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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1 Latar Belakang 

Pengertian pajak dan pandangan para ahli dalam memberikan berbagai 

definisi tentang pajak yang berbeda-beda, tetapi pada dasarnya definisi tersebut 

mempunyai tujuan yang sama. Defenisi pajak menurut Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang- Undang 

Nomor 6 tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak 

adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau 

badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara 

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Penerimaan  pajak  merupakan  sumber  utama  pembiayaan  pemerintah  

dan pembangunan. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 

Tahun Anggaran 2016, rencana penerimaan perpajakan direncanakan mencapai 

Rp1.565.784,1 miliar atau naik 5,1 persen dari targetnya dalam APBNP tahun 

2015. Sementara itu, PNBP direncanakan mencapai Rp280.291,4 miliar, naik 4,2 

persen dari targetnya dalam APBNP tahun 2015. Penerimaan perpajakan masih 

menjadi tulang punggung pendapatan negara dengan jumlah penerimaan yang 

mencapai 84,7 persen dari total pendapatan Negara. 

Pajak bersifat dinamik dan mengikuti perkembangan kehidupan sosial 

dan ekonomi negara serta masyarakatnya. Tuntutan akan peningkatan penerimaan, 

perbaikan dan perubahan mendasar dalam segala aspek perpajakan menjadi alasan 
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dilakukannya reformasi perpajakan dari waktu ke waktu yang berupa 

penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi 

perpajakan, agar basis pajak dapat semakin diperluas, sehingga potensi 

penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal dengan menjunjung 

asas keadilan sosial dan memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak. 

Dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat Wajib Pajak, 

pemerintah setiap tahun berusaha memperbaiki sistem administrasi perpajakan. 

Upaya pemerintah tersebut diwujudkan dengan diterapkannya modernisasi 

perpajakan sejak dua dekade yang lalu. Modernisasi perpajakan di awali pada 

tahun 1983 dengan melakukan perubahan dan pembaharuan terhadap kebijakan 

perpajakan. 

Pemungutan pajak di Indonesia menggunakan self assessment system, 

dimana Self assessment system mengharuskan wajib pajak untuk memenuhi 

kewajiban perpajakannya, yaitu mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan 

(SPT) di Kantor Pelayanan Pajak. Kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari 

wajib pajak merupakan faktor penting dalam pelaksanaan sistem tersebut. 

Sehingga mengharuskan wajib pajak mengenal bagaimana tata cara 

perpajakan. wajib pajak orang pribadi (OP) dapat menggunakan dua cara 

perhitungan, pertama menggunakan norma dan kedua menggunakan pembukuan. 

Sedangkan wajib pajak badan harus menggunakan pembukuan. Dalam rangka 

untuk memenuhi kewajiban perpajakan wajib pajak badan harus memahami 

peraturan perpajakan, tata cara pelaporan dan perhitungan perpajakan dengan 

menggunakan akuntansi perpajakan. Wajib pajak badan yang menggunakan 
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pembukuan disamping membuat laporan keuangan komersial, laporan fiskal 

digunakan untuk menghitung pajak penghasilan. 

Laporan keuangan fiskal dapat disusun berdasarkan Undang-Undang 

pajak dan berdasarkan laporan keuangan karena ada perbedaan laporan antara 

akuntansi pajak dan akuntansi komersial, maka laba yang dihasilkan menurut 

kedua sumber informasi laporan keuangan tersebut juga berbeda. Untuk itu apa 

bila menggunakan laporan keuangan berdasarkan akuntansi komersial, diperlukan 

rekonsiliasi fiskal untuk menghitung besarnya jumlah pajak terutang. Apabila 

terjadi perbedaan ketentuan antara akuntansi komersial dan akuntansi fiskal maka 

undang-undang perpajakan harus menjadi prioritas utama untuk dipatuhi sehingga 

tidak menimbulkan kerugian material bagi wajib pajak yang bersangkutan. 

Akuntansi pajak digunakan untuk mempermudah penyusunan surat 

pemberitahuan pajak (SPT) Masa dan Tahunan Pajak Penghasilan ke Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP) dimana wajib pajak tersebut terdaftar. SPT Tahunan Pajak 

Penghasilan harus diisi sesuai dengan laporan keuangan fiscal dan harus 

dilampirkan antara akuntansi komersial dengan akuntansi pajak terdapat 

perbedaan kebijakan dalam hal pengakuan pendapatan dalam hal pengakuan 

pendapatan dan biaya, hal ini dapat mengakibatkan besarnya pajak terutang antara 

akuntansi komersial dengan akuntansi pajak. 

Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berperan sangat 

besar dalam struktur perekonomian. Bersumber dari CNN Indonesia yang 

dipublikasikan pada tanggal Senin, 21 November 2016 kontribusi Usaha Mikro 

Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) semakin 
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mengeliat 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. Namun, sumbangan untuk sektor pajak ini 

masih sangat kecil. Menurut data Direktorat Jenderal Pajak sumbangan 

penerimaan pajak sektor UMKM hanya 0,7% dari penerimaan pajak. Hal ini 

membuktikan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Indonesia masih 

sangat rendah sehingga diperlukan kajian tentang faktor yang mempengaruhi 

kepatuhan wajib pajak UMKM. 

Tabel I.1 

Rekapitulasi Kepatuhan WP UMKM Tahun 2013-2016 

Tahun 
Jumlah WP 

Yang Terdaftar 

Jumlah WP 

Yang Membayar 

Persentase 

Tingkat 

Kepatuhan 

2013 125.929 741 0,59% 

2014 135.416 1758 1,29% 

2015 148.284 2547 1,71% 

2016 160.014 3950 2,47% 

Sumber: MPN-Info KPP Pratama Pekanbaru Tampan 

Pada sumber data yang diperoleh dari KPP Tampan Pekanbaru, pada 

tahun 2013 jumlah WP UMKM yang terdaftar sebanyak 125.929 dan jumlah yang 

membayar pajak hanya 741 WP atau hanya sebesar 0,59% tingkat kepatuhan WP 

UMKM pada tahun 2013. Pada tahun 2014 jumlah WP UMKM yang terdaftar 

sebanyak 135.416 dan jumlah yang membayar pajak hanya 1.758 WP atau hanya 

sebesar 1,29% tingkat kepatuhan WP UMKM pada tahun 2014. Pada tahun 2015 

jumlah WP UMKM yang terdaftar sebanyak 148.284 dan jumlah yang membayar 
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pajak hanya 2.547 WP atau hanya sebesar 1,71% tingkat kepatuhan WP UMKM 

pada tahun 2015. Pada tahun 2016 jumlah WP UMKM yang terdaftar sebanyak 

160.014 dan jumlah yang membayar pajak hanya 3.950 WP atau hanya sebesar 

2,47% tingkat kepatuhan WP UMKM pada tahun 2016. Rendahnya timgkat 

kepatuhan WP UMKM di Kota Pekanbaru dari periode 2013-2016 tentunya 

menjadi masalah bagi pemerintah, jika jumlah kepatuhan rendah maka 

penghasilan pajak yang diperoleh tentunya akan rendah juga (Sumber: MPN-

Info KPP Tampan Pekanbaru). 

Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan adalah pengetahuan 

wajib pajak tentang tata cara melaksanakan kewajiban perpajakan. Nurmantu 

(2007:32) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan atau pengetahuan 

wajib pajak, maka semakin mudah pula bagi mereka untuk memahami peraturan 

perpajakan dan semakin mudah pula wajib pajak memenuhi kewajiban 

perpajakannya. Kepatuhan Wajib Pajak (Tax Compliance) dapat diidentifikasi dari 

kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk melaporkan 

kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam menghitung dan membayar 

pajak terhutang, kebenaran jumlah pembayaran angsuran PPh pasal 25/29. 

Penyebab terjadinya tax gap berasal dari lemahnya administrasi. 

Selain pengetahuan perpajakan, faktor kualitas pelayanan juga 

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pelayanan yang baik akan 

mendorong kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. 

Organisasi kerja sama ekonomi Negara-negara maju (OECD) juga menyatakan 
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bahwa pelayanan kepada wajib pajak dengan memberikan perlakuan pajak yang 

fair dan efisien akan mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak. 

Selain faktor pengetahuan dan pelayanan fiskus, faktor tarif pajak juga 

berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Sehubungan dengan hal 

tersebut Pemerintah mengeluarkan kebijakan penetapan tarif sebesar 1% (satu 

persen) dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 tentang 

Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau diperoleh 

Wajib Pajak yang Memiliki Perededaran Bruto Tertentu. Maksud diberlakuannya 

peraturan tersebut adalah untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak 

khususnya Wajib Pajak sektor UMKM dan mengedukasi masyarakat untuk tertib 

administrasi dan berkontribusi dalam penyelenggaraan pembangunan berupa 

pajak. Tujuan akhir yang diharapkan adalah meningkatkan kepatuhan wajib Pajak. 

