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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Negara Indonesia merupakan Negara yang memiliki potensi sumber daya alam 

yang sangat melimpah, Indonesia memiliki bentangan laut dan hutan yang sangat 

luas dan dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga dapat menjadi modal Negara 

Indonesia untuk menjadi Negara maju. Oleh karena dalam pemanfaatan sumber 

daya alam tersebut dibutuhkan dana agar sumber daya alam dapat dimanfaatkan 

secara maksimal. 

Pendapatan Negara Indonesia merupakan faktor yang sangat penting dalam 

rangka pembangunan nasional, salah satu sumber pendapatan Negara yang paling 

berpengaruh adalah dari sektor perpajakan. Menurut Ndekwa pembangunan 

ekonomi negara manapun tergantung pada jumlah pendapatan yang dihasilkan 

untuk penyediaan infrastruktur danpelayanan sosial. Pembangunan nasional 

memerlukan pembiayaan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Penerimaan 

dari dalam negeri harus terus ditingkatkan dan digali untuk membantu 

melaksanakan pembangunan nasional, salah satunya mengoptimalkan penerimaan 

dari sektor pajak.1 

Pajak merupakan pilar utama penerimaan Negara dalam APBN yang digunakan 

untuk memenuhi kebutuhan belanja pemerintah. Pajak telah menjadi unsur utama 

                                                           
1 Endro Andayani, Pengaruh Faktor-Faktor Pelaksanaan Pp 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak Umkm, Jurnal Transparansi, 12 Vol. 1, No. 1, Juni 2018,  pp. 12-28 
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dalam menunjang kegiatan perekonomian, menggerakkan roda pemerintahan dan 

penyediaan fasilitas umum.2 

Pajak sebagai instrumen perekonomian merupakan sumber pemasukan utama 

sebuah Negara. Pajak merupakan kewajiban setiap warganegara yang diatur dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 23A 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan induk 

sumber hukum dari semua undang-undang yang ada. Pasal 23 Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berisi tentang aturan dalam hal 

keuangan negara yang meliputi penyusunan anggaran belanja, mata uang negara, 

dan peraturan tentang perpajakan. Khusus perpajakan disusun dalam pasal 23A 

yang berbunyi, “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan 

negara diatur dengan undang-undang”. Pajak merupakan kontribusi utama 

pemasukan pemerintah, dan pajak juga merupakan sumber belanja negara. Ada dua 

fungsi pajak yaitu fungsi budgeter dan fungsi regulerend.3 

Peran penting pajak sebagai sumber utama pendapatan Negara sehingga 

pemerintah dalam hal ini Direktorat jendral pajak selalu berupaya mengoptimalkan 

wajib pajak untuk patuh membayar pajak, berlakunya self assessment system sejak 

tahun 1983 di Indonesia menunjang besarnya peranan wajib pajak dalam 

menentukan besarnya penerimaan negara dari sektor pajak yang didukung oleh 

kepatuhan pajak (tax compliance). Kepatuhan wajib pajak merupakan pelaksanaan 

atas kewajiban untuk menyetor dan melaporkan pajak yang terutang sesuai dengan 

                                                           
2 Ibid. 

3 Munawir S, Pokok-pokok Perpajakan, liberty, Yogyakarta, 2016, hlm. 4. 
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peraturan perpajakan. Kepatuhan yang diharapkan dengan self assessment system 

adalah kepatuhan sukarela (valuntary compliance). Dalam meningkatkan 

kepatuhan sukarela dari Wajib Pajak, diperlukan keadilan dan keterbukaan dalam 

menerapkan peraturan perpajakan, kesederhanaan peraturan dan prosedur 

perpajakan serta pelayanan yang baik dan cepat dari Fiskus.4 

Self assessment system memberikan wajib pajak untuk melaporkan, menghitung 

dan membayar pajak sendiri. Saat ini, bila pajak tidak ditaati dan dipenuhi 

pembayarannya oleh wajib pajak maka pemerintahan tidak dapat berjalan dengan 

baik. Salah satu dasar penting dalam pengembangan dan kelancaran daripada 

keberhasilan self assessment system adalah kepatuhan. Usaha untuk 

memaksimalkan penerimaan pajak tidak dapat hanya mengandalkan peran dari 

Dirjen Pajak maupun petugas pajak, namun dibutuhkan juga peran aktif dari wajib 

pajak itu sendiri. 

