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BAB II 

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

  Menurut penelitian yang dilakukan oleh (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), 

bahwa sosialisasi perpajakan, tarif perpajakan dan pemahaman perpajakan 

berpengaruh signifikan secara parsial. 

 Menurut penelitian Fitriani et al (2017) tentang faktor yang 

mempengaruhi kepatuhan pelaku ekonomi kreatif dalam memenuhi 

kewajiban pajak (Studi pada wajib pajak milik UMKM di KPP Pratama 

Malang Selatan), bahwa terdapat 3 faktor yang mempengaruhi kepatuhan 

yaitu, pemahaman pengetahuan, pemahaman self assessment dan tingkat 

pendapatan. Pada penelitian ini pemahaman pengetahuaan berpengaruh 

positif dan signifikan, serta pemahaman self assessment dan tingkat 

pendapatan mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan kesadaran 

perpajakannya. 

 Menurut penelitian Tatik (2018), tentang potensi kepatuhan 

pembayaran pajak pada pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) 

pasca penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (Studi kasus 

pada UMKM di Kabupaten Sleman-Yogyakarta). Hasil dari penelitian ini 

bahwa tarif pajak UMKM sebesar 1% dari omzet cukup memberatakan 

pelaku UMKM dan ketidakpahaman mereka akan kewajiban perpajakan dan 
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keterbatasan SDM yang dimiliki untuk melakukan pembayaran menjadi 

kendala, serta sosialisasi yang dilakukan pihak perpajakan setempat tidak 

menyeluruh dan mendetail sehingga tidak dapat menguatkan pelaku UMKM 

untuk patuh terhadap kewajiban perpajakannya. 

 Oleh karena itu untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi atau menyebabkan wajib pajak UMKM lebih patuh dalam 

melakukan pembayaran pajak terutama setalah adanya peraturan baru 

mengenai perubahan tarif UMKM. Maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian kembali dengan menggunakan 4 variabel sekaligus yaitu sosialisasi 

perpajakan, pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, dan keadilan 

perpajakan. Serta pada penelitian ini dilakukan lebih luas yaitu pelaku 

UMKM di Wilayah Kota Malang. 

B. Teori dan Kajian Pustaka 

a. Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior) 

 Theory of Planned Behavior (TPB) yang dikemukakan oleh Ajzen 

(1991) dalam Kurniawati (2014) menjelaskan bahwa suatu perilaku 

individu dapat timbul karena adanya sebuah niat untuk berperilaku. Theory 

of Planned Behavior (TPB) membagi tiga macam alasan atau indikator 

yang dapat mempengaruhi tindakan yang diambil oleh individu. 

Indikator munculnya niat berperilaku dibentuk oleh 3 faktor pemicu yaitu: 

1. Behavioral beliefs, yaitu bentuk keyakinan individu akan hasil dari 

suatu perilaku dan evaluasi atau penilaian terhadap hasil perilaku 

tersebut (beliefs strenght and outcome evaluation). Keyakinan dan 
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evaluasi atau penilaian terhadap hasil dari suatu perilaku tersebut 

kemudian akan membentuk sikap (attitude toward the behavior). 

Sikap dalam perilaku ini ditentukan oleh keyakinan, keyakinan ini 

berkaitan dengan penilaian subyektif individu terhadap dunia sekitar, 

pemahaman individu mengenai diri dan lingkungannya, dengan cara 

menghubungkan antara perilaku tertentu dengan berbagai manfaat atau 

kerugian yang diperoleh apabila individu melakukan atau tidak 

melakukan. 

2. Normative beliefs, yaitu suatu persepsi individu tentang suatu harapan 

dariorang lain yang berpengaruh dalam kehidupannya mengenai 

dilakukan atau tidak dilakukannya perilaku tertentu.Persepsi ini bersifat 

subyektif sehingga disebut norma subyektif. Sama halnya dengan sikap 

terhadap perilaku, norma subyektif juga dipengaruhi keyakinan. 

