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 Abstract  

The importance of bookkeeping and financial statements is felt by MSMEs when they 
will apply for loans to finance and tax payment institutions. Micro business entities include 
the formal and informal sectors with low barrier to entry and exit characteristics. This micro-
scale scale entity has a strategic role as a public safety net in the face of crises and 
economic turbulence. The research objective, namely: to make fiscal financial reports in 
accordance with applicable tax regulations, and to study the implementation and efforts 
made by the Pratama Sleman Tax Service Office in the framework of making fiscal financial 
reports for MSMEs. This research is a descriptive qualitative research that aims to provide 
interpretation. Research results: (1) MSMEs do not make fiscal financial reports in 
accordance with the applicable tax regulations, and (2) the implementation and efforts 
made by KPP Pratama Sleman Yogyakarta by conducting socialization and training for 
MSMEs, as well as making fiscal financial statement software easy to understand with the 
latest tax regulations. 
 
Keywords: fiscal financial reports, small and medium micro businesses 
 
 

 

Abstrak 

 Pentingnya pembukuan dan laporan keuangan dirasakan oleh Usaha Mikro Kecil 

dan menengah (UMKM) ketika mereka akan mengajukan pinjaman ke lembaga keuangan 
dan pembayaran pajak. Badan usaha mikro mencakup sektor formal dan informal dengan 
hambatan rendah untuk masuk dan keluar karakteristik. Entitas skala mikro ini memiliki 

peran strategis sebagai jaring pengaman publik dalam menghadapi krisis dan gejolak 
ekonomi. Tujuan penelitian, yaitu untuk membuat laporan keuangan fiskal sesuai dengan 
peraturan perpajakan yang berlaku, dan untuk mempelajari implementasi dan upaya yang 
dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman dalam rangka membuat laporan 

keuangan fiskal untuk UMKM. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yang 
bertujuan untuk memberikan interpretasi. Hasil penelitian: (1) UMKM tidak membuat 
laporan keuangan fiskal sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dan (2) 

implementasi dan upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Sleman Yogyakarta dengan 
melakukan sosialisasi dan pelatihan untuk UMKM, serta membuat laporan keuangan fiskal 
perangkat lunak mudah dimengerti dengan peraturan pajak terbaru. 

 
Kata kunci: laporan keuangan fiskal, usaha mikro kecil dan menengah
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Pendahuluan 

Latar Belakang Masalah 
 

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 
(UMKM) ditinjau dari sudut jumlah pelaku 
usaha dan penyerapan tenaga kerja, dapat 
dipandang sebagai tulang punggung 

perekonomian. UMKM yang kuat, dinamis 
dan efisien akan mendorong 
pembangunan ekonomi yang 

berkelanjutan. Era liberalisasi di kawasan 
ASEAN, termasuk liberalisasi pasar 
keuangan, memberikan peluang sekaligus 

tantangan.  
Peran Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah (UMKM) dalam pertumbuhan 

perekonomian suatu negara sangat 
penting. Ketika terjadi krisis pada tahun 
1998, UMKM relatif mampu bertahan 

ketimbang perusahaan besar. Hal ini, 
karena mayoritas UMKM secara signifikan 
tidak tergantung pada modal besar atau 

pinjaman dalam kurs dollar, maka pada 
saat terjadi fluktuasi nilai tukar, UMKM 
tidak mengalami dampak krisis, sedangkan 

perusahaan berskala besar yang memiliki 
pinjaman dalam mata uang asing akan 
memiliki dampak potensial krisis. 

Bagi negara Indonesia, peran UMKM 
merupakan sokoguru utama 
perekonomian. Pelaku usaha UMKM dari 

segi jumlah unit usaha, untuk tahun 2007 
dan 2008 merupakan mayoritas dengan 
pangsa 99,99% dari keseluruhan pelaku 

usaha di Indonesia. Dilihat dari segi 
penciptaan lapangan pekerjaan, UMKM 
menunjukkan dominasinya, sedangkan 
bila dilihat dari keseluruhan tenaga kerja 

yang bekerja di sektor usaha, tercatat 
masing-masing sebesar 96,95% pada 
tahun 2007 dan 97,04% pada tahun 2008 

bekerja di sektor UMKM (Bank Indonesia 
2009). 

Pentingnya pembukuan dan laporan 

keuangan ini juga dirasakan UMKM pada 
saat akan mengajukan pinjaman kepada 
lembaga pembiayaan. Hampir semua 

lembaga pembiayaan mensyaratkan 
adanya data keuangan usaha. Untuk itu 
UMKM mengharapkan lembaga 

pembiayaan membantu UMKM untuk 
membuat pembukuan dan laporan 

keuangan. Meskipun terdapat beberapa 
UMKM yang tidak mengharapkan bantuan 
ini dengan alasan lebih senang 

mengerjakannya sendiri (Kementerian 
Perdagangan Republik Indonesia 2013). 

Terkait dengan hal tersebut di atas, 

Dewan Standar Akuntansi Keuangan 
Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) telah 
menerbitkan exposure draft Standar 

Akuntansi dan Keuangan Usaha Kecil dan 
Menengah (ED SAK UKM) yang merupakan 
adopsi dari International Financial 
Reporting System (IFRS) for Small and 
Medium Enterprise.  

ED SAK UKM ini telah disesuaikan 
isinya dengan kondisi di Indonesia dan 

disahkan untuk dipergunakan menjadi 
Standar Akuntansi dan Keuangan untuk 
Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK 

ETAP). SAK ETAP ini diharapkan dapat 
berfungsi sebagai acuan praktek akuntansi 
bagi entitas usaha di Indonesia, utamanya 

pelaku UMKM mengingat isinya telah 
disesuaikan dengan situasi dan kondisi 
usaha yang ada (Bank Indonesia 2009). 

Selain PSAK 46, UMKM juga harus 
memahami SAK EMKM sebagai standar 
yang digunakan oleh entitas mikro, kecil, 

dan menengah. Menurut SAK EMKM, 
entitas mikro, kecil, dan menengah adalah 
entitas tanpa akuntabilitas publik yang 

signifikan, sebagaimana didefinisikan 
dalam Standar Akuntansi Keuangan 
Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK 

ETAP), yang memenuhi definisi dan 
kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah 
sebagaimana diatur dalam peraturan 

perundang-undangan yang berlaku di 
Indonesia, setidaknya selama 2 tahun 
berturut-turut (Ikatan Akuntan Indonesia 

2016).  
Selain fasilitasi pembuatan 

pembukuan dan laporan keuangan, 

lembaga pembiayaan juga berperan dalam 
melakukan fasilitasi pelatihan dan 
pendampingan bagi UMKM. Pelatihan yang 
terkait dengan keuangan misalnya 

pelatihan perpajakan. Seperti yang telah 



Equilibrium Jurnal Bisnis & Akuntansi Volume XIII, No.1 (April 2019): 18-35 

20 | © 2019 The Authors. Equilibrium Jurnal Bisnis & Akuntansi. Published by Faculty of Economy, 

Universitas Kristen Immanuel 

 

diketahui, bahwa saat ini pemerintah 
berencana untuk mengenakan pajak 

kepada UMKM. Sebagian besar UMKM 
telah memiliki NPWP, sehingga UMKM 
memiliki kewajiban untuk melaporkan 

pajak penghasilan dari hasil usahanya.  
Agar tidak salah dalam pembayaran 

dan pengisian pajak, lembaga pembiayaan 

dapat menfasilitasi di bidang perpajakan 
dengan mengadakan pelatihan perpajakan 
bagi UMKM. Walaupun penting, saat ini 

lembaga pembiayaan belum secara 
kontinyu mengadakan pelatihan 
perpajakan. UMKM (28,8%) 

mengharapkan adanya pelatihan 
perpajakan (Kementerian Perdagangan 
Republik Indonesia 2013). 