Dalam self assessment system ini Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk 

menghitung, memperhitungkan  sendiri  pajak  yang  terutang  dan  kemudian 

menyetor  serta  melaporkannya  ke  kantor  pelayanan  pajak  tempat wajib pajak 

terdaftar.  Penjelasan lebih lanjut mengenai self assessment system terdapat dalam 

Pasal 12 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara 

Perpajakan, “yakni: 

                                                           
4 Dwi Sulistiani, Yona Octiani Lestari, Peningkatan Voluntarty Tax Compliance dan Kinerja 

Direktorat Jenderal Pajak, Jurnal Ilmu Akuntansi, Volume 10 (2), Oktober 2017, hlm. 232. 
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1. Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak 

menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. 

2. Jumlah Pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang 

disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

3. Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang 

terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang 

terutang.” 

Menurut penjelasan Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang 

Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan 

Umum Dan Tata Cara Perpajakan bahwa sistem pemungutan pajak tersebut 

mempunyai arti bahwa penentuan penetapan besarnya pajak yang terutang 

dipercayakan kepada Wajib Pajak sendiri dan melaporkannya secara teratur jumlah 

pajak yang terutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam 

peraturan perundang-undangan perpajakan. Media atau surat yang digunakan Wajib 

Pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak disebut Surat 

Pemberitahuan, disingkat SPT.5 

Kepercayaan yang diberikan oleh undang-undang kepada Wajib Pajak idealnya 

ditunjang dengan  : 

                                                           
5 Raden Agus Suparman, Sistem Self Assessment, http://pajaktaxes.blogspot.com, diakses pada 6 

November 2019. 

http://pajaktaxes.blogspot.com/
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a) Kesadaran Wajib Pajak tentang kewajiban perpajakan; 

b) Keinginan untuk membayar pajak terutang walaupun terpaksa; 

c) Kerelaan Wajib Pajak untuk menjalankan peraturan perpajakan yang 

berlaku; 

d) Kejujuran Wajib Pajak untuk mengungkapkan keadaan sebenarnya.6 

Penerapan Self Assessment System terdapat pula dalam pelaksanaan 

pembayaran pajak penghasilan sebagaimana pasal 23 Undang-Undang Nomor 36 

Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Sepenuhnya Wajib Pajak atau badan usaha 

melakukan sendiri penghitungan sendiri atas pajaknya. Self Assessment System 

memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk melakukan penghitungan 

sendiri kewajiban perpajakannya. 

Ketentuan pemungutan self assessment system berhasil dengan baik bila 

masyarakat mempunyai pengetahuan yang tinggi, moral pajak yang baik, disiplin 

pajak yang tinggi yang meliputi kepercayaan wajib pajak terhadap negara. Penerpan 

self assessment system ini mensyaratkan agar masyarakat benar- benar mengetahui 

ketentuan perhitungan pajak dan peraturan perpajakan yang berlaku..7 Peran Usaha 

Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian domestik semakin 

meningkat terutama setelah krsisis tahun 1997,8 Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

(UMKM) memegang peranan yang sangat besar dalam  memajukan perekonomian 

Indonesia. Selain sebagai salah satu alternatif lapangan kerja baru, UMKM juga 

                                                           
6 Ibid. 
7 S Mia Lasmaya, Neni Nur Fitriani, Pengaruh Self Assesment System Terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak, Jurnal Computech & Bisnis, Vol. 11, No 2, Desember 2017, 69-78 
8 Edi Wibowo, Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Dan Koperasi Sebagai Penggerak 

Pertumbuhan Ekonomi, Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan Vol. 11, No. 1, April 2011, 23 – 31 
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berperan dalam mendorong  laju  pertumbuhan ekonomi pasca krisis moneter tahun 

1997 disaat perusahaan-perusahaan besar mengalami kesulitan dalam 

mengembangkan usahanya.  Saat ini, UMKM telah berkontribusi besar pada 

pendapatan daerah maupun pendapatan negara Indonesia.9 

Ketika krisis ekonomi menerpa dunia otomatis memperburuk kondisi ekonomi 

di Indonesia. Kondisi krisis terjadi priode tahun 1997 hingga 1998, hanya sektor 

UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang mampu tetap berdiri kokoh. Data 