Perbedaanya adalah apabila sikap terhadap perilaku merupakan fungsi 

keyakinan individu terhadap perilaku yang akan dilakukan, maka norma 

subyektif berasal dari fungsi keyakinan individu yang diperoleh atas 

pandangan orang-orang lain terhadap obyek sikap yang berhubungan 

dengan individu. 

3. Control beliefs, yaitu keyakinan inividu tentang keberadaan hal-hal 

yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan 

(control beliefs) dan persepsinya tentang seberapa kuat hal tersebut 

mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (perceived power). 

Hambatan yang timbul bisa berasal dari dalam diri sendiri ataupun 

lingkungannya. 
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b. Pajak 

 Definisi pajak berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 

Pasal 1 pajak adalah kontibusi wajib kepada negara yang terutang oleh 

orang pribadi atau badan yang bersifat memakasa berdasarkan Undang-

Undang, dengan tidak mendapatakan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat. Adapun menurut S. I. Djajadiningrat dalam Siahaan(2010) bahwa 

defini pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang  

oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa bersadarkan undang-

undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan 

untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Halim, 

Bawono, dan Dara, 2016). 

c. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 

 Menurut Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 mengatur 

tentang pajak pengahasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau 

diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. 

a) Pasal 1 dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan: 

1. Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 

7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah 

beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 

Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. 
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2. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahu kalender kecuali 

bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan 

tahun kalender. 

3. Pemotong atau Pemungut Pajak adalah Wajib Pajak yang dikenai 

kewajiban untuk melakukan pemotongan dan/atau pemungutan 

pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di 

bidang Pajak Penghasilan. 

b) Pasal 2 

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 ayat (1) sebesar 0.5% (nol koma lima persen). 

3. Tidak termasuk penghasilan usaha yang dikenai Pajak Penghasilan 

yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

4. Jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. 

d. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 

 Definisi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah suatu 

kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang 

secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi 

untuk pencegahan dari persaingan usaha yang tidak sehat (Ramdan, 2017). 

Definisi UMKM berbeda antara negara satu dengan negara lain, tidak ada 

kesepakatan antar satu lembaga di dunia tentang definisi. Di Indonesia 
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sendiri UMKM didefinisikan oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 

yakni: 

1. Usaha mikro adalah suatu usaha produktif yang kepemilikannya dalam 

bentuk perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi 

kriteria usaha mikro. 

2. Usaha kecil adalah suatu bentuk usaha ekonomi produktif yang berdiri 

sendiri dan pengelolaannya dilakukan oleh orang perorangan atau badan 

usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang 

perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung 

ataupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang 

memenuhi kriteria usaha kecil. 

3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, 

yang dilakukan oleh orang perseorangan dengan jumlah kekayaan 

bersih atau hasil penjualan tahunan, serta badan usaha yang bukan 

merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, 

dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung 

dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih 

atau hasil penjualan tahunan yang memenuhi kriteria usaha menengah. 

 Berdasarkan UU nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, 

Kecil Menengah (UMKM), ada bebrapa kriteria UMKM yaitu: 
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No. Uraian 

Kriteria 

Aset Omzet 

1. Usaha Mikro ≤ 50 Juta Maks 300 Juta 

2. Usaha Kecil >50 – 500 Juta >300 – 2,5 Milyar 

3. Usaha Menengah >500 Juta > 2,5 Milyar 

Sumber : UU Nomor 20 tahun 2008 

e. Kepatuhan Pajak 

 Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, kepatuhan berarti tunduk 

atau patuh kepada ajaran atau aturan. Menurut Rahman (2010:32) bahwa 

kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib 

Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak 

perpajakannya, sedangkan menurut Nasucha (2004) kepatuhan Wajib 

Pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan 

diri, kepatuhan untuk menyetor kembali Surat Pemberitahuan, kepatuhan 

dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang dan kepatuhan dalam 

tunggakan.Wajib Pajak dapat dikatakan patuh dapat diukur dari sejauh 

mana dalam melaksanakan kewajiaban perpajakannya dengan baik dan 

benar sesuai peraturan perpajakan (Mustofa et al., 2016). 

