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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1  Latar Belakang 

Pajak adalah  sebuah kontribusi Wajib Pajak 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 untuk kemakmuran rakyat. Pajak 

merupakan Sumber   penerimaan negara yang berasal dari masyarakat dan 

kemudian dananya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat 

(Soemitro dalam resmi 2014, hlm 1). 

Untuk mewujudkan negara yang makmur dan sejahtera diperlukan upaya 

dari pemerintah serta dukungan penuh dari masyarakat. Peran masyarakat 

ditunjukan dalam bentuk kontribusi membayar pajak agar tercapai penerimaan 

pajak yang maksimal. Pendapatan pajak yang dihimpun oleh pemerintah 

kemudian akan dialokasikan untuk membiayai pembangunan sarana dan 

prasarana. Uang pajak yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak secara tidak 

langsung akan dirasakan juga hasil dan manfaatnya walaupun dalam jangka waktu 

yang panjang (Pajak.go.id). 

Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) telah berhasil 

menjelma menjadi Sumber   penggerak ekonomi baru di Indonesia. Kontribusi 

UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tercatat mencapai 61,41 persen. 

Dengan dominasi tersebut, UMKM setidaknya menyerap hampir 97 persen total 

tenaga kerja Nasional dan memiliki proporsi 99 persen dari total pelaku usaha di 

Indonesia. Maka tidak berlebihan apabila kita menyebut bahwa ekonomi di 

Indonesia tumbuh pesat lewat sektor UMKM. Peran UMKM terhadap 

perekonomian dan penyerapan tenaga kerja memang tidak lagi diragukan. Namun, 

dalam sektor perpajakan, UMKM belum mencerminkan kontribusi yang dominan 

sebagaimana pengaruhnya terhadap perekonomian dan penyerapan tenaga kerja, 

sumbangsih penerimaan pajak dari PPh Final UMKM hanya sekitar 2 triliun 

rupiah. Dengan asumsi UMKM berkontribusi Rp.3.000 trilliun terhadap PDB, 
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nilai itu masih relatif jauh dibawah potensi perpajakan sebesar Rp30 triliun atau 1 

persen dari kontrobusi terhadap PDB (Kemenkeu.go.id) 

Penarikan pajak dari sektor UMKM bukanlah suatu hal yang  mudah. Tidak 

hanya di Indonesia, di negara lain juga mengalami hal yang sama baik negara 

maju maupun negara berkembang. Sektor UMKM merupakan salah satu sektor 

yang hard to control dari sisi kepatuhan pajak. Pelaku usaha yang tidak terdaftar 

dalam administrasi pajak, akan menjual barang yang sama dengan harga yang 

lebih rendah dibandingkan dengan pelaku usaha lain yang terdaftar. Hal tersebut  

tersebut akan mengurangi kemampuan pelaku usaha yang terdaftar dalam 

persaingan (Pajak.go.id). 

Menurut Rusmawanti & Wandari (2015) Wajib Pajak Orang Pribadi yang 

melakukan kegiatan usaha lebih rentan terhadap pelanggaran pajak bila 

dibandingkan dengan Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan 

usaha. Mayoritas dari pelaku kegiatan usaha tersebut beranggapan bahwa akan 

kurang efesien apabila memperkerjakan orang untuk melakukan pembukuan atau 

pencatatan, terutama dalam hal biaya. Dengan demikian, yang bersangkutan lebih 

memilih untuk menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan sendiri, sehingga 

menimbulkan kemungkinan kesalahan maupun ketidak jujuran dalam pelaporan 

pajaknya. 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 adalah 

Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pajak penghasilan atas penghasilan 

dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran 

bruto tertentu. Peraturan pemerintah ini dibuat untuk Wajib Pajak baik orang 

pribadi maupun badan yang memiliki omset usaha tidak melebihi Rp. 4,8 Milyar 

per tahun, dengan pengenaan  tarif  pajak yang bersifat final hanya 1% dari 

peredaran bruto. (Pajak.go.id). 
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Tabel 1. Kepatuhan Penyampaian SPT oleh PPh Orang Pribadi Peraturan 

Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 Periode 2013 – 2017 di KPP Pratama 

Pasar Minggu. 