Hasil penelitian Sri dan Mellyana 

(2011) dalam penelitian pengaruh 
pemahaman akuntansi pajak terhadap 
kepatuhan wajib pajak badan usaha 

dibidang perdagangan di Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama Banjarmasin menunjukkan 
bahwa faktor pemahaman Akuntansi Pajak 

memberikan kontribusi yang cukup besar 
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan 
dalam memenuhi kewajiban Pajak 

Penghasilan (PPh).   
Penelitian Sri dan Mellyana (2011), 

menyatakan bahwa sebagian responden 

tidak memahami dan mengerti Akuntansi 
Perpajakan dengan baik. Pemahaman 
Akuntansi Pajak, memberikan pengaruh 

yang positif dan signifikan, terhadap 
Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam 
memenuhi kewajiban Pajak Penghasilan di 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Banjarmasin. 

Berdasarkan pada latar belakang 

masalah di atas, maka penulis tertarik 
untuk melakukan penelitian, dengan judul: 
“Implementasi Laporan Keuangan Fiskal 

Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Studi 
Kasus UMKM Kabupaten Sleman 
Yogyakarta)”. Penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan masukan dan 
membantu UMKM dalam membuat laporan 
keuangan fiskal dengan benar dan 
memahami peraturan perpajakan yang 

berlaku dengan baik, sehingga mereka 

dapat melakukan penghitungan Pajak 
Penghasilannya dengan tepat. 

 
Perumusan Masalah 
 

Berdasarkan latar belakang masalah di 

atas, maka dapat dirumuskan beberapa 
masalah berikut: (1) apakah benar UMKM di 
Kabupaten Sleman Yogyakarta masih banyak 

yang belum memahami peraturan 
perpajakan yang berlaku berkaitan dengan 
pembuatan laporan keuangan fiskal? dan (2) 

bagaimana upaya yang harus dilakukan oleh 
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama 
Sleman Yogyakarta dalam rangka 

pembuatan laporan keuangan fiskal?  
 
Tujuan Penelitian 
 

Tujuan yang akan dicapai dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) 
untuk membuat laporan keuangan fiskal 

sesuai dengan peraturan perpajakan yang 
berlaku, dan (2) untuk mempelajari 
pelaksanaan dan upaya yang dilakukan oleh 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman 
Yogyakarta dalam rangka pembuatan 
laporan keuangan fiskal bagi UMKM. 

 
Kajian Literatur 
 

Pengertian Pajak 

Pajak menurut Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 
Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang 
Ketentuan Umum Dan Tata Cara 
Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada 

negara yang terutang oleh orang pribadi 
atau badan yang bersifat memaksa 
berdasarkan Undang-Undang, dengan 
tidak mendapatkan imbalan secara 

langsung dan digunakan untuk keperluan 
negara bagi sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat. 
 

Pengertian pajak menurut Prof. Dr. 
P. J. A. Adriani yang diterjemahkan oleh R. 

Santoso Brotodiharjo (1991):  
“Pajak adalah iuran kepada negara 
(yang dapat dipaksakan) yang 
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terutang oleh yang wajib 
membayarnya menurut peraturan-

peraturan, dengan tidak mendapat 
prestasi kembali, yang langsung 
dapat ditunjuk, dan yang gunanya 

adalah untuk membiayai 
pengeluaran-pengeluaran umum 
berhubung dengan tugas negara 

yang menyelenggarakan 
pemerintahan.” 

 

Pajak merupakan salah satu 

komponen penting untuk modal 
pembangunan. Seluruh pembangunan 
yang dilakukan di suatu daerah 

pembiayaannya berasal dari Pajak Daerah. 
Penyaluran pajak yang baik dapat 
meningkatkan kualitas pembangunan dan 

diharapkan dapat meningkatkan 
pemerataan di setiap daerah.  

Sebagai salah satu komponen 

penting modal pembangunan, pajak 
berfungsi sebagai budgeter dan reguler. 
Fungsi pajak sebagai budgeter adalah 

sumber dana yang diperuntukkan bagi 
pembiayaan pengeluaran-pengeluaran 
pemerintah. Contoh: dimasukannya pajak 

dalam APBN sebagai penerimaan dalam 
negeri. Sebagai fungsi reguler, pajak 
digunakan sebagai alat untuk mengatur 

atau melaksanakan kebijakan di bidang 
sosial dan ekonomi Contoh: dikenakannya 
pajak yang lebih tinggi terhadap minuman 

keras, dan barang mewah (Waluyo 2017). 
 

Teori Atribusi 
 

 Kepatuhan wajib pajak terkait 
dengan sikap wajib pajak dalam membuat 
penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi 

seseorang untuk membuat penilaian 
mengenai orang lain sangat dipengaruhi oleh 
kondisi internal maupun eksternal orang 

tersebut. Teori atribusi sangat relevan untuk 
menerangkan maksud tersebut di atas.  

Pada dasarnya, teori atribusi 

menyatakan bahwa bila individu-individu 
mengamati perilaku seseorang, mereka 
mencoba untuk menentukan apakah itu 

ditimbulkan secara internal atau eksternal 
(Robbins 1996). 

Fungsi dan Pemungutan Pajak 
 

Beberapa teori yang berkaitan dengan 

fungsi dan pemungutan pajak, dapat 
dijelaskan sebagai berikut: (Mardiasmo 2011) 

a. Fungsi Pajak, terdapat dua fungsi pajak 
yaitu: (1) Fungsi Budgeter, Pajak sebagai 
sumber dana bagi pemerintah untuk 

membiayai pengeluaran-
pengeluarannya; (2) Fungsi Mengatur 
(Regulerend), pajak sebagai alat untuk 

mengatur atau melaksanakan 
kebijaksanaan pemerintah dibidang 
social dan ekonomi. 
 

b. Pemungutan Pajak, agar pemungutan 
pajak tidak menimbulkan hambatan atau 
perlawanan, maka pemungutan pajak 

harus memenuhi syarat sebagai berikut: 
(1) Pemungutan pajak harus adil (Syarat 
Keadilan); (2) Pemungutan pajak harus 

berdasarkan undang-undang (Syarat 
Yuridis); (3) Tidak mengganggu 
perekonomian (Syarat Ekonomis); (4) 

Pemungutan pajak harus efisien (Syarat 
Finansiil); (5) Sistem pemungutan pajak 
harus sederhana. 

Terdapat 3 sistem yang diaplikasikan 
dalam pemungutan pajak yaitu: (a) official 
assesment system, (b) self assesment 
system, dan (c) withholding tax system. 
Untuk sistem pembayaran pajak penghasilan 
yang berlaku saat ini dilandasi oleh sistem 

pemungutan pajak yang memberi 
wewenang, kepercayaan tanggung jawab 
kepada Wajib Pajak untuk menghitung, 
memperhitungkan, membayar, dan 

melaporkan sendiri besarnya pajak yang 
harus dibayar, yang disebut dengan self 
assessment system (Thomas Sumarsan 

2013). 
 