 Menurut Ramdan (2017), bahwa kepatuhan wajib pajak dibagi 

menjadi dua, yaitu: 

a. Kepatuhan Format 

 Kepatuhan formal adalah keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi 

kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 

perpajakan. Misalnya memiliki NPWP bagi yang sudah berpenghasilan, 

tidak terlambat dalam melaporkan SPT Masa ataupun Tahunan sebelum 
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jatuh tempo, dan tidak melewati masa jatuh tempo dalam melunasi 

utang pajak. 

b. Kepatuhan Material 

 Kepatuhan material adalah keadaan wajib pajak secara substantive 

memenuhi ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa 

undang-undang perpajakan. Misalnya wajib pajak telah mengisi SPT 

dengan benar sesuai kondisi yang sebenar-benarnya. 

 Menurut pernyataan Yusro dan Kiswansto dalam Ramdan (2017), 

bahwa permasalahan tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi permasalahan 

yang terus menerus terjadi dalam bidang perpajakan. Tingkat kepatuhan 

wajib pajak di Indonesia masih rendah. Tingkat rendahnya kepatuhan 

untuk memenuhi kewajiban perpajakan sangat ironis jika dibandingkan 

dengan tingkat pertumbuhan usaha di Indonesia. Pertumbuhan UMKM 

mengalami peningkatan dari tahun-ketahun. Namun peningkatan jumlah 

UMKM ini tidak setara dengan kesadaran para pemilik untuk 

melaksanakan kewajiban perpajakannya. 

f. Sosialisasi Perpajakan 

 Sosialisasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses dimana orang-

orang mempelajari sebuah sistem nilai, norma, dan perilaku  yang 

diharapankan oleh kelompok sebagai bentuk transformasi dari orang 

tersebut sebagai orang luar menjadi organisasi yang efektif. 

 Sehingga sosialisasi perpajakan dapat diartikan sebagai suatu upaya 

yang dilakukan instansi perpajakan atau Direktorat Jendral Pajak dalam 
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memberikan pembinaan, pengetahuan dan informasi mengenai perpajakan 

(Basalamah, 2004). 

 Ditjen Pajak memberikan beberapa point terkait indikator 

sosialisasi dimana kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan 

kesadaran dan rasa peduli terhadap pajak yang dimodifikasi dari 

pengembangan program pelayanan perpajakan (Winerungan, 2013 : 30). 

a) Penyuluhan 

 Sosialisasi yang dibentuk oleh Ditjen Pajak dengan menggunakan 

media massa atau media elektronik menyangkut penyuluhan peraturan  

perpajakan kepada Wajib Pajak.  

b) Berdiskusi langsung dengan Wajib Pajak dan tokoh masyarakat. 

 Ditjen Pajak memberikan komuniskasi dua arah antara Wajib Pajak 

dengan petugas pajak (fiskus) maupun masyarakat yang dianggap 

memberikan pengaruh atau dipandang oleh masyarakat sekitarnya.  

c) Informasi langsung dari petugas (fiskus) ke Wajib Pajak. 

 Petugas pajak memberikan informasi secara langsung kepada 

Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan.  

d) Pemasangan billboard. 

 Pemasangan spanduk atau billboard pada tempat yang strategis, 

sehingga mudah dilihat oleh masyarakat. Berisi pesan singkat berupa 

kutipan perkataan, pernyataan dengan bahasa penyampaian yang 

mudah dipahamai. 
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g. Pemahaman Perpajakan 

 Pemahaman menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005) adalah 

proses, perbuatan, cara memahami atau memahamkan. Sedangkan 

Pemahaman Wajib Pajak merupakan cara Wajib Pajak dalam mengetahui 

dan memahami peraturan perpajakan.Wajib Pajak cenderung tidak patuh 

ketika tidak memahami peraturan perpajakan (Julianti, 2014). Pemahaman 

perpajakan meliputi mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) secara baik dan 

benar, besarnya jumlah pajak yang terhutang dihitung sesuai dengan 

ketentuan perpajakan, pembayaran atau penyetoran Surat Pemberitahuan 

(SPT) tepat waktu, dan melaporkan besarnya pajak terutang di tempat 

Wajib Pajak terdaftar (Ekawati dan Radianto, 2008). 

