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BAB II  

LANDASAN TEORI 

2.1 LANDASAN TEORI 

2.1.1. Pajak  

Menurut Mardiasmo (2011:1) Pajak adalah Iuran rakyat kepada kas negara 

berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa 

timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk 

membayar pengeluaran umum”. 

Sedangkan definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 

tentang perubahan ke empat atas Undang-Undang  Ketentuan Umum dan Tata 

Cara Perpajakkan 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. 

Berdasarkan definisi-definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa Pajak 

adalah suatu iuran sebagai konstrubusi wajib kepada Negara yang bersifat 

memaksa sesuai dengan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan jasa timbal 

balik atau imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara, 

dengan demikian setiap wajib pajak baik orang pribadi maupun badan memiliki 

kewajiban ikut serta berkonstribusi sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. 

Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan waji memiliki 

NPWP dengan cara mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak.  

13 
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2.1.2 Pengertian UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) 

Menurut Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM (Usaha 

Menengah Kecil dan Mikro) adalah: Usaha produktif milik orang perorangan dan 

/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana 

diatur dalam Undang-Undang ini. 

a. Kriteria Usaha Mikro 

Kriteria Usaha Mikro menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 

Pasal 6, Usaha Mikro adalah: 

1.  Memiliki usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha 

perorangan yang memiliki memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 

50 juta tidak temasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki 

hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300 juta. 

2. Milik warga negara Indonesia 

3. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak prusahaan atau cabang 

prusahaan yang tidak dimiliki, dikuasai, atau berfaliasi baik langsung 

maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar 

4. Berbentuk usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan 

hukum, atau usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi. 
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b. Ciri-ciri Usaha Mikro 

Ciri-ciri dari usaha mikro menurut (lies indriyatni;2013:9) adalah:  

1. Jenis barang usahanya tidak tetap,dapat berganti pada periode tertentu 

2. Tempat usahanya tidak selalu menetap, dapat berubah sewaktu-waktu 

3. Belum melaksanakan administrasi keuangan yang sederhana dan tidak 

memisahkan antara keuangan keluarga dengan keuangan usaha; Sumber 

daya manusia (pengusaha) belum memiliki jiwa enterpreuner yang 

memadai 

4. Tingkat pendidikan rata-rata relatif rendah 

5. Pada umumnya belum akses ke perbankan, namun sebagian dari 

mereka sudah akses ke lembaga keuangan non bank 

6. Umumnya tidak mempunyai izin usaha atau prasyaratan legalitas 

lainnya termasuk Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 

 

2.1.3. Kepatuhan 

Menurut Rahayu (2010:138) mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan adalah 

Suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan 

melaksanakan hak perpajakannya, sedangkan menurut Nurmantu Kepatuhan 

wajib pajak adalah wajib pajak yang mempunyai kesediaan untuk memenuhi 

kewajban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan 

pemeriksaan, investigasi, seksama peringatan ataupun ancaman dan penerapan 

sanksi baik hukum maupun administrasi.  Menurut Kep. Dirjen Pajak No. 550 

Tahun 2000 pasal 1 menyatakan bahwa wajib pajak patuh adalah wajib pajak 
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yang telah ditetapkan oleh Dirjen Pajak sebagai wajib pajak yang memenuhi 

kirteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam keputusan Menteri Keuangan No. 

544/KMK.04/2000 tentang kriteria wajib pajak yang dapat diberikan 

pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, jadi dapat ditarik 

kesimpulan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan adanya kesediaan wajib 

pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku 

tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan maupun 

ancaman dan penerapan sanksi baik hukuman maupun adminstrasi.  

Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat disimpulkan kepatuhan merupakan 

keadaan dimana seseorang taat dan tidak menyimpang dari suatu aturan. 

Mengingat sistem perpajakan di Indonesia yang menganut sistem Self Asessment, 

kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting di mana dalam prosesnya secara 

mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, 

membayar dan melapor kewajibannya  

Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam 

memenuhi kewajiban perpajakannya (Burton 2005:5), antara lain : 

a. Tarif pajak 

b. Pelaksanaan penagihan yang rapi, konsisten dan konsekuen. 

c. Ada tidaknya sanksi bagi pelanggar 

d. Pelaksanaan sanksi yang konsisten, konsekuen dan tidak pandang bulu. 
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2.1.4. Pemahaman 

Pemahaman wajib pajak adalah pemahaman wajib pajak terhadap sistem 

pemungutan pajak yang ada di Indonesia dan segala macam peraturan perpajakan 

yang berlaku. Pemahaman yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemahaman 

dan pengetahuan wajib pajak akan peraturan perpajakan. Menurut Adiasa 

(2013:346) Pemahaman dan pengetahuan perpajakan adalah proses dimana wajib 

pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk 

membayar pajak. 