Pelaporan Keuangan Fiskal 
 

Pengertian pembukuan menurut 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 
Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang 
Ketentuan Umum Dan Tata Cara 
Perpajakan, menyatakan bahwa 

pembukuan adalah suatu proses 
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pencatatan yang dilakukan secara teratur 
untuk mengumpulkan data dan informasi 

keuangan yang meliputi harta, kewajiban, 
modal, penghasilan dan biaya, serta 
jumlah harga perolehan dan penyerahan 

barang atau jasa, yang ditutup dengan 
menyusun laporan keungan berupa neraca 
dan laporan laba rugi untuk periode tahun 

pajak tersebut.  
Laporan keuangan fiskal, disusun 

dengan menggunakan pendekatan 

rekonsiliasi fiskal, sebagai akibat adanya 
perbedaan orientasi akuntansi dan 
pembukuan fiskal yang dilandasi oleh 

peraturan perundang-undangan 
perpajakan yang berlaku. Rekonsiliasi ini 
dimaksudkan untuk meniadakan 
perbedaan antara laporan keuangan 

komersial berbasis SAK dengan peraturan 
perundang-undangan perpajakan. Akibat 
diadakannya rekonsiliasi ini, maka 

terdapat koreksi atau penyesuaian fiskal 
positif maupun negatif (Waluyo 2010). 

Perbedaan dapat terjadi saat 

pengakuan biaya dan pengakuan 
penghasilan yang berbeda atau perbedaan 
dalam menggunakan metode, sehingga 

menghasilkan biaya menurut fiskal lebih 
rendah dibandingkan dengan 
penghitungan biaya menurut komersial 

(Waluyo 2012). 
Menurut Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 pasal 4 

ayat (1) yang menjadi objek pajak adalah 
penghasilan, yaitu setiap tambahan 
kemampuan ekonomis yang diterima atau 

diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal 
dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, 
yang dapat dipakai untuk konsumsi atau 

untuk menambah kekayaan Wajib Pajak 
yang bersangkutan, dengan nama dan 
dalam bentuk apa pun. 

 

Menurut Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 pasal 4 
ayat (3) Yang dikecualikan dari objek pajak 

adalah: 

1. Bantuan atau sumbangan, termasuk 
zakat yang diterima oleh badan amil 

zakat atau lembaga amil zakat yang 

dibentuk atau disahkan oleh 
pemerintah dan yang diterima oleh 

penerima zakat yang berhak atau 
sumbangan keagamaan yang sifatnya 
wajib bagi pemeluk agama yang diakui 

di Indonesia, yang diterima oleh 
lembaga keagamaan yang dibentuk 
atau disahkan oleh pemerintah dan 

yang diterima oleh penerima 
sumbangan yang berhak, yang 
ketentuannya diatur dengan atau 

berdasarkan Peraturan Pemerintah; 
dan 

2. Harta hibahan yang diterima oleh 

keluarga sedarah dalam garis 
keturunan lurus satu derajat, badan 
keagamaan, badan pendidikan, badan 
sosial termasuk yayasan, koperasi, 

atau orang pribadi yang menjalankan 
usaha mikro dan kecil, yang 
ketentuannya diatur dengan atau 

berdasarkan Peraturan Menteri 
Keuangan, sepanjang tidak ada 
hubungan dengan usaha, pekerjaan, 

kepemilikan, atau penguasaan di 
antara pihak-pihak yang 
bersangkutan; 

3. Warisan; 
4. Harta termasuk setoran tunai yang 

diterima oleh badan sebagai pengganti 

saham atau sebagai pengganti 
penyertaan modal; 

5. Penggantian atau imbalan sehubungan 

dengan pekerjaan atau jasa yang 
diterima atau diperoleh dalam bentuk 
natura dan/atau kenikmatan dari Wajib 

Pajak atau Pemerintah, kecuali yang 
diberikan oleh bukan Wajib Pajak, 
Wajib Pajak yang dikenakan pajak 

secara final atau Wajib Pajak yang 
menggunakan norma penghitungan 
khusus (deemed profit); 

6. Pembayaran dari perusahaan asuransi 
kepada orang pribadi sehubungan 
dengan asuransi kesehatan, asuransi 

kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi 
dwiguna, dan asuransi bea siswa; 
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7. Dividen atau bagian laba yang diterima 
atau diperoleh perseroan terbatas 

sebagai Wajib Pajak dalam negeri, 
koperasi, badan usaha milik negara, 
atau badan usaha milik daerah, dari 

penyertaan modal pada badan usaha. 
8. Iuran yang diterima atau diperoleh 

dana pensiun yang pendiriannya telah 

disahkan Menteri Keuangan, baik yang 
dibayar oleh pemberi kerja maupun 
pegawai; 

9. Penghasilan dari modal yang 
ditanamkan oleh dana dalam bidang-
bidang tertentu yang ditetapkan 

dengan Keputusan Menteri Keuangan; 
10. Bagian laba yang diterima atau 

diperoleh anggota dari perseroan 
komanditer yang modalnya tidak 

terbagi atas saham-saham, 
persekutuan, perkumpulan, firma, dan 
kongsi, termasuk pemegang unit 

penyertaan kontrak investasi kolektif; 
11. Dihapus; 
12. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh 

badan atau lembaga nirlaba yang 
bergerak dalam bidang pendidikan 
dan/atau bidang penelitian dan 

pengembangan, yang telah terdaftar 
pada instansi yang membidanginya, 
yang ditanamkan kembali dalam 

bentuk sarana dan prasarana kegiatan 
pendidikan dan/atau penelitian dan 
pengembangan, dalam jangka waktu 

paling lama 4 (empat) tahun sejak 
diperolehnya sisa lebih tersebut, yang 
ketentuannya diatur lebih lanjut 

dengan atau berdasarkan Peraturan 
Menteri Keuangan; dan  

13. Bantuan atau santunan yang 

dibayarkan oleh Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak 
tertentu, yang ketentuannya diatur 

lebih lanjut dengan atau berdasarkan 
Peraturan Menteri Keuangan. 

Menurut Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 
Tentang Pajak Penghasilan Atas 

Penghasilan Dari Usaha yang Diterima 

Atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki 
Peredaran Bruto Tertentu: 

1. Atas penghasilan dari usaha yang 
diterima atau diperoleh Wajib Pajak 
dalam negeri yang memiliki peredaran 

bruto tertentu, dikenai Pajak 
Penghasilan yang bersifat final dalam 
jangka waktu tertentu. 

2. Tarif Pajak Penghasilan yang bersifat 
final sebagaimana dimaksud pada 
nomor 1 (satu) di atas tersebut sebesar 

0,5% (nol koma lima persen). 
3. Tidak termasuk penghasilan dari usaha 

yang dikenai Pajak Penghasilan yang 

bersifat final adalah sebagai berikut: 
a. Penghasilan yang diterima atau 

diperoleh Wajib Pajak orang 
pribadi dari jasa sehubungan 

dengan pekerjaan bebas; 
b. Penghasilan yang diterima atau 

diperoleh di luar negeri yang 

pajaknya terutang atau telah 
dibayar di luar negeri; 

c. Penghasilan yang telah dikenai 

Pajak Penghasilan yang bersifat 
final dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan 

tersendiri; dan 
d. Penghasilan yang dikecualikan 

sebagai objek pajak. 

