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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Negara Indonesia sering kali dihadapkan dengan permasalahan dan 

persoalan khususnya dalam bidang ekonomi, yang terkadang berpengaruh 

terhadap jalannya pembangunan nasional. Oleh karena itu, demi kelancaran 

pembangunan nasional begitu banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk 

meningkatkan sumber penerimaan negara khususnya yang berasal dari sektor 

pajak. Tanpa pajak, pembangunan tidak akan berjalan lancar karna besarnya 

pembiayaan yang diperlukan tidak akan bisa ditutupi dengan pinjaman dan 

bantuan dari luar negri. 

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang 

(yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) 

yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar 

pengeluaran umum (Soemitro dalam Resmi, 2014). Tanpa pajak sebagian besar 

kegiatan negara akan sulit untuk dilaksanakan. Pembayaran pajak merupakan 

perwujudan kewajiban dan peran serta wajib pajak untuk ikut secara langsung dan 

bersama-sama melaksanakan pembiayaan negara dan pembangunan nasional. 

Usaha dalam  meningkatkan penerimaan negara disektor pajak mempunyai 

banyak kendala yaitu antara lain tingkat kesadaran wajib pajak yang masih 

rendah, sehingga wajib pajak berusaha untuk membayar kewajiban pajaknya lebih 

kecil dari yang seharusnya. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk 

meningkatkan peranan masyarakat dalam bidang perpajakan adalah melakukan 
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pembaharuan pajak atau lebih dikenal dengan reformasi perpajakan. Melalui 

reformasi perpajakan diharapkan akan mampu meningkatkan peranan masyarakat 

dalam bidang perpajakan. Kebijakan pajak bagi  usaha kecil menengah yang 

terdapat dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Micro Kecil 

dan Menengah yang baru mudah-mudahan tidak mengesampingkan peran usaha 

kecil menengah dalam perekonomian nasional tersebut. 

Majunya suatu  negara dipengaruhi oleh banyaknya usaha-usaha yang 

berkembang, banyaknya usaha kecil dan menengah yang ada diberbagai daerah 

dapat membuka lapangan pekerjaan bagi sebagian orang yang tidak memiliki 

pekerjaan. Dengan tumbuh kembangnya UKM membuat kinerja usaha lebih baik 

sehingga mampu menyediakan tenaga kerja yang produktif dan meningkatkan 

produktivitas. Adanya UKM ini dapat menjadi pendorong dan pendukung 

hidupnya perusahaan-perusahaan besar (Susanta dan Syamsudin, 2009). 

Apabila diperhatikan dengan lebih seksama, selama ini perekonomian dalam 

negeri secara umum masih rendah, tetapi harus kita akui bahwa beberapa sektor 

usaha (terutama sektor swasta), masih menunjukkan kinerja yang cukup bagus. 

Usaha yang bisa dikatakan bertahan hidup dalam segala situasi dan kondisi 

tersebut kebanyakan adalah usaha kecil dan menengah. Banyaknya usaha-usaha 

tersebut, baik yang berskala kecil maupun menengah bila diperhatikan dengan 

sungguh-sungguh merupakan sumber pajak yang dapat dipergunakan untuk 

menambah pendapatan negara (Zahidah, 2010). Sebagai contoh adalah usaha yang 

mulai meramaikan industri jasa maupun industri perdagangan di wilayah 

Pekanbaru. 
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Salah satu faktor yang mendasari negara berkembang memandang 

pentingnya keberadaan usaha kecil dan menengah, di karenakan usaha kecil dan 

menengah mampu menyerap tenaga kerja. Persentase usaha atau perusahaan 

menurut sumber data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2016 yaitu, persentase 

usaha di wilayah Pekanbaru sebanyak 19,88% paling tinggi dari daerah-daerah 

lain yang ada di propinsi Riau. Jumlah usaha kecil dan menengah di wilayah 

pekanbaru dapat dilihat pada tabel berikut: 

TABEL I.1 

Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 

Kota Pekanbaru Tahun 2016 dan 2017 

No. Skala Usaha 
Jumlah 

2016 

Jumlah 

2017 

% 

Kenaikan 

1 Usaha Mikro 9.351 10.664 14,04% 

2 Usaha Kecil 2.621  2.716 3,63 % 

3 Usaha Menengah          151     151  0 % 

Total         12.123        13.531 11,61 % 

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru. 