Tahun 

WPOP PP 46  yang 

Terdaftar 

 

WPOP PP 46 yang 

menyampaikan SPT 

 

Rasio Kepatuhan 

WPOP PP 46 

(3:2) 

2013 20.379 2.726 0,29 

2014 12.636 2.652 0,41 

2015 12.956 2.932 0,59 

2016 12.776 3.933 0,96 

2017 20,003 5.401 1,51 

Sumber   : Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Pasar Minggu 

 

Dari tabel diatas menunjukan terjadinya peningkatan Wajib Pajak Orang 

Pribadi (WPOP) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 tahun 2013 yang terdaftar 

pada tahun 2013 sebesar 20.379 namun di tahun 2014 sampai 2016  mengalami 

penurunan.  Akan  tetapi  di tahun  2017  WPOP  PP 46 yang terdaftar di KPP 

Pratama Pasar minggu mengalami kenaikan yang signifikan. Bila dilihat dari sisi 

WPOP (PP 46) yang menyampaikan SPT dan rasio kepatuhan WPOP (PP 46) 

peningkatan tren terus terjadi pada setiap tahunnya. 

Kepatuhan pajak adalah Wajib Pajak yang melakukan pemenuhan 

kewajibannya dengan aturan yang berlaku tanpa perlu pemeriksaan dari fiskus.  

Kriteria dalam kepatuhan Wajib Pajak yaitu Wajib Pajak yang mengisi dan SPT 

(Surat Pemberitahuan) secara benar dan tepat waktu. Menurut Rahayu (2017) 

masalah kepatuhan Wajib Pajak adalah masalah penting di seluruh dunia baik di 

negara maju maupun negara berkembang. karena ketidakpatuhan secara 

bersamaan akan menimbulkan upaya menghindarkan pajak yang mengakibatkan 

berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas negara. jadi semakin tinggi tingkat 

kebenaran menghitung dan memperhitungkan. ketepatan menyetor, serta mengisi 

dan memasukkan surat pemberitahuan Wajib Pajak, maka diharapkan semakin 

tinggi tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan dan memenuhi 

kewajiban pajaknya. 

Rendahnya kepatuhan pajak di Indonesia dapat disebabkan oleh beberapa 

faktor salah satunya ialah rendahnya tingkat pengetahuan dan pemahaman yang 

dimiliki oleh Wajib Pajak. Banyak dari Wajib pajak tidak mematuhi perperaturan 

perpajakan yang berlaku dikarenakan kurangnya pengetahuan dan pemahaman 

Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan. Pengetahuan dan pemahaman tentang 
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perpajakan dapat mempengaruhi Wajib Pajak di Indonesia dalam mematuhi 

kewajibannya. Pada kenyataannya pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak di 

Indonesia tentang perpajakan masih rendah, walaupun sebenarnya pemerintah 

sudah berupaya untuk mensosialisasikannya menggunakan berbagai fasilitas dan 

media, seperti di sosial media, televisi, radio, koran, majalah, seminar, spanduk, 

laman resmi dan lain sebagainya. Semakin tinggi tingkat pengetahuan dan 

pemahaman Wajib Pajak tentang perpajakan maka dapat mempengaruhi Wajib 

Pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku memenuhi 

kewajibannya.  

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang 

yang melanggar peraturan. Menurut Mardiasmo (2009:56) dalam Winerugan 

(2013), Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) yang dipatuhi, dengan kata 

lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak 

melanggar norma perpajakan. Pengetahuan tentang sanksi dalam perpajakan 

menjadi penting karena pemerintah lndonesia memilih menerapkan Self 

Assessment System dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak. Berdasarkan 

sistem ini, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung menyetor, dan 

melaporkan pajaknya sendiri. Untuk dapat menjalankannya dengan baik, maka 

setiap Wajib Pajak memerlukan pengetahuan tentang perpajakan, baik dari segi 

peraturan maupun teknis administrasinya. Agar pelaksanaannya dapat tertib dan 

sesuai dengan target yang diharapkan, pemerintah telah menyiapkan rambu-rambu 

yang diatur dalam undang-undang perpajakan yang berlaku. Sanksi pajak 

diberlakukan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan 

kewajiban perpajakannya. Itulah sebabnya, penting bagi Wajib Pajak memahami 

sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang 

dilakukan ataupun tidak dilakukan. Sanksi pajak berpengaruh signifikan dan 

positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dari hasil penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Tiraada (2013), Purnaditya & Rohman (2015), Puspitasari (2015) 

Rusmawati & Wardani (2015), Oladipupo & Obazeee (2016), Arisandy (2017) 

dan Rahayu (2017). Sebaliknya sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap 
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kepatuhan Wajib Pajak dari hasil  penelitian yang dilakukan oleh Winerugan 

(2013), dan Engida & Baisa (2014).  