4. Jasa sehubungan dengan pekerjaan 
bebas meliputi: 
a. Tenaga ahli yang melakukan 

pekerjaan bebas, yang terdiri dari 
pengacara, akuntan, arsitek, 
dokter, konsultan, notaris, PPAT, 

penilai, dan aktuaris; 
b. Pemain musik, pembawa acara, 

penyanyi, pelawak, bintang film, 

bintang sinetron, bintang iklan, 
sutradara, kru film, foto model, 
peragawan/peragawati, pemain 

drama, dan penari; 
c. Olahragawan; 
d. Penasihat, pengajar, pelatih, 

penceramah, penyuluh, dan 
moderator; 

e. Pengarang, peneliti, dan 
penerjemah; 
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f. Agen iklan; 
g. Pengawas atau pengelola proyek; 

h. Perantara; 
i. Petugas penjaja barang 

dagangan; 

j. Agen asuransi; 
k. Distributor perusahaan pemasaran 

berjenjang atau penjualan 

langsung dan kegiatan sejenis 
lainnya. 

 

Wajib Pajak yang memiliki peredaran 
bruto tertentu yang dikenai Pajak 

Penghasilan final di atas merupakan: 

a. Wajib Pajak orang pribadi; dan 
b. Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, 

persekutuan komanditer, firma, atau 
perseroan terbatas, yang menerima 
atau memperoleh penghasilan dengan 
peredaran bruto tidak melebihi Rp 

4.800.000.000,00 (empat miliar 
delapan ratus juta rupiah) dalam 1 
(satu) Tahun Pajak. 

Tidak termasuk Wajib Pajak 

sebagaimana dimaksud di atas dalam hal: 
I .  

a. Wajib Pajak memilih untuk dikenai 

Pajak Penghasilan berdasarkan tarif 
Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat 
(2a), atau Pasal 31E Undang-Undang 

Pajak Penghasilan; 
b. Wajib Pajak badan berbentuk 

persekutuan komanditer atau firma 

yang dibentuk oleh beberapa Wajib 
Pajak orang pribadi yang memiliki 
keahlian khusus menyerahkan jasa 

sejenis dengan jasa sehubungan 
dengan pekerjaan bebas. 

c. Wajib Pajak badan memperoleh 

fasilitas Pajak Penghasilan 
berdasarkan: 
1) Pasal 31A Undang-Undang Pajak 

Penghasilan; atau 
2) Peraturan Pemerintah Nomor 94 

Tahun 2010 tentang Penghitungan 

Penghasilan Kena Pajak dan 
Pelunasan Pajak Penghasilan 
dalam Tahun Berjalan beserta 

perubahan atau penggantinya; dan 

d. Wajib Pajak berbentuk Bentuk Usaha 
Tetap. 

 

Jangka waktu tertentu pengenaan 
Pajak Penghasilan yang bersifat final yaitu 
paling lama: (a) 7 (tujuh) Tahun Pajak bagi 

Wajib Pajak orang pribadi; (b) 4 (empat) 
Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan 
berbentuk koperasi, persekutuan 

komanditer, atau firma; dan (c) 3 (tiga) 
Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan 
berbentuk perseroan terbatas. 

Jumlah peredaran bruto atas 
penghasilan dari usaha setiap bulan 
merupakan dasar pengenaan pajak yang 

digunakan untuk menghitung Pajak 
Penghasilan yang bersifat final. Peredaran 
bruto yang dijadikan dasar pengenaan 

pajak merupakan imbalan atau nilai 
pengganti berupa uang atau nilai uang 
yang diterima atau diperoleh dari usaha, 

sebelum dikurangi potongan penjualan, 
potongan tunai, dan/atau potongan 
sejenis. Pajak Penghasilan terutang 

dihitung berdasarkan tarif dikalikan 
dengan dasar pengenaan pajak. 

Wajib Pajak sebagaimana di atas 

yang peredaran brutonya pada Tahun 
Pajak berjalan telah melebihi Rp 
4.800.000.000,00 (empat miliar delapan 

ratus juta rupiah), atas penghasilan dari 
usaha tetap dikenai tarif Pajak Penghasilan 
sampai dengan akhir Tahun Pajak 
bersangkutan. Atas penghasilan dari usaha 

yang diterima atau diperoleh pada Tahun 
Pajak-Tahun Pajak berikutnya oleh Wajib 
Pajak dikenai Pajak Penghasilan 

berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf 
a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E 
Undang-Undang Pajak Penghasilan. 

Menurut Undang-Undang No. 36 
Tahun 2008 Pasal 17, dinyatakan bahwa 
tarif pajak yang diterapkan atas 

Penghasilan Kena Pajak bagi: 
 

a. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri 
adalah sebagaimana terdapat dalam 
Tabel 1. 

b. Wajib Pajak badan dalam negeri dan 
bentuk usaha tetap adalah sebesar 
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28% (dua puluh delapan persen). Tarif 
tertinggi dapat diturunkan menjadi 

paling rendah 25% (dua puluh lima 
persen) yang diatur dengan Peraturan 
Pemerintah. Tarif 28% diturunkan 

menjadi 25% (dua puluh lima persen) 
yang mulai berlaku sejak tahun pajak 
2010. 

Rekonsiliasi Fiskal adalah suatu 
proses penyesuaian-penyesuaian laporan 
laba/rugi fiskal berdasarkan ketentuan 

perundangundangan perpajakan di 
Indonesia sehingga diperoleh laba/rugi 
fiskal sebagai dasar untuk perhitungan 
pajak penghasilan untuk satu tahun 

tertentu. Berdasarkan pengertian di atas 
dapat disimpulkan bahwa ada tiga unsur 
penting dari proses rekonsialisi fiskal 

antara lain: (Eddy Supriyanto 2011). 
1. Laporan Laba Rugi 

Komersial  

2. Koreksi/Penyesuaian Fiskal 
3. Laba/Rugi Fiskal 
 

Penelitian Terdahulu 
 

Beberapa penelitian terdahulu yang 

mendukung untuk dilakukannya penelitian 
ini adalah sebagai berikut: (1) Rahman 
(2011) menunjukkan bahwa: (a) 
kesadaran wajib pajak berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kepatuhan wajib 
pajak, (b) persepsi tentang sanksi 
perpajakan, kesadaran Wajib Pajak dan 

pelayanan Fiskus berpengaruh positif 
terhadap kepatuhan Wajib Pajak; (2) Farid 

Syahril (2012) menemukan bahwa tingkat 
pemahaman wajib pajak berpengaruh 

positif terhadap kepatuhan wajib pajak, 
kualitas pelayanan fiskus juga 
berpengaruh positif terhadap kepatuhan 

wajib pajak; (3) Resyniar (2013) hasil 
penelitiannya menunjukkan bahwa (a) 
mayoritas pelaku UMKM tidak setuju 

dengan adanya perubahan tarif dan dasar 
perhitungan pajak, (b) pelaku UMKM 
sependapat dengan adanya kemudahan 

dan penyederhanaan pajak, maka dapat 
membantu pelaku UMKM dalam membayar 
pajaknya, (c) pelaku UMKM berpendapat 
bahwa Peraturan Pemerintah No 46 tahun 

