

Kelompok Jabatan 

Fungsional 

Subbagian Umum 

dan Kepatuhan 

Internal 

KEPALA KANTOR 

Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara sebagai pelaksana tugas (Plt) 

kepala KPP Pratama Bantaeng. 

Pada tanggal 25 Oktober 2016, sekretaris pajak menerbitkan surat keputusan 

No. KEP300/PJ/2016 tentang pengangkatan staf Tingkat III Ditjen Pajak. 

Berdasarkan keputusan tersebut, Agus Kuncara, S.E.,M.Ec diangkat dan tetap dab 

tetap bertanggung jawab di KPP Pratama Bantaeng pada tanggal 01 November 

2016. 

B. Struktur Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Struktur Organisasi 



18 
 

 
 

C. Job Description 

1. Chief Revenue Officer pejabat pendapatan bertanggung jawab atas 

intruksi dari kantor pendapatan dan bertanggung jawab untuk melakukan 

pemungutan langsung, melakukan penilaian pajak yang berlaku, dan 

memfasilitasi semua item dan elemen yang terkait dengan pemungutan 

pajak membawahinya, kepala kantor pelayanan pajak pratama bantaeng. 

Membawahi 11 seksi yaitu sub bagian umum, seksi pengawasan dan 

konsultasiI, seksi pengawasan dan konsultasi II, seksi pengawasan dan 

konsultasi III, seksi pengawasan dan konsultasi IV, seksi pengawasan 

data dan informasi, seksi pelayanan, seksi pemeriksaan, seksi 

ekstensifikasi, seksi fungsional, dan seksi penagihan. 

2. Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal 

a. Karyawan menyelesaikan kepegawaian, perintah dari manajer umum 

untuk mempersiapkan dan memproses proposal Pendidikan, 

kenaikan gaji regular, promosi, transfer, promosi penghargaan 

peringkat, liburan peserta pelatihan, pelatihan diluar tugas file/ 

administrasi, pension, penalty dan hal-hal terkait lainnya.        

b. Pelaksanaan anggaran tugasnya membuat innentarisasi 

peralatan/formular kantor dan merencanakan pemeliharaan atau 

perbaikan peralatan atau gedung kantor. 

c. Seorang pelaksana yang tugasnya membuat anggaran dan menangani 

masalah keuangan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku,. Jadi, tugasnya sebagai eksekutif akuntansi 
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pengeluaran adalah menerima, menyimpan dan membayar gaji 

karyawan. 

d. Pelaksana bendahara pengeluaran, tugasnya ialah menerima, 

menyimpan dan membayar gaji kepada para pegawai dan 

menyelenggarakan pengelolaan anggaran dilingkungan kantor 

pelayanan pajak berdasarkan ketentuan yang berlaku. 

e. Departemen pengawasan dan pembinaan, isi 

f. Personil akun termasuk pengawasan kepatuhan Wajib Pajak terhadap 

kewajiban perpajakan, nasihat atau pendekatan kepada Wajib Pajak 

melakukan analisis bisnis wajib pajak, menyesuaikan data Wajib 

Pajak melakukan analisis bisnis wajib pajak, menyesuaikan data 

Wajib Pajak sebagai bagian dari penguatan dan meninjau hasil 

banding. 

g. Melakukan Wajib Pajak profiling, menganalisis kinerja Wajib Pajak 

menyesuaikan data Wajib Pajak sebagai bagian dari penguatan dan 

penilaian hasil banding berdasarkan peraturan yang berlaku, dan 

mengelola surat masuk dan surat keluar, menyalin dan menyimpan 

surat The Executor Supervision and Advisory Department (Wascon) 

yang berperan sebagai penunjang Wajib Pajak, memiliki empat 

department: Wascon I, Wascon II, Wascon III, dan Wascon IV. 
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D. Hasil Penelitian 

Pada bagian ini, peneliti akan memaparkan pokok dari penelitian ini yaitu: 

“Efektivitas pemungutan pajak usaha mikro kecil menengah (UMKM) dimasa 

pandemi covid-19 di Kabupaten Bantaeng, dengan menggunakan metode 

deskriptif kualitatif. 

