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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pajak memiliki peran penting dalam kelangsungan hidup negara 

Indonesia. Sebagai salah satu unsur penerimaan negara, pajak memiliki peran 

yang sangat besar dan diandalakan. Hal ini karena pajak merupakan sumber 

pendapatan negara yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur atau 

melaksanakan suatu kegiatan ekonomi sosial, pembangunan nasional dan 

membiayai pengeluaran negara. Maka untuk menjalankan pemerintahan dan 

pembangunan, pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. 

 Pajak mempunyai fungsi regulered dan fungsi budgetir. Fungsi pajak 

budgetir adalah sebagai fungsi penerimaan atau sumber utama kas negara. 

Berdasarkan fungsi pajak budgetir, adanya kedisiplinan dan kesadaran 

masyarakat untuk mematuhi kewajiban perpajakan yang berlaku sangat 

dibutuhkan. Saat ini di Indonesia persoalan kepatuhan pajak telah menjadi 

persoalan yang penting karena jika Wajib Pajak tidak patuh maka dapat 

menimbulkan keinginan untuk melakukan menghindaran yang pada akhirnya 

akan merugikan negara yaitu berkurangnya penerimaan pajak (Fuadi dan 

Mangoting, 2013). 

 Kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi oleh dua faktor, yakni 

faktor internal dan eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal 

dari Wajib Pajak sendiri dan berhubungan dengan karakteristik individu yang 

menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Berbeda dengan 

faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar Wajib Pajak, seperti 
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situasi dan lingkungan di sekitar Wajib Pajak (Fahluzy and Agustina, 2014).

 Kepatuhan merupakan hal penting dalam merealisasikan target 

penerimaan pajak. Menurut Heri (1999), bahwa kepatuhan adalah suatu 

bentuk perilaku yang berasal dari dorongan diri manusia. Dengan adanya 

dorongan dari dalam diri manusia untuk membayar, maka dapat 

meningkatkan jumlah Wajib Pajak dalam membayar perpajakannya. 

Sehingga dengan demikian dapat meningkatkan target penerimaan yang 

sudah ditetapkan oleh pemerintah dapat tercapai. 

 Salah satu penerimaan pajak adalah pajak penghasilan yang 

dibayarkan oleh pajak UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang 

telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 tentang 

Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh 

wajib pajak yang memliki peredaran bruto tertentu. Pada peraturan ini 

pemerintah mengenakan tarif sebesar 1%  pada pelaku pajak tertentu. Namun 

pada kenyataannya PP ini menimbulkan pro dan kontra dikalangan pelaku 

bisnis khususnya UMKM yang dapat berdampak pada kepatuhan wajib pajak 

(Supadmi dan Suputra, 2016). 

 Sehingga Pemerintah melakukan pembaharuan terhadap Peraturan 

Pemerintah perihal pajak penghasilan final tersebut. Direktur Eksekutif 

Center of Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo 

mengatakan bahwa pemerintah telah  merampungkan revisi Peraturan 

Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang menjadi dasar hukum bagi Wajib 

Pajak (WP) pelaku usaha Usaha Mikro dan Menengah (UMKM), yakni 1% 

per tahun diturunkan menjadi 0,5% setahun dengan tujuan untuk tetap 
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mempertahankan ambang omzet pelaku UMKM sebesar Rp 4,8 miliar. Pada 

tanggal 1 Juni 2018 tepatnya peluncuran dan pemberlakuan tarif PPh yang 

dikenakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 sebesar 0.5% 

dan bersifat final. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong masyarakat 

berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal dengan cara memberikan 

kemudahan dan kesederhanaan kepada WP yang memiliki peredaran bruto 

tertentu dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan jangka waktu 

tertentu (www.pajak.co.id) 

 Untuk mewujudkan itu, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Malang 

menyelengggarakan program agar usaha kecil menengah bisa naik kelas dan 

Pemerintah Kota Malang sangat konsen terhadap pengembangan ekonomi 

kerakyatan dengan menggelar Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kemampuan 

Wirausaha Mikro melalui Bimtek Pembuatan Bisnis Plan Bagi Usaha Mikro. 

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Malang Tri Widyani 

mengungkapkan bahwa pemrogaman ini merupakan cara supaya usaha kecil 

menengah bisa naik kelas, dan ini perlu kerja keras semua pihak serta 

beberapa hal  yang perlu didorong mulai dari pendampingan dari proses 

produksi, pemasaran hingga menata administrasi agar usaha berjalan dengan 

lancar. Hal ini terlihat bahwa kontribusi sector usaha kecil mikro menengah 

terhadap produk domestic bruto (PDB) meningkat sebesar 5% dari 57,84 % 

menjadi 60,34% atau sekitar Rp 2.394,5 Triliun, namun dengan kenaikan 

tersebut tidak menjadikan penerimaan pajak pada sector ini meningkat, 

karena mereka beranggapan bahwa banyaknya UMK yang belum terdaftar, 

rumitnya administrasi, serta banyaknya UMK belum mengenal sistem 

http://www.pajak.co.id/
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pembukuan (www.kemenperin.co.id). Berdasarkan survey data Dinas Koperasi 

dan UMK Provinsi Jawa Timur bahwa jumlah UMKM dan Tenaga Kerja di 

Provinsi Jawa Timur sebesar 414.516 UMKM, dimana UMKM Kota Malang 

terbagi menjadi 5 wilayah yaitu, Blimbing, Klojen, Kedungkandang, Sukun 

dan Lowokwaru (www.diskopukm.jatimprov.go.id). 