2013 tidak dapat mengedukasi masyarakat 
untuk transparansi dalam pembayaran 
pajak, (d) menurut pelaku UMKM 

sosialisasi mengenai PP No. 46 tahun 2013 
masih kurang maksimal; (4) Isroah (2013) 
terdapat dua pendekatan dalam 

menentukan besarnya pajak penghasilan 
bagi UMKM yaitu: (a) pencatatan 
diperkenankan bagi Wajib Pajak Orang 

Pribadi yang melakukan usaha atau 
pekerjaan bebas yang peredaran brutonya 
se tahun kurang dari Rp4.800.000.000,00 

dengan syarat memberitahukan kepada 
Direktur Jenderal Pajak dalam jangka 
waktu tiga bulan pertama dari tahun pajak 

yang bersangkutan, dan (b) pembukuan 
diperkenankan bagi Wajib Pajak Badan 
dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang 

melakukan usaha atau pekerjaan bebas 
dengan peredaran bruto setahun 
Rp4.800.000.000,00 atau lebih; (5) Hasil 

 

Tabel 1. Wajib Pajak Orang Pribadi 
 

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak 

Sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) 5% (lima persen) 

Di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai 
dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) 

15% (lima belas 
persen) 

Di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) 
sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) 

25% (dua puluh 
lima persen) 

Di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) 30% (tiga puluh 
persen) 
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penelitian oleh Tryana A.M. Tiraada (2013) 
menunjukkan bahwa kesadaran 
perpajakan dan sanksi pajak memberikan 

pengaruh signifikan terhadap kepatuhan 
wajib pajak orang pribadi di Kab. Minahasa 
Selatan. 

Sedangkan sikap fiskus tidak 
memberikan pengaruh terhadap 
kepatuhan wajib pajak orang pribadi di 

Kab. Minahasa Selatan; (6) Norsain dan 
Abu Yasid (2014) melakukan penelitian 
dengan judul “Pengaruh Perubahan Tarif, 
Kemudahan Membayar Pajak, dan 

Sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 
Terhadap Persepsi Wajib Pajak UMKM” 
menunjukkan hasil bahwa pengujian 

terhadap empat variabel penelitian yaitu 
perubahan tarif, kemudahan membayar 
pajak, sosialisasi PP No 46 tahun 2013 dan 

persepsi wajib pajak, dapat diketahui 
bahwa variabel perubahan tarif ada 
pengaruh terhadap persepsi wajib pajak, 

kemudahan membayar pajak berpengaruh 
terhadap persepsi wajib pajak dan 

sosialisasi PP No 46 tahun 2013 
berpengaruh terhadap persepsi wajib 
pajak, dan secara simultan (serentak) tiga 

variabel tersebut berpengaruh terhadap 
persepsi wajib pajak. 

 

Rerangka Penelitian 
 

Berdasarkan uraian di sebelumnya, 
gambaran menyeluruh tentang rekonsiliasi 

fiskal atas laporan keuangan komersial 
yang merupakan kerangka konseptual 
dalam penelitian ini dapat dilihat pada 

Gambar 1. 
 
Metode Penelitian 

Pendekatan Penelitian 
 

Pendekatan merupakan seperangkat 

asumsi, keyakinan, modal dan teknik 
yang terintegrasi dalam rangka 
pengumpulan dan analisis data. 

Pendekatan penelitian merupakan 
cara peneliti melihat dan mempelajari 
suatu gejala atau realitas yang didasarkan 

 

Gambar 1.  Kerangka Penelitian  

Pembuatan Laporan Keuangan Fiskal 
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pada asumsi dasar dari ilmu sosial 
(Neuman 2014). 

Teori Atribusi (Attribution Theory) 
dalam penelitian ini digunakan sebagai 
dasar melihat perilaku wajib pajak dalam 

implementasi perpajakannya. Teori 
Atribusi menurut Robbin (1996) dikaitan 
dengan persepsi seseorang. Persepsi 

seseorang sangat dipengaruhi oleh faktor 
internal dan eksternal individu.  

Penelitian ini merupakan penelitian 

yang bersifat deskriptif kualitatif yang 
bertujuan untuk memberikan interprestasi. 
Analisis kualitatif yang dihasilkan 

bertujuan untuk memecahkan masalah 
dan memberikan kesimpulan terhadap 
hasil penelitian. Tujuan dari penelitian 
deskriptif adalah untuk membuat 

deskripsi, gambaran atau lukisan 
sistematis, faktual, dan akurat mengenai 
fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan 

antar fenomena yang diselidiki (Moleong 
2011). 

Menurut Narbuko dan Achmadi 

(1997), penelitian deskriptif dengan 
pendekatan kualitatif yang menjadi jenis 
penelitian ini sangat berguna dalam 

mendeskripsikan, menguraikan, dan 

menginterpretasikan permasalahan yang 
ada, sehingga dapat diambil kesimpulan 
dari permasalahan tersebut dan disajikan 

dalam bentuk tulisan yang sistematis. 
 
Populasi dan Sampel 
 

Populasi penelitian ini adalah seluruh 
wajib pajak pengusaha UMKM yang berdiri 
dan terdaftar di Kabupaten Sleman 

Yogyakarta. Obyek penelitian ini 

didasarkan pada informasi layanan pajak 
salah satu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di 

Kabupaten Sleman Yogyakarta.   
Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah UMKM yang telah 

memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak 
(NPWP), bergerak di bidang perdagangan, 
perindrustrian, dan juga jasa. Model 

pengumpulan data primer dilakukan 
dengan survei. Teknik pengambilan 
sampel penelitian ini menggunakan non 
probability sampling adalah teknik 
pengambilan sampel dalam hal unsur 
populasi yang terpilih menjadi sampel 

disebabkan faktor kebetulan, dengan 
convenience sampling yaitu pengambilan 
anggota sampel dari populasi dipilih 
dengan pertimbangan kemudahan 

(Sugiyono 2009). 
 

Teknik Pengumpulan Data 
 

Data yang dituangkan dalam 
kuesioner meliputi tanggapan responden 

mengenai kondisi pembayaran pajak, 
pencatatan pembayaran Pajak 
Penghasilan yang dilakukan UMKM, 

termasuk pencatatan transaksi usaha 

selama satu periode akuntansi yang 
digunakan sebagai dasar bagi pembuatan 
laporan keuangan fiskal. Sumber data 

yang digunakan dalam penelitian ini 
meliputi: (1) Data primer, berupa 
wawancara yang diperoleh oleh peneliti 

dari responden secara langsung; (2) Data 
sekunder, berupa dokumen dan laporan 
yang berkaitan dengan pembuatan 
laporan keuangan fiskal. 

 

Tabel 2. UMKM dan Jenis Usaha 
 

No. Nama UMKM Jenis Usaha 

1. Aneka Pouch Souvenir 

2. Griya Asri Gypsum 

3. Jamur Miselia Mandiri Jamur 

4. Tahu Bakso Kakung Putri Tahu Bakso 
Sumber: Data Primer Diolah, 2018. 
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Teknik Pengumpulan data pada 
penelitian ini menggunakan observasi, 
wawancara, dan dokumentasi yang 
dilakukan pada UMKM Kabupaten Sleman 

Yogyakarta, serta mewawancarai 
karyawan/kepala bagian keuangan / 
pimpinan UMKM yang bersangkutan. 