 Suatu proses pemahaman terhadap perpajakan biasanya dilakukan 

oleh aparat pajak. Apabila wajib pajaktelah tahu dan paham mengenai 

perpajakan, maka dapat dikatakan bahwa wajib pajak akan sadar betapa 

pentingnya pajak untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. 

h. Sanksi Perpajakan 

 Sanksi adalah tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada 

orang yang melanggar peraturan (Prajogo dan Widuri, 2014). Sanksi 

dibutuhkan supaya peraturan atau Undang-undang dipatuhi, maka harus 

ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya. 

 Sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap 

peraturan perundang-undangan perpajakan dimana semakin besar 

kesalahan yang dilakukan seorang Wajib Pajak, maka sanksi yang 

diberikan juga akan semakin berat. Contoh pelanggaran yang sering 
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dilakukan adalah keterlambatan dalam membayar pajak, kurang bayar dan 

kesalahan dalam pengisian SPT. 

 Menurut Mardiasmo and MBA, (2009) bahwa peraturan sanksi 

pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan dari perundang-undangan 

perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata 

lain sanksi perpajakan adalah alat pencegah supaya wajib pajak tidak 

melanggar norma perpajakan. Sanksi pajak dapat diukur dengan indikator 

sebagai berikut: 

a) Sanksi pidana yang dikenakan oleh pelanggar aturan pajak cukup 

berat. 

b) Sanksi administrasi yang dikenakan oleh pelanggar aturan cukup 

ringan. 

c) Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana 

mendidik wajib pajak. 

d) Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi. 

e) Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegoisasikan. 

Menurut Undang-Undang sanksi ada dua macam, yaitu:  

1. Sanksi administrasi  

a. Berupa denda, sanksi ini ditetapkan sebesar Rp 100.000 kepada 

wajib pajak yang melanggar ketentuan undang-undang 

perpajakan. 

b. Administrasi bunga sebesar 2%, bunga yang dihitung sesuai 

presentase tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu 

menjadi tanggungan sampai dengan saat diterima dibayarkan 



 

19 
 

dan sanksi ini dapat menyebabkan utang pajak menjadi lebih 

besar. 

c. Administrasi dinaikkan 50% dan 100%  

 Sanksi ini adalah paling ditakuti oleh Wajib Pajak. Karena 

jumlah pajak yang harus dibayar bisa mencapai dua kali lipat 

bahkan lebih. 

2. Sanksi Pidana 

1. Kurungan, sanksi ini diberikan pada wajib pajak yang 

melakukan kelalaian, hukuman pidana yang diterima adalaha 

hukuman kurungan paling lama satu tahun dipenjara atau 

tahanan rumahan dengan diawasi oleh pihak yang berwajib.  

2. Penjara, sanksi ini diberikan pada wajib pajak karena melakukan 

tindak pidana dengan sengaja. Hukuman yang diterima adalah 

penjara seumur hidup dan hukuman ini tidak bisa diganti dengan 

hukuman denda.  

 Sanksi pajak berdasarkan pasal 7 UU KUP No.28 Tahun 2007 

dikenakan apabila wajib pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan 

(SPT) tepat waktu sesuai dengan jangka waktu pemyampaian SPT atau 

batas waktu perpanjangan surat pemberitahuan dimana jangka waktu 

tersebut adalah sesuai dengan pasal 3 ayat 3 dan pasal 3 ayat 4 Undang –  

Undang Ketentuan Umum Perpajakan No. 28 tahun 2007 masing – masing 

yang berbunyi : 

1. Untuk surat pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari 

setelah akhir Masa pajak. 
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2. Untuk Surat Pemberitahuan tahunan Pajak Penghasilan wajib pajak 

orang pribadi, paling lama 3 bulan setelahakhir tahun pajak. 

3. Untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan Wajib pajak 

Badan, paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak.  

 Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian 

Surat Pemberitahuan tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud 

pada ayat 3 dan untuk paling lama 2 bulan dengan cara menyampaikan 

pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur 

Jenderal Pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan 

Peraturan Menteri Keuangan. 

i. Keadilan Pajak 

 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keadilan diartikan 

sebagai sifat (perlakuan, perbuatan, dsb) yang adil. Adil sendiri diartikan 

sebagai: 

1) sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak  

2) berpihak kepada yang benar; berpegang pada kebenaran;  

3) sepatutnya; tidak sewenang-wenang. 

 Adam Smith menyatakan  bahwa prinsip yang paling utama dalam 

rangka pungutan pajak adalah keadilan dalam perpajakan (Ramdan, 2017). 

Setiap warga negara harus ikut serta mengambil bagian dalam pembiayaan 

pemerintah dan bentuk partisipasinya harus proposional sesuai dengan 

kemampuan masing-masing, yaitu dengan cara membandingkan 

penghasilan yang diperolehnya dengan perlindungan yang dinikmati dari 

negara. 
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 Keadilan pajak diartikan sebagai keadilan dalam menerapkan 

sistem perpajakan yang ada. Masyarakat menganggap bahwa pajak adalah 

suatu beban bagi mereka, sehingga masyarakat memerlukan kepastian 

bahwa mereka mendapatkan suatu perlakuan yang adil dalam 

pengenaandan pemungutan pajak oleh negara (Kurniawatin, 2014). 

 Berdasarkan pernyataan Susmiatun dan Kusmuriyanto (2014) 

menyatakan bahwa pelaku perpajakan atau wajib pajak akan patuh dan taat 

jika mereka merasa atau mendapati sistem pemungutan pajak dilakukan 

sesuai dengan asas keadilan, jika tidak maka wajib pajak cenderung 

melakukan penghindaran pajak atau menunda pembayaran pajak maupun 

penggelapan perpajakan. Sehingga diperlukan adanya ketegasan sanksi 

perpajakan guna meningkatakan kepatuhan wajib pajak dan mencegah 

terjadinya kecurangan tersebut . 

 Pajak Penghasilan akan sesuai dengan asas keadilan apabila 

memenuhi syarat keadilan horizontal dan keadilan vertikal (Mansury, 

1996). 

a. Keadilan Horizontal 

  Suatu pemungutan pajak dikatakan memenuhi keadilan 

horizontal apabila Wajib Pajak yang berada dalam kondisi yang  

diperlakukan sama (equal treatment for the equals). Pemungutan 

pajak adil secara horizontal apabila beban pajaknya sama atas 

semua Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan yang sama 

dengan jumlah tanggungan yang sama, tanpa membedakan jenis 

penghasilan atau sumber penghasilan (Waluyo, 2005:14). 



 

22 
 

b. Keadilan Vertikal 

  Suatu pemungutan pajak disebut memenuhi syarat keadilan 

vertikal apabila Wajib Pajak yang mempunyai tambahan 

kemampuan ekonomis yang berbeda diperlakukan tidak sama 

(Mansury, 1996). 

 Sedangkan keadilan pajak menurut Richard A. Musgrave dan 

Peggy B. Musgrave dalam buku Public Finance In Theory And Practice, 

terdiri dari dua macam asas keadilan: 

1. Prinsip Manfaat (benefit principal). 

  Dalam sistem perpajakan yang adil, setiap wajib pajak 

harus membayar sejalan dengan manfaat yang dinikmati dari 

pemerintah. 

2. Prinsip Kemampuan (abiliy principal) 

  Pada sistem perpajakan yang adil, pajak sebaiknya 

dibebankan kepada wajib pajak berdasarkan kemampuan 

membayar.   