Badan Pusat Stastistik merilis keadaan tersebut pasca krisis ekonomi jumlah 

UMKM tidak berkurang, Fenomena ini menjelaska bahwa UMKM merupakan 

usaha yang produktiv untuk dikembangka bagi mendukung perkembangan 

ekonomi secara makro dan mikro di Indonesia dan mempengaruhi sektor-sektor 

yang lain bisa berkembang.10 

UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) mendominasi perekonomian 

negara Indonesia, sehingga pertumbuhan UMKM di beberapa daerah meningkat 

tiap tahunnya, Namun pertumbuhan UMKM yang semakin meningkat tersebut 

tidak sebanding dengan kontribusi UMKM sebagai wajib pajak, Direktorat Jenderal 

(Ditjen) Pajak menyebut jumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

(UMKM) mencapai sekitar 60 juta dan berkontribusi sebanyak 60% terhadap 

Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, hanya 1,5 juta yang tercatat sebagai 

pembayar pajak dengan kontribusi sebesar 2,2% terhadap total penerimaan pajak 

                                                           
9 Susilo, S.Y., Krisnadewara, P.D., dan Soeroso, A. Masalah dan Kinerja Industri  kecil 

Pascagempa:  Kasus  di  Kabupaten  Klaten  (Jateng)  dan Kabupaten Bantul (DIY), Jurnal 

Akuntansi Bisnis dan Manajemen, Vol. 15 No. 2, Agustus 2008, hal. 271 –280 
10 Yuli Rahmini Suci, Perkembangan Umkm (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) Di Indonesia, 

Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos, Vol. 6  No. 1 Januari 2017, hlm. 51 
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penghasilan yang dibayarkan sendiri oleh wajib pajak.11  Berdasarkan hal tersebut 

maka banyak UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) tidak sadar atas 

kewajibannya untuk membayar pajak. 

Salah satu syarat pemungutan pajak adalah adil, karena itulah pemerintah 

mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 Tentang Pajak 

Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib 

Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, mengenai pajak untuk UMKM. 

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) adalah merupakan sektor ekonomi 

yang mempunyai peran cukup besar dalam perekenomian nasional.12 

Dalam upaya untuk mendorong pemenuhan kewajiban perpajakan secara 

sukarela (voluntary tax compliance) serta mendorong kontribusi penerimaan negara 

dari UMKM, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 

2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau 

Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.  Peraturan 

Pemerintah ini diatur pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) yang bersifat final atas 

penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan batasan peredaran 

bruto tertentu. 

Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 Tentang 

Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh 

Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu adalah untuk 

                                                           
11 Martha Ruth Thertina, Ditjen Pajak: Hanya 1,5 Juta dari 60 Juta Pelaku UMKM Bayar Pajak, 

https://katadata.co.id/berita, diakses pada 20 November 2019. 
12 Ibid. 

https://katadata.co.id/berita
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menyederhanakan pemungutan pajak untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

(UMKM), Peraturan Pemerintah ini diatur pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) 

yang bersifat final atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak 

dengan batasan peredaran bruto tertentu. Sebagaiman diatur dalam Pasal 2 Ayat 1 

yakni menyatakan “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”. Kemudian dalam 

Pasal 2 Ayat (2) menyatakan “Tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 0,5 % (nol koma lima persen).” 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) saat mulai berkembang dengan 

baik dan mampu menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu sudah selayaknya jika 

UMKM berpartisipasi dalam menambah penerimaan negara diantaranya melalui 

pembayaran pajak penghasilan. Berkaitan dengan perpajakan, maka Usaha Mikro 

Kecil dan Menengah sebagai wajib pajak harus memenuhi kewajiban di bidang 

perpajakan. Dalam upaya untuk mendorong pemenuhan kewajiban perpajakan 

secara sukarela (voluntary tax compliance) serta mendorong kontribusi penerimaan 

negara dari UMKM. 

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas penulis akan 

mengkaji lebih dalam mengenai “PENERAPAN SELF ASSESSMENT SYSTEM 

DAN TINGKAT VOLUNTARY TAX COMPLIENCE WAJIB PAJAK YANG 

TERGOLONG DALAM UMKM (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Kota Malang)” 
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B. Rumusan Permasalahan 

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas, penulis merumuskan 

beberapa permasalahn penelitian yang diangkat, diantaranya sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan self Assessment system dan tingkat voluntary tax 

compliance wajib pajak orang pribadi UMKM di Kota Malang? 

