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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara berkembang yang dimana aspek kelangsungan 

hidupnya ditopang dengan adanya pajak, bukan hanya berguna dalam aspek 

kelangsungan hidup saja, tetapi kontribusi pajak sangatlah besar sebagai kemajuan 

bangsa dan negara Indonesia, penting jika masyarakat Indonesia memahami peran 

pajak. Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009, pajak adalah kontribusi 

wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung. Sedangkan 

menurut Teza (2011) dalam Siregar (2017) pajak adalah bentuk pengabdian atau 

peran wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya secara bersama-sama yang 

mana digunakan untuk membiayai negara demi kesejahteraan rakyat. Pajak 

memiliki dua fungsi yaitu fungsi regulerend sebagai pelaksanaan kebijakan 

pemerintah dalam bidang sosial ekonomi dan fungsi budgetair sebagai sumber 

dana pembiayaan pengeluaran-pengeluaran. Pajak dikelola pemerintah pusat 

untuk penerimaan  negara pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN) sedangkan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah digunakan untuk 

penerimaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Pattinaja et 

al., 2018).  

Besarnya peran pajak membuat pemerintah terus mengupayakan agar 

terjadinya peningkatan penerimaan dari sektor pajak, pemerintah harus mengelola 

secara baik agar sumber pendapatan yang dihasilkan dari sektor pajak dapat 

berjalan sesuai dengan target realisasi yang mana efisien dan efektif tanpa adanya 

kecurangan karena pajak mempunyai peran  penting dan berpengaruh terhadap 

negara yang digunakan sebagai penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (APBN) dalam menjaga kemakmuran rakyat Indonesia. Sehingga dapat 

disimpulkan pajak memiliki arti yang mana kas negara berasal dari rakyat untuk 

kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, seperti halnya pada fasilitas pendidikan, 

kesehatan, pariwisata, infrastuktur negara, dsb. Sedangkan masyarakat Indonesia 
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masih tergolong rendah akan kesadaran kewajiban dan hak dalam ikut serta peran 

pembayaran dan penerimaan pajak terhadap berbagai sektor untuk kemakmuran 

masyarakat. Sehingga pembangunan nasional di Indonesia masih jauh dari kata 

cukup yang perlu perbaikan dan perlu penambahan fasilitas-fasilitas umum. Hal 

ini dapat terlihat pada realisasi penerimaan pajak : 

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak  

Tahun 2016 2017 2018 2019 

Target 1.355,20 1.283,57 1.424,00 1.577,56 

Realisasi 1.105,81 1.151,03 1.315,51 1.332,06 

Capaian 81,60% 89,67% 92,23% 84,44% 

Sumber : Laporan Kinerja Pajak Data Olahan, 2019 

Sebelum era reformasi perpajakan, pajak menetapkan official assessment 

system yang mana penentuan besar pajak dari wajib pajak ditentukan berupa 

menghitung dan menagih pajak yang akan dibayarkan oleh wajib pajak yaitu 

pemungut pajak (pemerintah)  sehingga wajib pajak bersifat pasif karena 

mengikuti ketentuan perhitungan fiskus. Bahwa peran pajak sangatlah penting 

maka Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengupayakan segala cara agar dapat 

meningkatkan penerimaan dari sector pajak dan salah satunya cara yang dilakukan 

pemerintah adalah melalui reformasi peraturan perundang-undangan pajak pada 

tahun 1983 yaitu ditetapkannya self assessment system merupakan sistem 

pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan, wewenang, dan tanggung 

jawab penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan  

sendiri besar pajak terutang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pajak 

dan diberikan kepercayaan untuk menentukan SPT atau pembetulan SPT (Utama 

& Setiawan, 2019). Dengan sistem ini pemerintah mengharapkan adanya 

kesadaran dan pengetahuan pada wajib pajak karena hal tersebut merupakan 

factor internal untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi 

kewajibannya sehingga penerimaan pajak dapta meningkat.  
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Dari tahun ke-tahun jumlah wajib pajak terus mengalami kenaikan, akan 

tetapi dengan kenaikan tersebut tidak diimbangi dengan peningkatan kepatuhan 

wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajaknya sehingga dapat 

mempengaruhi jumlah penerimaan pajak. Selain itu, pemerintah meninjau sektor 

swasta yaitu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang juga berpotensi 

besar dalam peningkatan penerimaan pajak. Tetapi sampai saat ini sektor UMKM 

pun tergolong masih minim terhadap jumlah penerimaan pajak, berdasarkan data 

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) jumlah penerimaan pajak UMKM tahun 2018 

sebesar Rp 5,7 T jika dibandingkan dengan jumlah penerimaan pajak yang 

mampu dikumpulkan Direktorat Jenderal Pajak tahun 2018 sebesar Rp 1,3 T maka 

kontribusi dari UMKM hanya 0,43% nya saja, bukan dari jumlah penerrimaan 

pajak saja tetapi pada kontribusi jumlah wajib pajak UMKM hanya 1,8 juta wajib 

pajak. Sedangkan pada tahun 2019 menunjukkan jumlah wajib pajak UMKM 

yang membayar pajak tercatat sebanyak 2,3 juta wajib pajak , jumlah ini 

meningkat dari tahun 2018. Tetapi hal tersebut tidak sebanding dengan jumlah 

UMKM di Indonesia yang bisa mencapai sampai 60 juta pelaku usaha (Global, 

2019) 