C. Kerangka Pemikiran      

     

 

         

     

    

   

 

 

Kepatuhan  

Pajak 

H1 

H2 

H3 

H4 

Sosialisasi Perpajakan (X1) 

Pemahaman Perpajakan (X2) 

Sanksi Perpajakan (X3) 

Keadilan Perpajakan (X4) 
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D. Perumusan Hipotesis 

1) Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak pelaku 

UMKM. 

 Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya dari Direktorat 

Jendral Pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan 

kepada masyarakat pada umumnya dan Wajib Pajak perihal perpajakan. 

Sosialisasi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib 

pajak untuk membayar pajak sehingga jumlah penerimaan pajak dapat 

bertambah sesuai target. Teori Planned Behavior menjelaskan bahwa suatu 

perilaku individu dapat dipengaruhi beberapa hal seperti norma subyektif. 

Norma subyektif merupakan persepsi individu terhadap harapan dari 

orang-orang yang berpengaruh dalam kehidupannya mengenai dilakukan 

atau tidak dilakukannya perilaku tertentu atau berupa keyakinan individu 

yang diperoleh atas pandangan orang lain terhadap obyek sikap yang 

berhubungan dengan individu tersebut seperti sosialisasi. Sosialisasi 

perpajakan merupakan suatu bentuk pandangan dari orang-orang guna 

mempengaruhi individu lain guna memenuhi harapan. Harapan yang 

dimaksudkan yaitu Wajib Pajak supaya lebih patuh dan taat terhadap 

pajak.  Tekanan sosial yang dilakukan petugas pajak dalam mendorong 

Wajib Pajak dengan melakukan berbagai program seperti penyuluhan, 

berdiskusi langsung dengan tokoh masyarakat yang dianggap berpengaruh 

terhadap masyarakat dan memberikan informasi langsung kepada Wajib 

Pajak dan pemasangan billboard (Winerungan, 2013).  
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 Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Pamuji, Mukzam, 

dan Sudjana (2014), dimana tingkat intensitas pelaksanaan sosialisasi yang 

dilakukan oleh kantor pajak dapat menggambarkan tingkat kepatuhan 

Wajib Pajak. Hal ini membuktikan bahwa dengan adanya dorongan atau 

faktor sosial yang dilakukan petugas fiskus dapat menjadi salah satu cara 

untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Berdasarkan uraian diatas maka 

dapat ditarik hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut; 

  : Sosialialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan 

pajak. 

2) Pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan pajak pelaku 

UMKM. 

 Sistem self assessment merupakan sistem pemungutan pajak 

dimana wajib pajak harus menghitung, menyetor, dan melaporkan jumlah 

pajak yang terhutang. Keuntungan dari sistem self assessment adalah wajib 

pajak diberikan kepercayaan oleh fiskus untuk menghitung, membayar, 

dan melaporkan sendiri pajak yang terhutang sesuai dengan peraturan 

pajak yang berlaku. 

 Teori Planned Behavior menjelaskan bahwa suatu perilaku 

individu yang timbul karena adanya sebuah niat untuk berperilaku patuh 

dapat dipengaruhi oleh control beliefs. Persepsi kontrol atau kontrol 

perilaku adalah persepsi individu mengenai mudah atau sulitnya 

mewujudkan suatu perilaku tertentu. Pusat kendali berkaitan dengan 

keyakinan individu tentang keberhasilannya melakukan segala sesuatu, 

apakah tergantung usahanya sendiri atau faktor lain diluar darinya. 



 

25 
 

Keyakinan disini berkaitan dengan pencapaian yang spesifik yaitu 

keyakinan dapat mengusai perpajakan atau pemahaman perpajakan. Maka 

ketika Wajib Pajak yakin menguasai perpajakan dengan baik maka 

semakin besar tingkat kepatuhan pajaknya, karena wajib pajak mengetahui 

fungsi dan manfaat adanya pajak. 