Sebagai instansi yang memilik peran yang cukup besar dalam 

memberikan kontribusi kepada Negara, Kantor Pelayanan Pajak yang merupakan 

pelaksanaan teknis DJP perlu mendapatkan apresiasi. Kantor Pelayanan Pajak 

(KPP) adalah instansi vertikal DJP yang berada dibawah dan bertanggung jawab 

langsung kepada Kepala Kantor Wilayah (Kanwil). Dalam penelitian ini, peneliti 

memilih KPP Pratama Pekanbaru Tampan sebagai lokasi penelitian. Lokasi ini 

dipilih karena lokasi kantor yang cukup strategis sehingga memudahkan peneliti 

untuk mendapatkan data dan informasi penunjang penelitian, selain itu jumlah 

wajib pajak terdaftar juga cukup besar. 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis melakukan penelitian yang 

dituangkan dalam skripsi dengan mengambil judul “Pengaruh Pemahaman 
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Akuntansi Perpajakan, Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan modern, 

Kualitas Pelayanan Fiskus, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak UMKM Dikantor 

Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan)”. 

I.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah merupakan pernyataan tentang, keadaan, fenomena, 

dan atau konsep yang memerlukan pemecahan dan solusi atau jawaban melalui 

suatu penelitian dan pemikiran dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan alat-

alat yang relevan. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah dalam penelitian ini 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan 

wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di KPP Pratama 

Pekanbaru Tampan? 

2. Apakah penerapan sistem administrasi pelayanan perpajakan modern 

berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro Kecil 

dan Menengah (UMKM) di KPP Pratama Pekanbaru Tampan? 

3. Apakah kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan 

Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di KPP Pratama 

Pekanbaru Tampan? 
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4. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di KPP Pratama Pekanbaru 

Tampan? 

5. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di KPP Pratama Pekanbaru 

Tampan? 

6. Apakah pemahaman akuntansi perpajakan, penerapan sistem administrasi 

perpajakan modern, kualitas pelayanan fiskus, tarif pajak, dan sanksi pajak 

berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil 

dan Menengah (UMKM) di KPP Pratama Pekanbaru Tampan? 

I.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan mengungkapkan hasil yang ingin dicapai 

melalui proses penelitian. 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dalam penelitian ini 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman akuntansi terhadap kepatuhan 

wajib pajak UMKM di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. 

2. Untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan 

modern  terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama 

Pekanbaru Tampan. 

3. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan 

wajib pajak UMKM di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. 
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4. Untuk mengetahui pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak 

UMKM di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. 

5. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak 

UMKM di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. 

6. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman akuntansi perpajakan, penerapan 

sistem administrasi perpajakan modern, kualitas pelayanan fiskus, tarif 

pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP 

Pratama Pekanbaru Tampan. 

I.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian merupakan menjelaskan kegunaan penelitian bagi 

instansi/perusahaan, peneliti, dan pembaca. 

Dari hasil yang dilakukan penelitian yang dilakukan penulis, diharapkan 

dapat memberi informasi: 

1. Bagi Instansi/Perusahaan 

Sebagai informasi dan bahan evaluasi atas pengaruh pemahaman 

akuntansi, kualitas pelayanan fiskus dan tarif pajak terhadap kepatuhan 

wajib pajak UMKM di KPP Pratama Pekanbaru Tampan, dan juga sebagai 

informasi yang perlu diperhatikan bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam 

memahami aspek-aspek yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak. 

2. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis tentang 

pengaruh  pemahaman akuntansi, kualitas pelayanan fiskus dan tarif pajak 
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terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Pekanbaru 

Tampan. 

3. Bagi Pembaca 

Sebagai informasi yang bermanfaat bagi masyarakat secara umum dan 

secara khusus bermanfaat dalam mendorong kepercayaan masyarakat 

terhadap pelayanan perpajakan di Indonesia. 

I.5 Sistematika Penulisan 

Untuk memperoleh gambaran secara umum, bagian-bagian yang dibahas 

dalam penelitian ini, maka penulis menguraikan penulisan ini terdiri dari 5 (lima) 

bab yang saling berkaiatan satu sama lainnya di dalam kesatuan sebagai berikut: 

BAB I :   PENDAHULUAN 

Dalam Bab ini akan diuraikan latar belakang, identifikasi 

masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian dan manfaat penelitian serta sistematika penelitian. 

BAB II :   TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam Bab ini akan diuraikan teori-teori terutama yang 

berhubungan dengan Pajak, sistem perpajakan, pengelompokan 

pajak, reformasi perpajakan , kepatuhan wajib pajak, kerangka 

pemikiran dan hipotesis. 
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BAB III :   METODOLOGI PENELITIAN 

Pada Bab ini akan dijelaskan tentang metode penelitian yang 

terdiri dari lokasi penelitian, jenis data , teknik pengumpulan 

data  dan analisis data. 

BAB IV :   HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisikan hasil dari penelitian yang dilakukan. 

BAB V :   PENUTUP 

Bab ini membahas tentang kesimpulan dari penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti dan saran yang disampaikan oleh peneliti 

terkait penelitian yang dilakukannya. 