   Perkembangan UMKM di Kota Pekanbaru terus menunjukan 

perkembangan yang positif. Ada beberapa sektor UMKM yang di kembangkan di 

Pekanbaru diantaranya: Pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan, 

pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih, 

kontruksi, perdagangan, hotel dan restoran, angkutan dan komunikasi, keuangan, 

persewaan, dan jasa perusahaan, dan jasa-jasa lainnya.  

 Namun dilihat dari tabel 1.1, sektor Usaha Kecil dan Menengah 

menunjukkan peningkatan yang tergolong rendah sebesar 3,63% pada tahun 2017. 
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Sedangkan perkembangan pada tahun 2016 menunjukkan persentase sektor UKM 

Pekanbaru sebanyak 19,88% terbesar di provinsi Riau. Hal ini menunjukkan 

bahwa kemauan wajib pajak UKM untuk melaporkan pajaknya masih tergolong 

rendah sehingga di perlukan kajian tentang pengaruh kewajiban pelaporan 

perpajakan pengusaha UKM di Pekanbaru. 

 Usaha Kecil Menengah (UKM) yang akan diteliti dalam penelitian ini 

memiliki kriteria dari segi keuangan dan modal yang dimilikinya. Antara lain 

memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 100.000.000,00 (tidak termasuk 

tanah dan bangunan tempat usaha), dan memiliki hasil penjualan paling banyak 

Rp. 250.000.000,00 pertahun. UKM ini termasuk pada klasifikasi pajak 

penghasilan (pph) pasal 4 ayat 2 yang bersifat final dengan dikenakan pajak 1%.  

Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pelaporan pajak adalah 

pemahaman pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dimana 

pemahaman tentang pajak diberikan kepada pelajar dan masyarakat agar sejak 

dini sudah mengetahui pentingnya pajak terhadap negara. Pengetahuan tentang 

pajak atau perpajakan sangat penting tidak hanya bagi pelajar dan masyarakat tapi 

juga bagi pengusaha UKM dan semua kalangan masyarakat. Hal ini disebabkan 

karna terkait dengan hak dan kewajiban perpajakannya. Bagaimana mereka bisa 

melaksanakan hak dan kewajibannya kalau mereka tidak tahu dan paham tentang 

peraturan perpajakan (Rizal, blog pajak dalam Zahidah, 2010). 

Selain itu sanksi pajak juga berpengaruh terhadap kewajiban perpajakan. 

Sanksi diperlukan untuk memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak. Sanksi 

perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-
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undangan perpajakan, sehingga apabila terjadi pelanggaran maka wajib pajak 

dihukum dengan indikasi kebijakan perpajakan dan undang-undang perpajakan 

(Resmi, 2014). Akan tetapi dilapangan dapat juga terjadi seorang wajib pajak 

berskala besar dapat melakukan pengurangan jumlah nominal pembayaran pajak. 

Adapun pihak yang diuntungkan adalah wajib pajak dan oknum petugas pajak, 

sedangkan pihak yang dirugikan adalah pemerintah. Semua ini bersumber dari 

kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang perpajakan dari pihak wajib pajak 

dan petugas pajak. 

Kemudian kualitas pelayanan juga berpengaruh terhadap kewajiban 

pelaporan perpajakan. Pelayanan yang baik akan mendorong kepatuhan wajib 

pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Untuk dapat meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak yaitu dengan cara mendengar, mencari tahu dan berupaya 

untuk memenuhi apa yang diinginkan oleh wajib pajak terkait dengan hak dan 

kewajiban perpajakannya (Ramadiansyah, dkk, 2014). 