 Jadi, pemahaman wajib pajak sangat mempengaruhi kesadaran 

kewajiban perpajakan dalam mengisi surat pemberitahuan. Karena, apabila 

wajib pajak tersebut paham akan perpajakan, maka tingkat kesadaran 

wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya pun akan tinggi dan ketika 

wajib pajak sadar akan pemahaman pajak maka tingkat kepatuhan 

pembayaran pajak juga akan meningkat.  Hal ini sesuai dengan penelitian 

yang dilakukan oleh (Pamuji et al , 2014), bahwa pemahaman perpajakan 

memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan 

pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak 

UMKM. Dengan kata lain semakin tinggi tingkat pemahaman perpajakan 

pajak, maka semakin tinggi pula kepatuhan pajak wajib pajak.Berdasarkan 

uraian diatas maka dapat ditarik hipotesis yang dirumuskan sebagai 

berikut; 

  : Pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan 

pajak. 

3) Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pajak pelaku 

UMKM. 

 Sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap 

peraturan perundang-undangan perpajakan dimana semakin besar 
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kesalahan yang dilakukan seorang wajib pajak, maka sanksi yang 

diberikan juga akan semakin berat. Contoh pelanggaran yang sering 

dilakukan adalah keterlambatan dalam membayar pajak, kurang bayar dan 

kesalahan dalam pengisian SPT (Resmi, 2014). 

 Teori Planned Behavior menjelaskan bahwa suatu perilaku dapat 

timbul akibat adanya sebuah niat, salah satu indikator yang dapat 

mendorong individu adalah control beliefs. Kontrol perilaku terhadap 

perilaku ini ditentukan oleh keyakinan. Apabila wajib pajak memiliki 

keyakinan  jika tidak patuh terhadap pajak maka mereka percaya akan 

mendapatkan sanksi atas perilaku tersebut, sehingga adanya sanksi 

perpajakan mempengaruhi dan mengontrol tindakan Wajib Pajak untuk 

membayar pajak tepat waktu. Oleh Wajib Pajak akan memenuhi kewajiban 

perpajakanya apabila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih 

banyak merugikannya sehingga mereka termotivasi untuk melakukan 

patuh melaksanakan kewajiban perpajaknnya (Hugroho, 2006). 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditarik hipotesis yang dirumuskan 

sebagai berikut; 

   : Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. 

4) Pengaruh keadilan perpajakan terhadap kepatuhan pajak pelaku 

UMKM. 

 Keadilan pajak adalah keadilan dalam menerapkan sistem 

perpajakan yang ada. Masyarakat menganggap bahwa pajak adalah suatu 

beban bagi mereka, sehingga masyarakat memerlukan kepastian bahwa 
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mereka mendapatkan suatu perlakuan yang adil dalam pengenaandan 

pemungutan pajak oleh negara (Kurniawati, 2014).  

 Teori Planned Behavior menjelaskan bahwa suatu perilaku dapat 

timbul akibat adanya niat. Salah satu indikator yang dapatmemunculkan 

sebuah niat yaitu sikap.  Sikap terhadap perilaku ini ditentukan oleh 

keyakinan. Keyakinan tersebut berkaitan dengan penilaian terhadap dunia 

sekitarnya dan pemahaman individu terhadap mengenai diri dan 

lingkungannya serta menghubungan antara perilaku tertentu dengan 

berbagai manfaat/kerugian yang diperoleh.  Penilaian disini dapat diartikan 

dengan keadilan perpajakan yang ada di Indonesia, dimana apabila Wajib 

Pajak di Indonesia dirasa sudah adil, maka dapat mendorong pelaku 

UMKM lebih patuh dan taat terhadap perpajakan. 

 Berdasarkan penelitian Mustofa dkk. (2016) menyatakan bahwa 

asas keadilan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan 

wajib pajak atau semakin tingggi keadilan perpajakan yang diterima oleh 

Wajib Pajak maka dapat memotivasi Wajib Pajak untuk patuh terhadap 

perpajakannya. Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditarik hipotesis 

yang dirumuskan sebagai berikut: 

   : Keadilan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. 

 

 

 

 

 