Padahal pemerintah sudah menerbitkan kebijakan penurunan tarif pajak 

penghasilan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang awalnya 

1% menjadi 0,5% dari omzet yang kurang dari Rp4,8 miliar (Global, 2019). 

Pemberlakuan kebijakan ini dimaksudkan untuk mendorong masyarakat ikut serta 

dalam kegiatan ekonomi dengan mebebankan pajak yang ditanggung wajib pajak 

UMKM lebih kecil, Tetapi masih saja banyak pelaku dari sektor UMKM yang 

kurangnya kesadaran wajib pajak terhadap kewajibannya, padahal dengan tujuan 

peningkatan kepatuhan pajak sangat perlu untuk merealisasikan kesadaran yang 

dimulai dari diri wajib pajak, dengan adanya kesadaran pentingnya pembayaran 

pajak sebagai pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 

maka wajib pajak tidak akan merasa rugi jika mengeluarkan sedikit kas nya untuk 

negara, sehingga dengan hal tersebut dapat mendorong kepatuhan wajib pajak. 

Dan yang dapat menghambat keefektifan penerimaan pajak salah satunya 

adalah kepatuhan wajib pajak (tax compliance). Kepatuhan wajib pajak 

merupakan wajib pajak baik orang pribadi maupun badan yang memenuhi 
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kewajiban dan melaksanakan hak perpajaknnya. Kepatuhan pajak mempunyai 

faktor yang penting dan berdampak terhadap seberapa meningkatnya penerimaan 

pajak yang diperoleh jika wajib pajak patuh dalam pembayaran pajak, tetapi pada 

kenyataannya masyarakat Indonesia masih tergolong rendah untuk pembayaran 

pajak dan pelaksanaan kepatuhan wajib pajak. Faktor yang dapat mempengaruhi 

kepatuhan wajib pajak yaitu dimulai dari faktor internal terlebih dahulu misalnya 

kesadaran wajib pajak dan pengetahuan wajib pajak.  

Pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman dasar wajib pajak 

mengenai tata cara perpajakan yang benar beserta perundang-undangan 

perpajakan yang sudah ditetapkan. Jika wajib pajak sudah mengetahui dan 

memahami kewajibannya sebagai wajib pajak, wajib pajak akan melaksanakan 

hak dan kewajibannya hingga akhirnya mendapat manfaat yang dapat dirasakan 

dalam membayar pajak (Nurlaela & Siti, 2013). Dan kesadaran wajib pajak ada 

dalam diri wajib pajak sendiri tanpa memperhatikan adanya sanksi pajak, 

sedangkan kepatuhan wajib pajak dapat timbul dengan mengetahui adanya saksi 

pajak. Tetapi dalam prakteknya hal tersebut sulit untuk dibedakan apakah wajib 

pajak memenuhi kewajiban perpajakannya termotivasi oleh kesadaran atau 

kepatuhan perpajakan (Kodoati et al., 2014). 

Selain faktor internal seperti kesadaran wajib pajak dan pengetahuan 

perpajakan, ada pula faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib 

pajak yaiut sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan jaminan dari 

ketentuan peraturan perundang-undangan pajak yang akan ditaati atau dipatuhi, 

sehingga sanksi perpajakan dapat dikatakan alat pencegah wajib pajak supaya 

tidak melanggar nketentuan yang sudah diatur oleh perundang-undangan pajak. 

Menghindari sanksi pajak dapat melakukan cara yaitu dengan membayar pajak 

tepat waktu dan tidak melewati waktu yang ditetapkan (Artha & Setiawan, 2016). 