Beberapa penelitian-penelitian sebelumnya tentang kewajiban perpajakan 

telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian Choiriyatuz Zahidah (2010) 

tentang pengaruh tingkat pemahaman, kepatuhan dan ketegasan sanksi perpajakan 

terhadap kewajiban perpajakan pengusaha UKM di wilayah Jakarta Selatan. Hasil 

pengujian ini menunjukkan bahwa ketegasan saksi perpajakan berpengaruh positif 

signifikan terhadap kewajiban perpajakan pengusaha UKM di wilayah Jakarta 

Selatan. 

Penelitian Josephine dan Widuri (2013) tentang pengaruh tingkat 

kepahaman peraturan pajak wajib pajak, kualitas pelayanan petugas pajak, dan 
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persepsi atas sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di 

wilayah Sidoarjo. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tingkat pemahaman 

peraturan pajak wajib pajak, kualitas pelayanan petugas pajak dan persepsi atas 

sanksi perpajakan secara bersama-sama berpengaruh positif yang signifikan 

terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 

Penelitian Desi Dipa Andani (2015) tentang analisis faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap kemauan untuk membayar pajak wajib pajak UKM di Kota 

Pekanbaru. Hasil pengujian yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, 

pelayanan fiskus, sanksi pajak dan manfaat pajak berpengaruh secara positif dan 

signifikan terhadap kemauan untuk membayar pajak UKM. 

Penelitian Muhammad Rizal Lubis (2011) tentang analisis faktor-faktor 

yang mempengaruhi kesadaran dalam melaporkan kewajiban perpajakan pada 

sektor UKM di kota Medan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan 

tentang peraturan perpajakan, pemahaman terhadap peraturan perpajakan, manfaat 

yang dirasakan dan dan sikap optimis wajib pajak memiliki pengaruh positif 

terhadap kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. 

 Penelitian ini mencoba meneliti kembali penelitian yang dilakukan oleh 

Muhammad Rizal Lubis (2011) yang berjudul analisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi kesadaran dalam melaporkan kewajiban perpajakan pada sektor 

UKM di Kota Medan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitan sebelumnya 

terletak pada variabel X, yaitu mengganti variabel pengetahuan wajib pajak, 

manfaat yang dirasakan dan sikap optimis wajib pajak dengan alasan variabel 

tersebut berpengaruh positif terhadap pelaporan kewajiban perpajakan UKM. Dan 
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dengan menambahkan variabel ketegasan sanksi perpajakan dan kualitas 

pelayanan petugas pajak, dengan alasan peneliti karena melihat rendahnya 

peningkatan pelaporan pajak UKM di wilayah Pekanbaru dan adanya fenomena 

pada penelitian sebelumnya yang hasilnya berbeda-beda yaitu penelitian Vicky 

Poli (2015) dan Josephine dan Widuri (2013) dengan hasil pelayanan fiskus 

berpengaruh positif signifikan sedangkan penelitian Andani (2015) dengan hasil 

pelayanan fiskus berpengaruh negatif. Dan merubah tempat penelitian yaitu Usaha 

Kecil dan Menengah (UKM) di wilayah Pekanbaru. 

 Berdasarkan latar belakang di atas peneliti termotivasi untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut dengan judul “Pengaruh Tingkat Pemahaman, 

Ketegasan Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Petugas Pajak 

Terhadap Kewajiban Pelaporan Perpajakan Pengusaha Usaha Kecil dan 

Menengah (UKM) di Wilayah Pekanbaru”. 

