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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 Indonesia sebagai negara yang berkembang, senantiasa melakukan 

pembangunan disegala bidang sebagai wujud dari pemenuhan kewajibannya 

terhadap rakyat Indonesia  yaitu melindungi rakyat dengan segala 

kepentingannya, menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk 

memperlancar pelaksanaan pemerintahan, memberikan pelayanan kepada 

rakyat, menegakkan hukum, serta memelihara ketertiban dan keamanan 

negara. Dalam rangka memenuhi kewajiban tersebut, negara melakukan 

berbagai upaya untuk mengoptimalkan berbagai jenis penerimaan negara 

sebagai sumber pendapatan negara.  

 Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dibuat oleh 

pemerintah bersama DPR, terdapat tiga sumber penerimaan yang menjadi 

pokok andalan, yaitu penerimaan sektor pajak, penerimaan sektor migas dan 

penerimaan sektor bukan pajak. Dari sektor pajak, pemerintah Indonesia 

dalam hal ini mengatur perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban 

melakukan pembinaan, pelayanan dan pengawasan terhadap pemenuhan 

kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-

undangan perpajakan. Salah satu penerimaan pajak Indonesia adalah pajak 

dari sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah, majunya suatu negara 

dipengaruhi oleh banyaknya usaha-usaha yang berkembang, banyaknya Usaha 

Kecil dan Menengah yang berkembang menciptakan lapangan pekerjaan bagi 
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orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan. Semakin meningkatnya berbagai 

aktivitas didalam dunia usaha mengakibatkan kebutuhan tenaga kerja kian 

meningkat. 

 Banyaknya aktivitas usaha baik yang berskala kecil maupun 

menengah yang berkembang menjadi sumber pajak yang dapat dipergunakan 

untuk menambahkan pendapatan negara. Negara berkembang sangat 

membutuhkan usaha kecil dan menengah dikarenakan dengan adanya usaha 

kecil dan menengah dapat menyerap banyak tenaga kerja. 

 Salah satu faktor yang sangat berperan dalam mempengaruhi 

perkembangan usaha kecil dan menengah adalah modal usaha, baik untuk 

investasi maupun modal kerja. Modal kerja merupakan kendala utama dalam 

membangun usaha kecil dan menengah, dikarenakan dalam upaya 

penghematan  modal kerja tidak sedikit pemilik usaha kecil dan menengah 

yang belum sadar dan belum mematuhi dalam melakukan pembayaran dan 

penyetoran pajak.  

 Peneliti akan meneliti berdasarkan kriteria  Pajak Penghasilan (PPh) 

pasal 4 ayat 2 yaitu dari segi keuangan dan modal yang dimilikinya adalah 

memiliki kekayaaan bersih sebesar Rp.100.000.000,- (tidak termasuk tanah 

dan bangunan), dan memiliki hasil penjualan paling  banyak Rp.250.000.000,- 

pertahun. Kriteria ini merupakan UMKM yang termasuk klasifikasi Pajak 

Penghasilan (PPh) yang bersifat final dengan dikenakan pajak 1%. 

 Sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) berperan sangat 

besar dalam struktur perekonomian Indonesia. Bersumber dari CNN 
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Indonesia, kontribusi sektor usaha mikro, kecil dan menengah terhadap 

Product Domestic Bruto (PDB) semakin menggeliat dalam lima tahun 

terakhir. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) 

mencatat kontribusi sektor UMKM meningkat dari 57,84% menjadi 60,34 %. 

Tidak hanya itu, sektor UMKM juga telah membantu penyerapan tenaga kerja 

didalam negeri tumbuh dari 96,99 % menjadi 97,22% dalam periode lima 

tahun terakhir. 

 Dengan besarnya kontribusi UMKM terhadap PDB maka pemerintah 

harus melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pembayaran pajak bagi 

UMKM. Sebagaimana yang di publikasikan viva.co.id hari rabu tanggal 08 

Maret 2017 dari jutaan UMKM baru hanya 600 ribu yang baru melaporkan 

pajaknya, dalam sosialiasi pengampunan pajak (Tax Amnesty) dibeberapa 

sentra bisnis ibu kota hanya ada segelintir Wajib Pajak UMKM yang 

memanfaatkan fasilitas tersebut, hal ini senada dengan yang dipublikasikan 

oleh bangka pos hari kamis tanggal 03 Desember 2016 silam bahwa 

kepatuhan wajib pajak masih rendah sehingga UMKM menjadi target Tax 

Amnesty tahap dua. Hal ini membuktikan bahwa tingkat kepatuhan Wajib 

Pajak UMKM di Indonesia masih sangat rendah sehingga diperlukan kajian 

tentang faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak UMKM. 