2. Bagaimana upaya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Malang dalam 

meningkatkan voluntary tax compliance pada wajib pajak yang tergolong 

dalam UMKM di Kota Malang ? 

C. Tujuan Penelitian 

Selaras dengan rumusan permasalahan diatas, penulis mempunyai  tujuan yaitu: 

1. Untuk mengetahui penerapan self assessment system dan tingkat voluntary 

tax compliance wajib pajak yang tergolong dalam UMKM di Kota Malang; 

2. Untuk mengetahui upaya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Malang 

dalam meningkatkan voluntary tax compliance pada wajib pajak orang 

pribadi UMKM di Kota Malang. 

D. Manfaat Penelitian  

 Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, maka 

diharapkan dapat bermanfaat : 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini selain dapat memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan 

baru untuk penulis terkait penerapan self assessment system dan tingkat 

voluntary tax compliance wajib pajak orang pribadi UMKM di Kota Malang 
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(Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Malang). Di samping itu, 

manfaat penelitian secara subyektif yaitu sebagai syarat untuk Penulisan 

Tugas Akhir dan menyelesaikan studi Srata-1 di Fakultas Hukum 

Universitas Muhammadiyah Malang dengan gelar Sarjana Hukum. 

2. Bagi Mahasiswa  

Penelitian ini digunakan untuk memberikan pengetahuan dan informasi 

kepada Mahasiswa mengenai penerapan self assessment system terhadap 

tingkat voluntary tax compliaence wajib pajak orang pribadi UMKM di 

Kota Malang (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Malang). 

3. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Malang 

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Kota Malang apabila akan melakukan upaya pemaksimalan 

mengenai penerapan self assessment system terhadap tingkat voluntary tax 

compliance wajib pajak orang pribadi UMKM di Kota Malang (Studi di 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Malang). 

E. Kegunaan Penelitan  

Kegunaan yang dapat diambil dari penelitian ini, diantaranya: 

1. Kegunaan Teoritis  

Memberikan kemajuan terhadap ilmu hukum, khususnya pengetahuan 

dalam bidang Hukum Perdata Bisnis mengenai Hukum Perpajakan 

kepada masyarakat. 

 

 



11 
 

 

2. Kegunaan Praktis 

Memberikan dan menambah informasi kepada para pelaku usaha 

UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) untuk meningkatkan 

voluntary tax compliance , serta sebagai bahan masukan bagi Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Kota Malang dan pihak-pihak terkait. 

F. Metode Penelitian  

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan, 

dengan menggunakan metode-metode tertentu, adapun metode yang di gunakan 

adalah : 

1. Metode Pendekatan 

Objek masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah Penerapan Self 

Assessment System dan Tingkat Voluntary Tax Complience Wajib Pajak Orang 

Pribadi UMKM Kota Malang (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota 

Malang). Berkaitan dengan hal tersebut maka penelitian ini menggunakan 

metode pendekatan yuridis sosiologis (empiris). Yuridis berarti bahwa dalam 

penelitian dilandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

sedang sosiologis berarti bahwa dalam penelitian dilakukan terhadap gejala atau 

fenomena yang terjadi di masyarakat. Penelitian di fokuskan pada penelitian 

lapangan untuk mencari jawaban permasalahan.13 

 

                                                           
13 Muslan Abdurrachman, Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum, UMM Press, Malang, 2009, 

hlm 94. 
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2. Lokasi Penelitian 

Lokasi yang akan di pilih oleh penulis untuk melakukan penelitian ini 

adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Malang. Alasan di ambilnya 

lokasi penelitian ini adalah karena Peneliti memiliki tujuan untuk mengetahui 

penerapan self assessment system dan tingkat voluntary tax compliance wajib 

pajak yang tergolong dalam UMKM di Kota Malang. 

G. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder sebagai 

berikut : 

a. Data primer yaitu data yang di peroleh langsung dari sumber pertama. 