Salah satu langkah pemerintah untuk menerapkan sanksi pajak, 

diperlukannya sosialisasi  terlebih dahulu kepada Wajib Pajak. Sosialisasi adalah 

suatu proses penyampaian pesan dan informasi mengenai perpajakan, dari pihak 

perpajakan kemudian di sampaikan ke masyarakat atau Wajib Pajak dengan 

menggunakan berbagai media yang ada. Menurut (Witono, 2008:197) dalam 

Suderajat & Ompusunggu (2015) salah satu faktor yang bisa ditekankan oleh 

perpajakan dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak adalah 

dengan cara mensosialisasikan peraturan perpajak baik itu melalui penyuluhan, 

seruan moral baik dengan media billboard, baliho, maupun membuka situs 

peraturan pajak yang setiap saat bisa diakses oleh Wajib Pajak. Pada penelitian 

terdahulu, menunjukan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dari hasil penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Suderajat & Ompusunggu (2015), Purba (2016), dan Sebaliknya 

Sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dari 

hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Winerugan (2013), dan Primasari 

(2016). Dari hasil sosialisasi yang telah dilaksanakan oleh perpajakan maka akan 

berdampak pada peningkatkan pemahaman Wajib Pajak. 

Pemahaman Wajib Pajak merupakan suatu proses dari peningkatan 

pengetahuan Wajib Pajak terhadap segala peraturan perpajakan yang berlaku di 

Indonesia. Tingkat pemahaman Wajib Pajak mengenai perpajakan menjadi hal 

penting dalam menentukan sikap perpajakan dan perilaku Wajib Pajak dalam 

melaksanakan kewajibannya. Purnaditya & Rohman (2015) menjelaskan bahwa 

pemahaman Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan merupakan penyebab 

internal yang dapat mempengaruhi persepsi Wajib Pajak untuk membuat suatu 

keputusan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Masyarakat yang 

paham tentang perpajakan berarti Wajib Pajak mau membayar pajak karena 

merasa tidak adanya kerugian dalam pemungutan pajak yang dilakukan dan tidak 

terdapat paksaan. Namun, pemahaman terhadap perpajakan seringkali disalah 

artikan oleh masyarakat, karena masyarakat merasa terbebani dengan adanya 

pengeluaran tambahan dalam hal membayar pajak. Sosialisasi perpajakan 
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berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dari hasil 

penelitian terdahulu yang dilakukan oleh  Purnaditya & Rohman (2015), 

Puspitasari (2015), Primasari (2016), dan Purba (2016). Sebaliknya pemahaman 

Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dari hasil 

penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rusamawati & Wandari (2015) dan 

Arisandy (2017).  

Berdasarkan hasil kajian empiris terdahulu di atas, selanjutnya akan diteliti 

lebih lanjut tentang pengaruh sanksi pajak, sosialisasi perpajakan, dan 

pemahaman Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai 

pemilik usaha mikro, kecil dan menegah (UMKM) yang terjadi di Indonesia 

khususnya pada KPP Pratama Pasar Minggu yang berdomisili di Jakarta Selatan 

dikarenakan kebijakan dari kanwil DJP Jakarta Selatan penelitian sesuai dengan 

lokasi Unversitas si Peneliti.  

 

I.2  Perumusan Masalah  

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Apakah Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak Orang Pribadi Sebagai Pemilik Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah?  

b. Apakah Sosialisasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Sebagai Pemilik Usaha Mikro, 

Kecil dan Menengah? 

c. Apakah Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Sebagai Pemilik Usaha Mikro, 

Kecil dan Menengah? 

 

I.3  Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas, tujuan yang 

ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a. Menganalisis pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Orang Pribadi Sebagai Pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 
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b. Menganalisis pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak Orang Pribadi Sebagai Pemilik Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah. 

c. Menganalisis pengaruh Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak Orang Pribadi Sebagai Pemilik Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah. 

 

I.4  Manfaat Penelitian  

Penelitin ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak antara 

lain: 

a. Manfaat Teoritis  

1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

pada hal yang berkaitan dengan kepatuhan Wajib Pajak dan variabel 

yang mempengaruhinya. 

2) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk 

dijadikan refrensi bagi peneliti selanjutnya dan sebagai informasi 

untuk pihak yang ingin mengkaji masalah yang sama pada masa yang 

akan datang. 

b. Manfaat Praktis  

1) Bagi Kantor Pelayanan Pajak  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk 

dijadikan sebagai masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak serta sebagai 

bahan evaluasi kinerja serta tolak ukur seberapa berhasilkah kebijakan 

dan sosialisasi yang telah dibuat dalam rangka meningkatkan 

kepatuhan Wajib Pajak. 

2) Bagi Wajib Pajak  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran 

dan kepatuhan Wajib Pajak akan manfaat yang diperoleh dengan 

membayar pajak. 

3) Bagi Peneliti 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan tingkat 

intelektual yang dapat menambah pemahaman mengenai perpajakan. 
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