 Perkembangan  UMKM dikota pekanbaru semakin meningkat. Pada 

tahun 2016  UMKM dikota pekanbaru telah mencapai jumlah sebanyak 

25.295 UMKM yang tersebar diberbagai kecamatan dan kelurahan, hal ini 

dapat dilihat dari tabel dibawah ini : 
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Tabel I .1 

Jumlah UMKM per Kecamatan Kota Pekanbaru 

Tahun 2016 

No Kecamatan Jumlah UMKM 

1 
Kecamatan Lima Puluh 960 

2 
Kecamatan Payung Sekaki 2771 

3 
Kecamatan Pekanbaru Kota 2636 

4 
Kecamatan Rumbai Pesisir 1393 

5 
Kecamatan Sail 281 

6 
Kecamatan Sukajadi 1287 

7 
Kecamatan Tampan 3246 

8 
Kecamatan Tenayan Raya 3142 

9 
Kecamatan Bukit Raya 3681 

10 
Kecamatan Rumbai 1182 

11 
Kecamatan Senapelan 1117 

12 
Kecamatan Marpoyan Damai 3599 

 
Total 25.295 

Sumber :Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru 
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  Jumlah UMKM dipekanbaru terbanyak dibandingkan jumlah 

UMKM di kabupaten/kota lainnya di Riau, tentunya dengan jumlah yang 

sangat besar ini kita berharap pemenuhan kepatuhan wajib pajaknya bisa 

dipenuhi. Tetapi kenyataannya jumlah UMKM yang membayar pajak dengan 

pertumbuhan UMKM tidak berbanding lurus, Direktorat Jenderal Pajak 

Kantor wilayah Riau dan Kepulauan Riau mendorong pelaku usaha mikro, 

kecil dan menengah (UMKM) untuk memanfaatkan program Tax Amnesty 

dan mendeklarasikan asetnya, hal ini membuktikan bahwa UMKM di Riau 

khususnya pekanbaru belum sepenuhnya memenuhi kewajiban perpajakannya. 

tentunya ini berdampak pada merugikan pendapatan sektor pajak pemerintah 

pekanbaru. Sehingga perlu dilakukan penelitian mengenai masalah 

ketidakpatuhan wajib pajak tersebut. 

Penelitian yang berbasis pada perilaku Wajib Pajak (tax payers 

behavior) sangat menentukan efektivitas suatu kebijakan perpajakan. Karena 

dengan memperhatikan prilaku Wajib Pajak maka akan diperoleh suatu 

kebijakan perpajakan yang seimbang dan keadilan sehingga pada akhirrnya 

akan mendorong tercapainya tingkat kepatuhan sukarela. 

Perkembangan UMKM dipekanbaru terus terjadi peningkatan, ada 

beberapa sektor UMKM yang dikembangkan pelaku usaha di Pekanbaru 

diantaranya pertanian, pertambangan, penggalian, indsutri pengelolahan, 

listrik, gas, air bersih, kontruksi, perdagangan, hotel, restoran, angkutan 

komunikasi, keuangan, sewa dan jasa-jasa lainnya. 



6 
 

 
 

Salah satu yang menjadi faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib 

pajak dalam membayar pajak adalah sistem pemungutan pajak itu sendiri. Bila 

dahulu sistem pemungutan pajak hanya mengenal sistem Official Assesment 

System yang memberikan wewenang pemerintah (fiskus) untuk penentuan 

pajak terutang dalam pemenuhan kewajiban Wajib Pajak, maka seiring dengan 

waktu untuk mencegah penghindaran pajak yang mungkin terjadi maka 

berkembang pula sistem pemungutan pajak lainnya seperti Self Assesment 

System dan Withholding System, yang menjadi pertanyaannya apakah dengan 

adanya sistem baru ini bisa mempermudah dan meningkatkan kemauan Wajib 

Pajak untuk membayar pajak. 

Self Assesment System adalah pemungutan pajak yang memberi 

wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk 

menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya 

pajak yang harus dibayar. Waluyo (2009 ; 17). Withholding System adalah 

pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk 

memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. 

Waluyo (2009 ; 17). 

Selain sistem pemungutan pajak, faktor tingkat pendidikan dan 

pengetahuan Wajib Pajak tentang tata cara melaksanakan kewajiban 

perpajakan. Menurut Rulam Ahmad (2016 : 34 - 35) dalam memenuhi 

tanggung jawab, kaum muda harus memiliki modal yang dapat diandalkan 

untuk mampu memecahkan masalah atau menjawab kebutuhan hidupnya, 

modal utama adalah pendidikan. Jika pendidikan menjadi efektif hendaknya 
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menghasilkan perubahan-perubahan dalam seluruh komponen perilaku. Dari 

penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan sangat penting agar 

Wajib Pajak dapat memahami bahwa memenuhi kepatuhan perpajakan adalah 

merupakan suatu tanggungjawab yang harus dipenuhi. 

Selain pengetahuan perpajakan, faktor kualitas pelayanan fiskus 

berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Semakin baik pelayanan yang 

diberikan akan mendorong kepatuhan Wajib Pajak untuk memenuhi 

kewajiban perpajakannya. 

Faktor lainnya yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah 

gender. Gender atau jenis kelamin lebih berkaitan dengan anggapan dan 

kebiasaan yang berlaku disuatu tempat tentang bagaimana pria dan wanita 

dianggap sesuai atau tidak sesuai dengan tata nilai sosial dan budaya setempat. 