 
Hasil Penelitian 

Deskripsi Data 

Penelitian ini menggunakan sampel 
UMKM yang telah memiliki Nomor Pokok 
Wajib Pajak (NPWP), bergerak di bidang 

perdagangan, perindustrian atau jasa, 
yang memiliki usaha di Sleman 
Yogyakarta. Tabel 2 menunjukkan nama 

UMKM dan jenis usaha yang terpilih secara 
acak. 
Data responden pada tabel 2 
menunjukkan UMKM dari berbagai jenis 

usaha, dengan tempat usaha berada pada 
kabupaten Sleman Yogyakarta. 

 
Pembahasan 

Mengumpulkan data UMKM berupa 
laporan keuangan komersial, meliputi: 

neraca, laporan laba rugi, rekonsiliasi 
fiskal, dan daftar aktiva tetap. 

Mengevaluasi tiap-tiap akun laporan 

keuangan komersial, terutama laporan 
laba rugi. Laporan Laba Rugi, terdiri dari: 
penjualan, harga pokok penjualan, beban 

penjualan, beban umum dan administrasi, 
pendapatan dan beban lain-lain 
berdasarkan data yang diperoleh peneliti 

dari UMKM. Evaluasi tiap-tiap akun laporan 
keuangan komersial hanya dapat 
dilakukan untuk Aneka Pouch, sedangkan 
untuk Griya Asri, Jamur Miselia Mandiri dan 

Tahu Bakso Kakung Putri tidak dapat 
dilakukan, karena tidak membuat laporan 
laba rugi. 

Menganalisis kesesuaian tiap-tiap 
akun laporan laba rugi berdasarkan 
ketentuan perpajakan yang berlaku untuk 

menentukan koreksi fiskal. Analisis 
kesesuaian untuk tiap-tiap akun laporan 
laba rugi berdasarkan ketentuan 

perpajakan yang berlaku dalam penelitian 
ini menggunakan UMKM Aneka Pouch, 
sedangkan untuk UMKM lainnya sebagian 

besar tidak dapat dilakukan, karena 
mereka tidak membuat laporan keuangan 
komersial. Sebagian besar UMKM dalam 

penelitian ini menggunakan pembukuan 
sederhana, untuk memudahkan 
pencatatan keuangannya.   

Analisis kesesuaian bagi UMKM 
Aneka Pouch, untuk tiap-tiap akun laporan 
laba rugi berdasarkan ketentuan 

perpajakan yang berlaku. Biaya natura 
yang diberikan perusahaan kepada 
karyawannya sehubungan dengan 

pekerjaan dalam penggantian sejumlah 
uang maupun kenikmatan konsumsi 
barang, seperti; uang makan siang, uang 
makan lembur, dan jamuan tamu. Menurut 

ketentuan fiskal bahwa penggantian atau 
imbalan sehubungan dengan pekerjaan 
atau jasa yang diberikan dalam bentuk 

natura dan kenikmatan tidak boleh 
dikurangkan dari besarnya penghasilan 

 

Tabel 3. Laporan Neraca, Laporan Laba Rugi, Rekonsiliasi Fiskal,  
dan Daftar Aktiva Tetap 

 

Nama UMKM Neraca 
Laporan 

Laba Rugi 
Rekonsiliasi 

Fiskal 

Daftar 
Aktiva 
Tetap 

Aneka Pouch Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada 

Griya Asri Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada 

Jamur Miselia Mandiri Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada 

Tahu Bakso Kakung Putri Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada 

Sumber: Data Primer Diolah, 2018. 
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kena pajak, kecuali hal-hal lain yang diatur  

Tabel 4. Rekonsiliasi Laporan Laba Rugi Fiskal UMKM  
Aneka Pouch Periode 2017 

 

Nomor Akun dan Nama 
Akun 

Lap. Keu. 
Komersial 

(Rp) 

Rekonsiliasi 
Fiskal 

Lap. Keu. Fiskal 
(Rp) 

Pendapatan Usaha    

410-10 Penjualan 169.514.240  169.514.240 

Total Pendapatan Usaha 169.514.240  169.514.240 

Pendapatan Lain    

490-10 Pendapatan Lain 10.310.500  10.310.500 

Total Pendapatan Lain 10.310.500  10.310.500 

Total Pendapatan 179.824.740  179.824.740 

Beban atas Pendapatan    

500-01 Beban Souvenir 49.481.850  49.481.850 

500-02 Beban Undangan 10.201.100     10.201.100 

510-61 Beban Angkut Souvenir 826.500  826.500 

Total Beban atas 
Pendapatan        

60.509.450  60.509.450 

Laba/Rugi Kotor 119.315.290  119.315.290 

Pengeluaran Operasional    

Beban Administrasi Dan Umum    

600-01 Beban Iklan Kantor 6.437.787  6.437.787 

600-02 Beban Listrik kantor 472.600     472.600 

600-03 Beban Telkom /  
Internet Kantor 

589.444  589.444 

600-04 Beban Ongkir /  
Pengiriman 

5.348.900         5.348.900 

600-05 Beban Reparasi 90.000  90.000 

600-06 Beban Komisi /  
Bonus Karyawan 

1.000.200    1.000.200 

600-07 Beban Konsumsi 120.000 Rp 120.000)       0   

600-08 Beban Perlengkapan / 
ATK        

361.700  361.700 

600-09 Beban Bensin 762.500  762.500 

600-10 Beban Pulsa 389.000  389.000 

600-12 Beban Gaji 17.263.100  17.263.100 

600-13 Beban Lain-lain 708.000 (708.000)       0 

600-14 Beban Fee Packing    1.350.000  1.350.000 

Total Beban Administrasi  
Dan Umum 

34.893.231   

Total Pengeluaran 

Operasional       
34.893.231  34.065.231 

Laba/Rugi Operasi   84.422.059  85.250.059 

Pengeluaran Non Operasional    

Total Pengeluaran     

Non Operasional         0  0 

Laba/Rugi Operasi Rp84.422.059  Rp. 85.250.059 

Sumber: Data Primer Diolah, 2018. 
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dalam peraturan perpajakan.  
Beban konsumsi menurut tabel 4 

dikoreksi fiskal sebesar Rp120.000, karena 
biaya tersebut merupakan biaya natura, 
jamuan tamu, uang makan bagi karyawan, 

sehingga harus dikoreksi positif. Beban 
Lain-lain dikoreksi fiskal sebesar 
Rp708.000, karena biaya tersebut tidak 

jelas pemakaiannya. Biaya Lain-lain dapat 
dibiayakan menurut fiskal, bila UMKM 
tersebut dapat melengkapi bukti-bukti dan 

dokumen transaksi pendukung yang 
menyatakan biaya ini benar-benar 
dikeluarkan. 

Mengevaluasi daftar aktiva tetap 
UMKM, penyusutan aktiva tetap secara 
komersial. Daftar aktiva tetap tidak dapat 
dievaluasi, karena UMKM tersebut tidak 

membuat laporan aktiva tetap. Melakukan 
penghitungan penyusutan aktiva tetap 
secara fiskal berdasarkan ketentuan 

peraturan perpajakan yang berlaku untuk 
menentukan besarnya koreksi fiskal atas 
biaya penyusutan aktiva tetap. Penyusutan 

aktiva tetap untuk keempat UMKM 
tersebut di atas tidak dapat dilakukan 
perhitungan, karena masing-masing 

UMKM tidak membuat daftar aktiva tetap. 
Menyusun rekonsiliasi fiskal atas 

koreksi fiskal beda tetap dan beda waktu 

yang sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan yang 
berlaku. Menghitung laba kena pajak dan 

menentukan jumlah Pajak Penghasilan 
yang harus dibayar oleh UMKM.  