Penelitian ini dilakukan di kantor KPP Pratama Kabupaten Bantaeng dengan 

tujuan untuk mengetahui Realisasi Pemungutan Pajak Usaha Mikro Kecil 

Menengah (UMKM) Covid-19 di KPP Pratama Kabupaten Bantaeng. Adapun 

data yang diperoleh selama penelitian berlangsung yaitu sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Rekapitulasi Jumlah Wajib Pajak UMKM Terdaftar Di KPP 

Pratama Bantaeng 

No Tahun Status WP UMKM Jumlah WP UMKM Total WP UMKM 

 
1 

 
2019 

Normal 60.016  
223.587 

Non Efektif 163.571 

 
2 

 
2020 

Normal 79.127  
358.227 

Non Efektif 279.100 

 
3 

 
2021 

Normal 92.410  
380.579 

Non Efektif 288.169 

Sumber: Kantor KPP Pratama Bantaeng (2022) 

Berdasarkan pemaparan dari tabel 3.1 di atas, rekapitulasi jumlah Wajib 

Pajak UMKM terdaftar selama tiga tahun terakhir yaitu pada tahun 2019 totalnya 

sebanyak 223.587, pada tahun 2020 wajib pajak yang terdaftar sebanyak 358.227, 

sedangkan pada tahun 2021 totalnya sebanyak 380.579. 
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Tabel 3.2 Realisasi Pemungutan Pajak UMKM Kabupaten Bantaeng 

No Tahun 
Bayar 

Target Pemungutan 
UMKM 

Realisasi pemungutan 
UMKM 

Presentase 
(%) 

Efektivitas 

1 2019 9.880.051.672  8.233.763.941 83, 3%  Cukup Efektif 

2 2020 7.743.606.763 5.531.147.688 71,4% Kurang Efektif 

3 2021  7.975.914.965 5.072.707.999 63,6% Kurang Efektif 

Sumber: Data diolah dari KPP Pratama Bantaeng (2022) 

Berdasarkan pemaparan dari table 3.2 diatas, realisasi pemungutan pajak 

UMKM selama tiga tahun terakhir yaitu dari tahun 2019 sampai dengan tahun 

2021, setiap tahunnya terus mengalami penurunan. Pada tahun 2019 memporoleh 

hasil sebanyak 8.233.763.941, pada tahun 2020 memperoleh hasil realisasi 

sebanyak 5.531.147.688, dan pada tahun 2021 mengalami penurunan dari tahun 

sebelumnya dengan memperoleh hasil sebanyak 5.072.707.999.  

Tabel 3. 3 Wajib Pajak Patuh dan Tidak Patuh dalam Pembayaran Pajak 

NO TAHUN BAYAR Status Per-Pembayaran Pajak Total 

    Tepat Waktu Terlambat   

1 2019 26.136 23.196 49.332 

2 2020 17.071 12.426 29.497 

3 2021 16.077 13.635 29.712 

Total   108.541 

Sumber: Kantor KPP Pratama Bantaeng (2022) 

Berdasarkan pada tabel 3.3 pada tahun 2019 status per-permbayaran pajak 

tepat waktu sebesar 26.136 dan terlambat 23.196 dan untuk tahun 2020 status per-

pembayaran tepat waktu 17.071, terlambat 12.426. sedangkan untuk tahun 

2021status per- pembayaran pajak tepat waktu 16.077 dan terlambat 13.635. jadi 

pada tahun 2019-2021 Wajib Pajak yang patuh dan tidak patuh dalam pembayaran 

pajak dengan total 108.541 Wajib Pajak. Akibat ketidak patuhan Wajib Pajak UMKM  

sehingga dikenakan sanksi berupa denda administrasi dari tanggal jatuh tempo. 

Dikenakannya sanksi sebesar 0,5% dari omzet selama satu tahun. 
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Berdasarkan uraian di atas faktor yang menyebabkan Wajib Pajak tidak 

membayar pajak UMKM seperti hasil wawancara yang di lakukan peneliti dengan 

narasumber bapak Muh.Aslam Sumba selaku pelaksana sub bagian umum 

menyatakan bahwa:  

“Faktor yang menyebabkan UMKM tidak patuh membayar pajaknya 

yaitu faktor pendapatan di karenakan kondisi pandemi ini 

menyebabkan UMKM yang terdampak pandemi covid-19 mengalami 

penurunan omset. Kendala lain yang di alami UMKM sulitnya 

memperoleh bahan baku permodalan, pelanggan menurun, 

distribusi dan produksi terhambat. Adapun penyebab lainnya yaitu 

karena adanya pembatasan kegiatan konsumen lebih banyak 

melakukan aktifitas di rumah serta melakukan isolasi mandiri. 