Keberadaan pria yang masih mendominasi kegiatan perekonomian dan 

keuangan Indonesia turut berperan serta dalam hal pelaksanaan kewajiban 

membayar pajak, sehingga dalam hal kesadaran untuk membayar pajak lebih 

didominasi pula oleh pria. Widi Widodo (2010 ; 21). 

Untuk mencapai target pajak, perlu ditumbuhkan kesadaran dan 

kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan 

peraturan perpajakan yang berlaku saat ini. Karena kesadaran dan kepatuhan 

wajib pajak merupakan faktor penting dalam upaya peningkatan penerimaan 

pajak negara, maka perlu secara rutin dikaji mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi  kepatuhan wajib pajak. Dengan banyaknya kasus 

ketidakpatuhan  kewajiban perpajakan dikota pekanbaru, peneliti bermaksud 
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meneliti tentang faktor yang menyebabkan Wajib Pajak UMKM tidak mau 

melaksanakan kewajiban perpajakannya, oleh karena itu penulis mengangkat 

judul “pengaruh self assesment system, tingkat pendidikan, gender dan 

pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak pada usaha mikro 

kecil dan menengah (UMKM) kecamatan bukit raya kota pekanbaru”. 

Apakah sistem pemungutan pajak yang menggunakan Self Assessment System, 

tingkat pendidikan, gender dan pelayanan fiskus yang menjadikan Wajib 

Pajak UMKM di kota Pekanbaru tidak mau memenuhi kewajiban 

perpajakannya. 

1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka dapat 

dirumuskan permasalahan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah Self Assessment System berpengaruh terhadap tingkat 

kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di 

Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru? 

2. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan 

Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan 

Bukit Raya Kota Pekanbaru? 

3. Apakah gender berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Bukit Raya 

Kota Pekanbaru? 
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4. Apakah pelayanan fiskus berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan 

Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan 

Bukit Raya Kota Pekanbaru? 

5. Apakah secara simultan Self Assessment System, tingkat pendidikan, 

gender, dan pelayanan fiskus berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan 

Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan 

Bukit Raya Kota Pekanbaru? 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian merupakan mengungkapkan hasil yang ingin dicapai 

melalui proses penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh Self Assessment System terhadap kepatuhan 

Wajib Pajak UMKM kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru. 

2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan 

Wajib Pajak UMKM kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru. 

3. Untuk mengetahui pengaruh gender terhadap kepatuhan Wajib Pajak 

UMKM kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru. 

4. Untuk mengetahui pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan Wajib 

Pajak UMKM kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru. 

5. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan Self Assessment System, 

tingkat pendidikan, gender dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan 

Wajib Pajak UMKM kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

 Manfaat penelitian merupakan menjelaskan kegunaan penelitian bagi 

pemerintah, masyarakat, dan ilmu pengetahuan. Adapun manfaat dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi pemerintah 

Penelitian ini dapat memberikan umpan balik terhadap pemerintah 

mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. 

Sehingga penerimaan pendapatan Pemerintah Kota Pekanbaru dari pajak 

penghasilan dapat meningkat seiring dengan meningkatnya kepatuhan 

wajib pajak. 

2. Bagi masyarakat/ pembaca 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi kepada 

masyarakat/pembaca khususnya masyarakat yang sudah ditetapkan 

sebagai wajib pajak untuk pentingnya membayar pajak agar terhindar dari 

sanksi pajak, dan juga dapat menumbuhkan kesadaran pajak sehingga 

untuk kedepannya patuh terhadap kewajiban pajaknya. Hasil pajak 

tersebut juga dapat dirasakan secara tidak langsung oleh masyarakat dalam 

bentuk pembangunan negara dan pembangunan fasilitas-fasilitas negara. 

3. Bagi ilmu pengetahuan 

Penelitian ini dharapkan dapat dijadikan sebagai dasar acuan bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan diwaktu yang akan datang. 
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1.5. Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan dibuat untuk memudahkan pemahaman dan 

memberi gambaran kepada pembaca tentang penelitian yang diuraikan oleh 

penulis. 

BAB I  :  PENDAHULUAN 

Unsur-unsur yang dimuat dalam bab ini yaitu : latar belakang 

masalah yang mendasari penelitian, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi 

penelitian ini. 

BAB II :  TELAAH PUSTAKA 

Unsur-unsur yang dimuat dalam bab ini berisi mengenai 

landasan teori yang digunakan sebagai dasar dan bahan acuan 

dalam penelitian, ada juga penelitian terdahulu, kerangka 

pemikiran teoritis dan hipotesis. 

BAB III :  METODE PENELITIAN 

Pada bab ini akan diuraikan variabel-variabel penelitian, 

penentuan populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode 

pengumpulan data, dan metode analisis data. 

BAB IV :  PEMBAHASAN DAN HASIL ANALISIS DATA 

Pembahasan dan hasil analisis data berisikan mengenai analisis 

statistik deskriptif, uji kualitas data, uji multikolinieritas, asumsi 

klasik, dan pengujian hipotesis. 
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BAB V :  PENUTUP 

Penutup terdiri dari kesimpulan, keterbatasan penelitian, saran 

atas hasil dari penelitian. 

 