UMKM dalam penelitian ini tidak 

menghitung laba kena pajaknya, karena 
masing-masing UMKM tersebut memiliki 
peredaran bruto tertentu di bawah 

Rp4.800.000.000,00, sehingga hanya 
dikenakan PP 46 tahun 2013 yang 
sekarang telah diubah menggunakan PP 

23 tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan 
Atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima 
atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki 

Peredaran Bruto Tertentu. Atas 
penghasilan dari usaha yang diterima atau 
diperoleh Wajib Pajak dalam negeri yang 
memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai 

Pajak Penghasilan yang bersifat final 

dalam jangka waktu tertentu. Tarif Pajak 
Penghasilan yang bersifat final sebesar 

0,5% (nol koma lima persen). 
Menurut Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 

Pasal 5, Jangka waktu tertentu pengenaan 
Pajak Penghasilan yang bersifat final 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 

(1) yaitu paling lama: (a) 7 (tujuh) Tahun 
Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi; (b) 
4 (empat) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak 

badan berbentuk koperasi, persekutuan 
komanditer, atau firma; dan (c) 3 (tiga) 
Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan 

berbentuk perseroan terbatas. 
Jangka waktu sebagaimana 

dimaksud penjelasan di atas terhitung 
sejak: (a) Tahun Pajak Wajib Pajak 

terdaftar, bagi Wajib Pajak yang terdaftar 
sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, 
atau (b) Tahun Pajak berikutnya Peraturan 

Pemerintah ini, bagi Wajib Pajak yang 
telah terdaftar sebelum berlakunya 
Peraturan Pemerintah ini. 

Pada saat dilakukannya penelitian ini 
UMKM yang digunakan sebagai responden 
telah terdaftar sebagai Wajib Pajak 

sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018. 

 

Diskusi 

Membuat laporan keuangan fiskal 

sesuai dengan peraturan perpajakan yang 
berlaku. Berdasarkan hasil pembahasan di 
atas dalam hal membuat laporan 

keuangan fiskal menunjukkan bahwa 
masing-masing UMKM di Sleman: 
1. Bagi pemilik/pengelola UMKM Aneka 

Pouch, Griya Asri, Jamur Miselia 
Mandiri, dan Tahu Bakso Kakung Putri 
tidak memahami aturan perpajakan 

yang berlaku untuk digunakan sebagai 
dasar membuat laporan keuangan 
fiskal. Sebagian besar UMKM masih 

membuat pembukuan sederhana. 
2. Masing-masing UMKM, yaitu: Aneka 

Pouch, Griya Asri, Jamur Miselia 
Mandiri, dan Tahu Bakso Kakung Putri 

tidak membuat laporan keuangan 
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fiskal, mereka masih membuat 
pembukuan sederhana. 

3. Masing-masing UMKM Aneka Pouch, 
Griya Asri, Jamur Miselia Mandiri, dan 
Tahu Bakso Kakung Putri tidak 

memiliki konsultan pajak atau 
akuntansi, karena usahanya masih 
dapat dikelola sendiri tanpa bantuan 

konsultan, dan dana untuk menyewa 
konsultan masih dirasa terlalu tinggi. 

4. UMKM Aneka Pouch, Griya Asri, Jamur 

Miselia Mandiri, dan Tahu Bakso 
Kakung Putri belum pernah mengikuti 
penyuluhan/sosialisasi pajak yang 

diadakan oleh KPP Pratama Sleman. 
6. Perhitungan pajak dilakukan sendiri 

oleh pemilik UMKM Griya Asri, Aneka 
Pouch, Jamur Miselia Mandiri, dan 

Tahu Bakso Kakung Putri, dengan 
menggunakan pembukuan 
sederhana. Hal ini dikarenakan pajak 

yang mereka bayar hanya pajak PP 23 
Tahun 2018 sebesar 0,5% dari 
peredaran brutonya.  

7. Pembayaran pajak tepat waktu, hanya 
dilakukan oleh UMKM Aneka Pouch, 
sedangkan UMKM Griya Asri, Jamur 

Miselia Mandiri, dan Tahu Bakso 
Kakung Putri tidak melakukan 
pembayaran pajak tepat waktu. 

8. Melakukan pencatatan pembayaran 
Pajak Penghasilan UMKM, termasuk 
pencatatan transaksi usaha selama 

satu periode akuntansi sebagai dasar 
bagi pembuatan laporan keuangan 
fiskal hanya dilakukan oleh UMKM 

Griya Asri, sedangkan UMKM Aneka 
Pouch, Jamur Miselia Mandiri, dan 
Tahu Bakso Kakung Putri, tidak 

melakukan pencatatan pembayaran 
Pajak Penghasilan termasuk 
pencatatan transaksi usaha selama 

satu periode akuntansi sebagai dasar 
bagi pembuatan laporan keuangan 
fiskal. 

9. UMKM melakukan pengisian formulir 
SPT dengan lengkap dan benar hanya 
dilakukan oleh UMKM Griya Asri, 
sedangkan UMKM Aneka Pouch, 

Jamur Miselia Mandiri, dan Tahu 

Bakso Kakung Putri, tidak melakukan 
pengisian formulir SPT dengan 

lengkap dan benar. 
10. Sebelum membayar pajak, UMKM 

melakukan konsultasi dengan pihak 

yang memahami peraturan pajak, 
misalnya: konsultan pajak, kantor 
akuntan publik, staf bagian pelayanan 

pajak (account representative), teman 
yang memahami pajak, dosen 
perpajakan atau lainnya hanya 

dilakukan oleh UMKM Griya Asri, 
sedangkan UMKM Aneka Pouch, 
Jamur Miselia Mandiri, dan Tahu 

Bakso Kakung Putri, tidak melakukan 
konsultasi dengan pihak yang 
memahami peraturan pajak. 

11. Format laporan keuangan atau 

pembukuan usaha, terdiri dari: 
neraca, laporan laba rugi, rekonsiliasi 
fiskal, daftar aktiva tetap atau laporan 

pembukuan sederhana. UMKM Aneka 
Pouch membuat laporan keuangan, 
UMKM Griya Asri tidak membuat 

laporan keuangan, Jamur Miselia 
Mandiri membuat pembukuan 
sederhana, dan Tahu Bakso Kakung 

Putri membuat pembukuan 
sederhana. 

12. Peredaran bruto selama satu tahun 

untuk UMKM Aneka Pouch, Griya Asri, 
Jamur Miselia Mandiri, dan Tahu 
Bakso Kakung Putri tidak lebih dari 

Rp4.800.000.000,00. 
 

UMKM di Kabupaten Sleman 
Yogyakarta masih banyak yang belum 

memahami peraturan perpajakan yang 
berlaku berkaitan dengan pembuatan 
laporan keuangan fiskal, dengan alasan 

sebagai berikut: 

1. Laporan keuangan fiskal tidak dibuat 

oleh masing-masing UMKM, karena 
peredaran bruto UMKM tidak melebihi 
Rp4.800.000.000,00. UMKM tidak 

memiliki kewajiban untuk membuat 
Laporan keuangan fiskal, karena dasar 
pengenaan pajaknya tidak dihitung 

dari laba yang diperoleh melainkan 
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dari peredaran bruto tertentu menurut 
PP 23 Tahun 2018.  