Banyaknya kasus di Indonesia yaitu wajib pajak ingin membayar pajak dengan 

tagihan yang kecil sehingga melakukan kecurangan, oleh karena itu, saknsi pajak 

harus lebih diperketat agar wajib pajak merasa takut dan tidak ingin melakukan 

kecurangan. Sanksi pajak dapat menjadi motivasi dalam meningkatkan kepatuhan 

wajib pajak dan dapat mejadikan wajib pajak patuh sehingga penerimaan pajak 

dapat terealisasikan dengan baik (Brata et al., 2017). 
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Berdasarkan penelitian sebelumnya terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak diantaranya yaitu penelitian yang dilakukan 

oleh Suyanto & Pratama (2018) menunjukkan bahwa rasio pengetahuan 

perpajakan memiliki pengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak, hasil 

penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Wardani & Rumiyatun 

(2017) dan Yulia et al., (2020) yang dilakukan di Kota Padang bahwa 

pengetahuan perpajakan pelaku usaha di Kota Padang tidak berpengaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian Kesaulya & Semy (2019) dan 

penelitian Rahayu (2017) menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan 

perpajakan akan semakin tinggi pula keinginan wajib pajak dalam membayar 

pajak dan menyampaikan SPTnya tepat waktu sehingga dapat meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak. 

Faktor lainnya yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran 

wajib pajak yaitu dengan semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka kepatuhan 

wajib pajak dapat tercapai (Puspitasari, 2015). Dan juga hasil penelitian ini 

sejalan dengan Suyanto & Pratama (2018) bahwa wajib pajak yang memiliki 

kesadaran tinggi akan paham adanya fungsi dan manfaat pajak. Tetapi terdapat 

hasil penelitian yang tidak sejalan dengan penelitian-penelitian tersebut, yaitu 

penelitian dari Kesaulya & Semy (2019) yang dilakukan di Ambon dan penelitian 

Heny Wachidatul (2014) bahwa kesadaran wajib pajak yang  UMKM Kudus tidak 

berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, karena kesadaran wajib pajak UMKM 

Kudus sudah tergolong baik. 

Dan faktor lainnya yang memiliki pengaruh dengan kepatuhan wajib pajak 

adalah sanksi perpajakan, yaitu semakin berat sanksi perpajakan maka kepatuhan 

wajib pajak akan semakin tinggi (Puspitasari, 2015). Hasil penelitian ini sejalan 

dengan Rahayu (2017) yang mana menunjukkan rasio sanksi pajak berpengaruh 

signifikan oleh sanksi pajak, bahwa semakin ditegaskannya sanksi pajak maka 

kemauan wajib pajak dalam membayar pajak sehingga kepatuhan wajib pajak pun 

ikut meningkat. Tetapi hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Wardani & 

Rumiyatun (2017) yang menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh 

terhadap kepatuhan wajib pajak. 



 

6 

 

Berdasarkan uraian diatas dan terjadinya ketidaksamaan atas hasil tiap 

beberapa penelitian, maka peneliti tertarik untuk mengangkat kepatuhan wajib 

pajak dari sector Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebagai objek penelitian 

yang dilakukan di Kota Gresik, karena banyaknya pelaku usaha dan UMKM Kota 

Gresik memiliki kontribusi besar dalam perokonomian di Jawa Timur, sehingga 

dibutuhkannya pengetahuan dan kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan 

kewajiban pajaknya. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian dengan 

mengambil judul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan 

Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  pada Usaha Mikro 

Kecil Menengah (UMKM) yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

(KPP) Gresik” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat 

dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut ini : 

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 

pajak ? 

2. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ? 

3. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 

? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, maka 

tujuan dari penelitian sebagai berikut ini : 

1. Untuk menguji pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib 

pajak 

2. Untuk menguji pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak 

3. Untuk menguji kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Wajib pajak 

Penelitian ini dapat dijadikan sumber untuk menambah pengetahuan dan 

meningkatkan kesadaran akan pentingnya kepatuhan wajib pajak pada sector 

Usaha MIkro Kecil Menengah (UMKM). 

2. Peneliti  

Penelitian ini sangat berguna untuk penerapan teori yang sudah didapatkan 

pada saat di perkuliahan. Dan selain itu penelitian ini juga menambah ilmu 

pengetahuan tentang faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak 

3. Universitas 

Dalam penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi atau 

pengembangan wawasan model penelitian bagi peniliti selanjutnya.  

1.5 Sistematika Penulisan  

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

Bab satu merupakan pendahuluan. Pada bab ini penulis menguraikan latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

Bab dua merupakan tinjauan pustaka. Pada bab ini penulis menguraikan 

landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis yang 

diperlukan untuk menunjang penelitian. 

Bab tiga merupakan metode penelitian. Pada bab ini penulis menguraikan 

pendekatan penelitian, waktu dan tempat penelitian, jenis dan sumber data, 

metode pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional, dan teknik 

analisis data. 

Bab empat merupakan pembahasan. Pada bab ini penulis menguraikan 

gambaran umum penelitian, deskripsi kriteria dan tanggapan responden, penyajian 

analisis data, interpretasi hasil penelitian. 

Bab lima merupakan penutup. Pada bab ini penulis menguraikan kesimpulan 

dan saran. 

 