Karena berdampak juga ke perekonomian di Indonesia misalnya 

pedagang-pedagang terus jasa transportasi dan lain-lain itu kan 

harus di tutup. Jadi orang-orang khususnya pelaku UMKM itu kan 

tidak bisa berjualan, tidak bisa melakukan usahanya gitu. Jadi garis 

bawahnya itu pendapatannya pasti tidak ada bahkan ada yang 

bagkrut, itupun tidak bisa di cegah soalnya itu sangat berdampak 

pada pendapatannya jadi lebih fokus ke pendapatannya”. 

Berdasrakan faktor yang dipaparkan diatas pemerintah Kabupaten Bantaeng 

tidak tinggal diam, mereka melakukan beberapa upaya untuk mengatasi 

perekonomian para pelaku UMKM dimasa covid-19 yaitu sebagaimana hasil 

wawancara oleh peneliti dengan narasumber bapak Muh.Aslam Sumba selaku 

pelaksana sub bagian umum menyatakan bahwa:  

“Adapun upaya yang yang dilakukan oleh Pemerintah kabupaten 

Bantaeng untuk mengatasi masalah perekonomian para pelaku 

UMKM di masa pandemic yaitu pemeberian bantuan kepada pelaku 

UMKM miskin dan rentan, insentif pajak bagi UMKM, memberi 

keringanan biaya perizinan bagi pembentukan usaha kecil dan 

pembebasan biaya perizinan bagi usaha mikro serta dukungan 

pembiayan yang terjangkau bagi UMKM.” 
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Pada pembayaran pajak oleh UMKM tidak terlepas dari masalah masalah 

perekonomian dan dengan adanya masalah tersebut tidak pulah terlepas yang 

Namanya solusi untuk mengatasi masalah perekonomian tersebut. 

E. Pembahasan 

Dari tabel table 3.2 di atas, realisasi pemungutan pajak UMKM selama tiga 

tahun terakhir yaitu dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, setiap tahunnya 

terus mengalami penurunan. Pada tahun 2019 memporoleh hasil sebanyak 

8.233.763.941, dari jumlah target pemungutan UMKM satu tahun sebanyak Rp. 

9.880.051.672. Sedangkan pada tahun 2020 memperoleh hasil realisasi 

pemungutan UMKM mengalami penurunan sebanyak Rp.5.531.147.688, dari 

jumlah target satu tahun sebanyak Rp.7.743.606.763 dan pada tahun 2021 

mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dengan memperoleh hasil realisasi 

pemungutan UMKM sebanyak Rp.5.072.707.999, dari target satu tahun sebanyak 

Rp.7.975.914.965. 

Berdasarkan klasifikasi pengukuran tingkat keefektivitas diatas pada tahun 

2019 memperoleh presentase sebanyak 83,3% sehingga dapat dikatakan 

pemungutan UMKM berjalan cukup efektif. Pada tahun 2020 memperoleh 

presentase sebanyak 71,4% sehingga dapat dikatakan pemungutan UMKM 

berjalan kurang efektif. Dan pada tahun 2021 memperoleh hasil 63,6% dapat 

dikatakan pemungutan UMKM berjalan kurang efektif.  

Adapun dari hasil pemungutan perolehan selama tiga tahun yakni dari tahun 

2019- 2021 setiap tahunnya mengalami penurunan hasil pemungutan pajak usaha 
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mikro kecil memengah (UMKM) di Kabupaten Bantaeng hal ini di sebabkan 

karena kondisi pandemi ini menyebabkan UMKM terdampak pandemi covid-19 

mengalami penurunan omset. Kendala lain yang dialami UMKM sulitnya 

memperoleh bahan baku permodalan, pelanggan menurun, distribusi dan produksi 

terhambat. Adapun penyebab lainnya yaitu karena adanya pembatasan kegiatan 

konsumen lebih banyak melakukan aktivitas dirumah serta melakukan isolasi 

mandiri. Karena berdampak juga keperekonomian di Indonesia misalnya 

pedagang- pedagang dan jasa transportasi dan lain- lain itu harus di tutup. jadi 

orang- orang khususnya pelaku UMKM tidak bisa berjualan, dan tidak bisa 

melakukan usahanya. Jadi, garis bawahnya pendapatannya pasti tidak ada bahkan 

ada yang bangkrut, itupun tidak bisa dicegah karena itu sangat berdampak pada 

pendapatannya jadi lebih fokus ke pendapatannya. Adapun upaya yang dilakukan 

oleh Pemerintah Kabupaten Bantaeng untuk mengatasi masalah perekonomian 

para pelaku UMKM dimasa pandemi yaitu pemberian bantuan kepada pelaku 

UMKM miskin dan rentan, insentif pajak bagi UMKM, memberi keringanan 

biaya perizinan bagi pembentukan usaha kecil dan pembebasan biaya perizinan 

bagi usaha mikro serta dukungan pembiayaan yang terjangkau bagi UMKM, 

sehingga UMKM terbantu memberikan kemudahan, perlindungan dan 

pemberdayaan bagi UMKM. 

Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi Wajib Pajak tidak membayar 

pajak UMKM adalah sebagai berikut: 

1. Kondisi pandemi menyebabkan UMKM yang terdampak pandemic 

covid-19 mengalami penurunan omset  
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2. Sulitnya memperoleh bahan baku permodalan, pelanggan menurun, 

distribusi dan produksi terhambat. 

3. Adanya pembatasan kegiatan konsumen lebih banyak melakukan 

aktifitas di rumah serta melakukan isolasi mandiri, sehingga berdampak 

pada perekonomian Indonesia.  

Berdasarkan pada tabel 3.3 pada tahun 2019 status per-permbayaran pajak 

tepat waktu sebesar 26.136 dan terlambat 23.196 dan untuk tahun 2020 status per-

pembayaran tepat waktu 17.071, terlambat 12.426. sedangkan untuk tahun 

2021status per- pembayaran pajak tepat waktu 16.077 dan terlambat 13.635. jadi 

pada tahun 2019-2021 Wajib Pajak yang patuh dan tidak patuh dalam pembayaran 

pajak dengan total 108.541 Wajib Pajak.  Ini menandahkan bahwa di KPP Pratama 

bantaeng telah melakuan pemungutan UMKM berjaan dengan baik walaupun 

masih banyak Wajib Pajak yang terlambat ini disebkan karna kurangya kesadaran 

dari Wajib Pajak tersebut. 
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, dapat di 

simpulkan bahwa mengetahui efektivitas pemungutan pajak usaha mikro 

kecil menengah (UMKM) dimasa pandemi covid-19 di kabupaten bantaeng 

realisasi pemungutan pajak yang bersumber dari Wajib Pajak UMKM pada 

setiap tahun mengalami penurunan, pada tahun 2019 realisasi pemungutan 

sebesar 8.233.763.941, tahun 2020 realisasi pemungutan sebesar 

5.531.147.688, dan pada tahun 2021 realisasi pemungutan sebesar 

5.072.707.999. Dari penjelasan diatas, maka dibutuhkan sistem pemungutan 

pajak dalam menyelesaikan realisasi pemungutan pajak yang bersumber dari 

Wajib Pajak pada UMKM.  

Adapun kendala yang dihadapi yaitu karena kondisi pandemi sehingga 

menyebabkan pelaku UMKM yang terdampak pandemi covid-19 mengalami 

penurunan omset. Kendala lain yang dialami UMKM yaitu sulitnya 

memperoleh bahan baku permodalan, pelanggan menurun, distribusi dan 

produksi terhambat.  Adapun penyebab lainnya yaitu adanya pembatasan 

kegiatan sehingga konsumen lebih banyak melakukan aktivitas dirumah serta 

melakukan isolasi mandiri. Karena berdampak juga ke perekonomian di 

Indonesia misalnya pedagang- pedagang dan jasa transportasi itu harus 

ditutup. Jadi orang- orang khususnya pelaku UMKM itu tidak bisa lagi 

berjualan atau tidak bisa menjalankan usahanya. Jadi garis bawahnya yaitu 
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pendapatannya pasti tidak ada dan bahkan ada yang bangkrut. Itupun tidak 

bisa dicegah karena sangat berdampak pada pendapatannya. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah didapatkan dari penelitian, maka 

ada beberapa saran yang penulis sampaikan yaitu sebagai berikut: 

Untuk para Wajib Pajak diharapkan agar kiranya memperhatikan 

waktu kapan pembayaran pajak agar wajib pajak tidak terlambat lagi dalam 

pembayaran pajak tersebut. 

Untuk Kantor KPP Pratama Bantaeng diharapkan agar kiranya 

memberikan informasi untuk mempermudah terkait tentang kewajiban 

UMKM sebagai upaya peningkatan kesadaran bagi wajib pajak. 

Meningkatkan dan menambah sumber daya manusia (SDM) seperti 

mengutamakan kualitas dan kuantitas untuk diterapkan terkhusus untuk  

pemungutan pajak dengan salah satu memberikan kompensasi yang cukup 

dengan tujuan kinerja dengan optimal. 
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Gambar 1 & 2 : Halaman KPP Pratama Bantaeng 
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Gambar 3 : Suasana di KPP Pratama Bantaeng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4 & 5 : Proses Wawancara bersama pegawai KPP Pratama Bantaeng 
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