2. Sebagian besar pajak yang mereka 
bayarkan antara lain pajak final dari 
peredaran bruto tertentu. 

 

Mempelajari pelaksanaan dan upaya 
yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama Sleman Yogyakarta dalam 

rangka pembuatan laporan keuangan 
fiskal bagi UMKM. Upaya yang harus 
dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak 

(KPP) Pratama Sleman Yogyakarta dalam 
rangka pembuatan laporan keuangan 
fiskal, antara lain: 

1. Mengadakan sosialisasi peraturan 
perpajakan yang berkaitan dengan 
pembuatan laporan keuangan fiskal 

bagi UMKM dengan jemput bola, yang 
dapat diselenggarakan di rumah 
mereka atau kantor 

kelurahan/kecamatan dengan 
mengundang UMKM disekitar tempat 
mereka berada kurang lebih berjarak 

antara masing-masing UMKM tidak 
terlalu jauh, misalnya untuk radius 
kurang lebih 2 KM.  

2. Mengadakan kerjasama pelatihan 
pajak bagi UMKM dengan perguruan 
tinggi yang telah memiliki Tax Center. 

3. Mengadakan pelatihan/workshop 
pembuatan laporan keuangan fiskal 
dengan menggunakan contoh 

transaksi yang sederhana, sesuai 
dengan perkembangan bisnisnya.  

4. Mendorong UMKM untuk dapat 
membuat laporan keuangan fiskal, 

KPP Sleman sebaiknya memberikan 
informasi yang mudah diakses secara 
mobile melalui media internet, dengan 

membuat web kusus bagi UMKM, dan 
melalui smartphone berbasis android 
yang khusus berkaitan dengan 

permasalahan pembuatan laporan 
keuangan fiskal maupun peraturan 
perpajakan yang terkait dengan 

UMKM. 
5. Membuatkan software yang 

digunakan untuk menyelesaikan 

laporan keuangan fiskal bagi UMKM 

dengan melakukan pendampingan, 
sehingga mereka benar-benar 

menguasai pembuatan laporan 
keuangan fiskal dan peraturan 
perpajakan yang terkait.  

 
Beberapa hal yang peneliti dapatkan 

dari berbagai sumber, bahwa Direktorat 

Jenderal Pajak Kementerian Keuangan 
telah melakukan beberapa hal di bawah ini 
untuk memudahkan Wajib Pajak bagi 

UMKM, antara lain: 
1. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak 

Kementerian Keuangan memberikan 

kemudahan bagi pelaku Usaha Mikro, 
Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk 
melaksanakan kewajibannya 
membayar pajak. Jika kondisi bisnis 

tengah merugi, wajib pajak bisa 
membuat pembukuan agar tarif 
pajaknya menjadi lebih rendah, sesuai 

dengan omzet. Aturan pembukuan 
tersebut tertuang dalam Peraturan 
Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 

yang berlaku sejak 1 Juli lalu. Adapun 
pelaku UMKM yang memiliki omzet 
maksimal Rp 4,8 miliar/tahun akan 

dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) 
sebesar 0,5% dari omzet 
(kumparanBISNIS 2018). 

2. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan 
Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga 
Saksama mengatakan, otoritas pajak 

telah memperbarui aplikasi "Akuntasi 
UKM" yang bisa diunduh gratis di 
PlayStore maupun Appstore agar 

pelaku UMKM dapat melakukan 
pembukuan secara mudah. Aplikasi 
yang telah diperbarui pada Senin (9/7) 

lalu, telah memasukan penghitungan 
pajak UMKM dengan tarif 0,5% 
(kumparanBISNIS 2018). 

 

Pembukuan memang menjadi 
momok, tetapi PP 23 lebih adil, karena 
opsional, kalau dulu di PP 46 itu di bawah 

Rp 4,8 miliar itu 1%, sekarang dikasih 
pilihan, kalau rugi nggak bayar pajak tapi 
bikin pembukuan, terang Prastowo. Ditjen 

Pajak, kata Hestu, juga akan berkoordinasi 



Equilibrium Jurnal Bisnis & Akuntansi Volume XIII, No.1 (April 2019): 18-35 

33 | © 2019 The Authors. Equilibrium Jurnal Bisnis & Akuntansi. Published by Faculty of Economy, 

Universitas Kristen Immanuel 

 

dengan IAI untuk membuat standar 
akuntansi khusus yang sederhana untuk 

para pelaku UMKM di Indonesia 
(DetikFinance 2018). 
 

Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan 

Hasil pengambilan sampel secara 
acak dan terpilih di Sleman menunjukan 
bahwa UMKM tersebut: 

1. Secara keseluruhan dari UMKM yang 
dijadikan responden tidak melakukan 

rekonsiliasi fiskal, karena mereka 
kesulitan di dalam membuat laporan 
keuangan dan kurang memahami 

peraturan perpajakan yang berlaku. 
2. Semua UMKM rata-rata memiliki 

peredaran bruto di bawah 
Rp4.800.000.000,00, sehingga mereka 

cukup membuat laporan pembukuan 
sederhana. 

3. Pelaksanaan dan upaya yang dilakukan 

oleh KPP Pratama Sleman Yogyakarta 
dengan mengadakan sosialisasi dan 
pelatihan bagi UMKM, serta membuat 

software laporan keuangan fiskal yang 
mudah dipahami oleh UMKM dengan 
peraturan perpajakan terbaru. 

4. Pelatihan bagi UMKM dapat dilakukan 
oleh KPP Pratama Klaten kerjasama 
dengan berbagai perguruan tinggi 

yang telah memiliki Tax Center, 
sehingga tujuan pembuatan laporan 
keuangan fiskal dapat tercapai. 

5. Ditjen Pajak, akan berkoordinasi 
dengan IAI untuk membuat standar 
akuntansi khusus yang sederhana 
untuk para pelaku UMKM di Indonesia 

 

Saran 

Beberapa rekomendasi dari hasil 
penelitian, yaitu:  

1. Perlunya sosialisasi peraturan 
perpajakan dan pelatihan pembuatan 

laporan keuangan fiskal yang efektif, 
sehingga UMKM dapat memahami 
peraturan perpajakan yang berlaku 

dan membuat laporan keuangan fiskal. 
Hal ini dapat dilakukan melalui 

kerjasama antara KPP Sleman dengan 
perguruan tinggi yang telah memiliki 
tax center.  

2. Sebaiknya dalam penelitian ini 
menggunakan sampel UMKM yang 
memiliki peredaran bruto lebih dari 

Rp4.800.000.000,00. Hal ini sebagai 
pembanding laporan keuangan fiskal 
UMKM dari berbagai jenis usaha, 

dengan peredaran bruto di bawah 
Rp4.800.000.000,00 dan di atas 
Rp4.800.000.000,00. Apakah UMKM 

dengan peredaran bruto di atas 
Rp4.800.000.000,00 telah memahami 
peraturan perpajakan yang berlaku 
dan membuat laporan keuangan fiskal 

dengan benar. 
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