1.2 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka masalah dalam penelitian 

ini dirumuskan sebagai berikut:  

a) Apakah tingkat pemahaman berpengaruh terhadap kewajiban pelaporan 

perpajakan pengusaha UKM? 

b) Apakah ketegasan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kewajiban 

pelaporan perpajakan pengusaha UKM? 

c) Apakah kualitas pelayanan petugas pajak berpengaruh terhadap kewajiban 

pelaporan perpajakan pengusaha UKM? 
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d) Apakah tingkat pemahaman, ketegasan sanksi perpajakan dan kualitas 

pelayanan petugas pajak berpengaruh terhadap kewajiban pelaporan 

perpajakan pengusaha UKM? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1.3.1 Tujuan Penelitian  

Tujuan dari masalah yang ingin dibahas dalam penulisan ini adalah untuk 

menguji secara empiris pengaruh yang ditimbulkan oleh tingkat pemahaman, 

ketegasan sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan petugas pajak terhadap 

kewajiban pelaporan perpajakan yang dilakukan oleh pengusaha UKM.  

Dan tujuan penelitian ini juga untuk menemukan bukti empiris atas hal-hal 

sebagai berikut:  

a) Untuk menganalisis pengaruh dari tingkat pemahaman terhadap kewajiban 

pelaporan perpajakan pengusaha UKM. 

b) Untuk menganalisis pengaruh dari ketegasan sanksi perpajakan terhadap 

kewajiban pelaporan perpajakan pengusaha UKM. 

c) Untuk menganalisis pengaruh dari kualitas pelayanan petugas pajak 

terhadap kewajiban pelaporan perpajakan pengusaha UKM. 

d) Untuk mengetahui pengaruh dari tingkat pemahaman, ketegasan sanksi 

perpajakan dan kualitas pelayanan petugas pajak secara bersamaan terhadap 

kewajiban pelaporan perpajakan pengusaha UKM. 

1.3.2 Manfaat Penelitian  

 Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:  
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a) Bagi peneliti, sebagai media untuk menambah wawasan pengetahuan 

berfikir dan rekan-rekan mahasiswa, khususnya jurusan akuntansi UIN 

Sultan Syarif Kasim Pekanbaru. 

b) Bagi akademik penelitian ini dapat dijadikan sebagai refrensi lebih lanjut 

dalam hal yang berkaitan dengan pelaporan kewajiban perpajakan. 

c) Pengusaha UKM, agar memahami dan mematuhi peraturan perpajakan yang 

telah di tetapkan oleh pemerintah. 

d) Pemerintah, sebagai masukan untuk perbaikan sistem pelayanan pajak yang 

lebih baik lagi. 

e) Masyarakat, yaitu sebagai sarana informasi mengenai masalah yang 

berkenaan dengan perpajakan. 

f) Peneliti selanjutnya, yaitu sebagai referensi ilmiah mengenai masalah 

perpajakan yang akan diteliti. 

1.4 Sistematika Penulisan 

 Untuk memperoleh gambaran secara umum bagian-bagian yang akan 

dibahas dalam penelitian ini, maka penulis menguraikan secara ringkas isi 

masing-masing BAB dengan sistematika berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

  Bab ini merupakam penguraian latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan. 
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BAB II  : TINJUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

  Bab ini merupakan tujuan pustaka yang bertujuan tentang landasan 

teori, penelitian-penelitian terdahulu yang berhubungan dengan 

penelitian serta pengembangan hipotesis. 

BAB III  : METODE PENELITIAN 

Merupakan bab metodologi penelitian yang meliputi objek 

penelitian dan penetuan sampel, jenis dan sumber data, spesifikasi 

variabel, alat pengukuran dan pengujian hipotesis. 

BAB IV  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisi hasil analisis penelitian mengenai Pengaruh 

Tingkat Pemahaman, Ketegasan Sanksi Perpajakan dan Kualitas 

Pelayanan Petugas Pajak terhadap Kewajiban Pelaporan Perpajakan 

Pengusaha Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Wilayah 

Pekanbaru”. 

BAB V  : PENUTUP 

Pada bagian ini berisi kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan 

saran yang diberikan pada pihak yang memerlukan. 

 