Data primer ini di peroleh melalui observasi maupun wawancara.14 

Sumber data primer melalui hasil wawancara dengan pihak terkait yaitu 

Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Malang. 

b. Data sekunder yaitu data yang di peroleh melalui studi kepustakaan, 

sumber data dapat berupa dokumen-dokumen resmi, karya tulis ilmiah, 

jurnal-jurnal, penelitian ilmiah, artikel ilmiah maupun sumber tertulis 

lainnya yang ada hubungannya dengan objek penelitian. Data sekunder 

ini meliputi : 

1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga 

Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan 

                                                           
14 Roni Hanitijo, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Bogor, 1990, hlm 24. 
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Umum Dan Tata Cara Perpajakan Undang-Undang Nomor 36 

Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan; 

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 

Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah; 

3) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak 

Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau 

Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu 

4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak 

Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau 

Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. 

H. Teknik Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut 

untuk memperoleh data primer, peneliti menggunakan teknik : 

a. Teknik Pengumpulan Data Primer  

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut untuk memperoleh data primer, peneliti menggunakan teknik : 

a) Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang 

bersumber langsung dari responden penelitian lapangan (lokasi) 

dengan Petugas Pajak (Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota 

Malang). Wawancara dilakukan secara formal sesuai dengan situasi 

dan kondisi yang di hadapi peneliti. 
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b) Observasi yaitu penelitian melakukan kegiatan pengamatan dan 

mendeskripsikan keadaan baik obyek maupun obyek di lokasi 

penelitian. 

c) Studi kepustakaan, untuk mengumpulkan data sekunder dilakukan 

melalui penelusuran kepustakaan yaitu mengumpulkan dan 

mempelajari literature-literatur yang relevan dengan penelitian 

sebagai bahan pembanding dan kajian pustaka. 

d) Pencarian melalui internet, yaitu dengan mempelajari dan mengutip 

berbagai informasi dari internet atau jurnal elektronik yang 

berkaitan dengan penelitian ini. 

b. Teknik Pengumpulan Data Sekunder 

Untuk memperoleh data sekunder, penelitian menggunakan teknik 

yaitu: 

a) Membaca dan mencatat literature-literatur mauppun karya ilmiah, 

peraturan perundang-undangan dan sumber tertulis lainnya yang 

berhubungan dengan penerapan self assessment system dan tingkat 

voluntary tax compliance orang pribadi UMKM di Kota Malang 

(Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Malang). 

b) Mempelajari dan mengidentifikasi dokumen-dokumen atau berkas-

berkas yang dapat memberikan masukan yang berharga sehubungan 

dengan permasalahan yang di bahas. 
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I. Analisis Data 

Di dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah 

pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif analisis yang dapat 

sebagai prosedur pemecahan masalah yang di selidiki dan dipecahkan sesuai 

dengan menggambarkan, melukiskan keadaan subjek, objek penelitian saat 

sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya.15 

Permasalahan yang ada di analisis dan dipecahkan sesuai dengan kerangka teori 

pada tinjauan pustaka serta dikaitkan dengan hasil penelitian yang akan 

dilakukan. Hal-hal tersebut dmaksud untuk memperoleh pembahasan dan 

kesimpulan yang relevan, tepat dan sesusai dengan permasalahan yang diteliti. 

J. Sistematika Penulisan 

BAB I    : PENDAHULUAN 

  Pada bab I ini berisi Latar Belakang yang menjadi dasar maupun 

alasan pemikiran penulis untuk mengangkat masalah yang berkaitan 

dengan persoalan yang sedang dibahas, serta dilanjutkan dengan 

rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan dan 

sistematika penulisan. 

BAB II   : TINJAUAN PUSTAKA  

Pada bab II  ini penulis menguraikan mengenai tinjauan semua tentang 

teori yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, serta tinjauan 

umum mengenai Pajak, Sistem Pemungutan Pajak, Self Assessment 

                                                           
15 Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Rineke Cipta: Jakarta, 2012, 

hlm 236. 
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System, Voluntary Tax Compliance, Wajib Pajak, Usha Mikro Kecil 

Menengah serta tinjauan yang mendukung mengenai penulisan ini. 

BAB III  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab III ini penulis akan menjelaskan tahapan penyelesaian 

permasalahan yang muncul, dalam hal ini di sajikan pembahasan 

mengenai jawaban atas rumusan masalah yang di paparkan. 

BAB IV  : PENUTUP 

Dalam bab IV ini berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran dari 

pembahasan serta saran-saran yang disampaikan oleh penulis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