 Banyak faktor yang mempengaruhi pelaku UMKM dalam membayar 

pajak seperti, sosialisasi perpajakan dan pemahaman perpajakan. Sosialisasi 

perpajakan merupakan upaya yang dilakukan DJP untuk memberikan 

informasi dan pembinaan kepada Wajib Pajak dalam bidang perpajakan. 

Sedangkan pemahaman perpajakan merupakan cara Wajib Pajak dalam 

mengetahui peraturan perpajakan. Hal ini di dukung juga dengan penelitian 

terdahulu yang dilakukan oleh Ananda et al (2015) yang menyebutkan bahwa 

sosialisasi perpajakan dan pemahaman perpajakan memiliki pengaruh positif 

dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 

 Faktor lain ada sanksi perpajakan, sanksi perpajakan terjadi karena 

terdapat pelanggaran terdapat peraturan perundang-undangan perpajakan, 

sehingga apabila terjadi pelanggaran maka Wajib Pajak dihukum dengan 

indikasi kebijakan perpajakan dan undang-undang perpajakan (Resmi, 2008). 

Hal ini sesuai dengan penelitian Aismawanto (2018), bahwa sanksi 

perpajakan secara signifikan memiliki hubungan terhadap kepatuhan 

membayar pajak.Sedangkan peneliti Tatik (2018), menyatakan bahwa pasca 

penerbitan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 pelaku UMKM di 

Kabupaten Slaman Yogyakarta menyatakan kesediaan membayar pajak, 

namun mereka mengharapkan adanya sosialisasi dan pendampingan untuk 

http://www.kemenperin.co.id/
http://www.diskopukm.jatimprov.go.id/
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mendapatkan informasi yang lebih detail terkait peraturan perpajakan terbaru 

bagi UMKM, karena sebagian besar faktor ketidakpahaman lah yang masih 

tetap menjadi alasan utama untuk tidak mematuhi perpajakan. 

 Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang mengacu pada Ananda 

et al (2015), tentang pengaruh sosialisasi perpajakan, tarif perpajakan dan 

pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada UMKM 

yang terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu) 

maka penelitian ini dilakukan dengan menambah variabel sanksi perpajakan, 

dan keadilan pajak. Perbedaan lain dalam penelitian ini yaitu tidak 

menggunakan variabel tarif pajak sebagai variabel penelitian karena tarif 

pajak sudah tercantum jelas dalam PP 23 Tahun 2018 Pasal (2) ayat 2 dan 

apabila penelitian sebelumnya menggunakan lokasi pada KPP Batu, maka 

dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di UMKM Wilayah Kota 

Malang yang terdaftar dalam binaan Dinas Koperasi dan UMK Kota Malang. 

Hal ini dikarenakan Kota Malang merupakan salah satu kota tujuan wisata, 

sehingga menarik partisipasi masyarakat untuk mengembangkan UMKM 

sangat besar. Pada Dinas Koperasi dan UMK Kota Malang lah salah satu 

pemerintahan yang meningkatkan dan memberdayakan UMK di Kota 

Malang.  

 Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis termotivasi 

untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “Analisis pengaruh 

sosialisasi perpajakan, pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan dan 

keadilan perpajakan terhadap kepatuhan pajak (Studi pada pelaku UMK di 

Wilayah Kota Malang).” 
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B. Perumusan Masalah 

1. Apakah  sosialisasi perpajakan mempengaruhi kepatuhan pajak pelaku 

UMKM di Wilayah Kota Malang? 

2. Apakah  pemahaman perpajakan  mempengaruhi kepatuhan pajak pelaku 

UMKM di Wilayah Kota Malang? 

3. Apakah  sanksi perpajakan mempengaruhi kepatuhan pajak pelaku 

UMKM di Wilayah Kota Malang? 

4. Apakah keadilan perpajakan mempengaruhi kepatuhan pajak pelaku 

UMKM di Wilayah Kota Malang? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah: 

a. Untuk menguji pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap 

kepatuhan pajak pada pelaku UMKM di Wilayah Kota 

Malang? 

b. Untuk menguji pengaruh pemahaman perpajakan terhadap 

kepatuhan pajak pada pelaku UMKM di Wilayah Kota 

Malang? 

c. Untuk menguji pengaruh sanksi perpajakan terhadap 

kepatuhan pajak pada pelaku UMKM di Wilayah Kota 

Malang? 

d. Untuk menguji pengaruh keadilan perpajakan terhadap 

kepatuhan pajak pada pelaku UMKM di Wilayah Kota 

Malang? 
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2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi 

dalam pengerjaan penelitian selanjutnya. Penelitian ini 

diharapkan dapat menambah serta mengembangkan wawasan 

dan informasi yang berkaitan dengan faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM. 

b. Manfaat Praktis 

 Penelitian ini diharapkan dapat mendorong pemerintah dan 

Dinas Koperasi dan UMKM untuk dapat melakukan suatu 

tindakan yang dapat mendorong wajib pajak dalam memenuhi 

kewajiban perpajakannya. Dan penelitian ini dapat menjadi 

masukan sebagai acuan Dinas Koperasi dan UMKM untuk 

membantu pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib 

pajak, salah satunya ikut mensosialisasikan tentang peraturan 

perpajakan UMKM. 

 

 