Menurut Pratama (2012:75) menyatakan bahwa pemahaman peraturan 

perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal itu berarti 

semakin tinggi tingkat pemahaman pelaku UMKM di bidang perpajakan akan 

mendorong pelaku UMKM untuk patuh dalam memenuhi kewajiban 

perpajakannya. 

Tingkat pemahaman wajib pajak pada pelaksanaan self assessment system 

dalam melaksanakan kewajiban perpajakan diukur berdasarkan pemahaman wajib 

pajak pada kewajiban menghitung, memperhitungkan, membayar, dan 

melaporkan pajak terutang (Lestari, 2010). 

a. Kewajiban memperhitungkan berarti bahwa wajib pajak mampu 

memperhitungkan besarnya pajak penghasilan yang harus dibayar dan 

angsuran pajaknya setelah diketahui jumlah pajak yang terutang. 

Selanjutnya mengurangi pajak terutang tersebut dengan jumlah pajak 

yang dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak. 

Selisih antara pajak terutang dengan kredit pajak tersebut dapat berupa 
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kurang bayar, lebih bayar, dan nihil bayar. Kurang bayar terjadi bila 

jumlah pajak yang terutang lebih besar daripada kredit pajak, yang harus 

dilunasi selambat-lambatnya tanggal dua puluh lima bulan ketiga setelah 

tahun pajak atau bagian tahun pajak berakhir sebelum surat 

pemberitahuan itu disampaikan. Lebih bayar terjadi bila jumlah pajak 

yang terutang lebih kecil daripada kredit pajak, yang dapat dimintakan 

restitusi atau dilakukan kompensasi dengan pajak-pajak yang belum 

dilunasi atau yang akan dilunasi. Nihil bayar terjadi bila jumlah pajak 

yang terutang sama besar dengan jumlah kredit pajak (Zain, 2010:114). 

b. Kewajiban membayar dijelaskan dalam pasal 12 ayat (1) UU KUP No. 

28, Tahun 2007 bahwa wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Berdasarkan pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

184/PMK.03/2007, diketahui bahwa pembayaran pajak dilakukan dengan 

menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Pembayaran atau penyetoran 

pajak melalui kantor pos atau bank persepsi yang telah ditunjuk oleh 

menteri keuangan. 

c. Kewajiban melaporkan berarti bahwa wajib pajak wajib melaporkan 

surat pemberitahuan (SPT) ke KPP setempat tepat waktu. Berdasarkan 

pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007, 

diketahui bahwa untuk pelaporan pajak menggunakan surat 

pemberitahuan (SPT). 
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Dalam penelitian yang dilakukan Pratama (2012) menyimpulkan bahwa 

pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib 

pajak hal itu berati semakin paham pelaku UMKM terhadap peraturan perpajakan 

yang berlaku akan memudahkan pelaku UMKM untuk memenuhi kewajiban 

perpajakannnya sehingga tingkat kepatuhan pelaku UMKM tersebut akan 

meningkat. 

Sebagian wajib pajak memperoleh pengetahuan pajak dari petugas pajak, 

media informasi, konsultan pajak, seminar dan pelatihan pajak. Jika seseorang 

telah memahami dan mengerti tentang tata cara perpajakan maka akan mudah bagi 

wajib pajak untuk memahami dan patuh pada Peraturan Pemerintah nomor 46 

Tahun 2013. 

Menurut Chotimah (2007) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa 

pemahaman berpengaru positif teradap kepatuhan wajib pajak orang pribadi 

dalam melaksanakan kewajiban perpajakan pajak penghasilan. Jadi semakin 

tinggi tingkat pemahaman wajib pajak akan semakin tiinggi pula kepatuhan wajib 

pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sehingga akan meningkat pula 

penerimaan pajak. 

2.1.5 Kesadaran 

Menurut Ratriana (2013.44) kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan 

wajib pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran pelaku UMKM bahwa pajak 

merupakan sumber pendapatan Negara yang terbesar akan mendorong pelaku 

UMKM untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Sehingga tingkat kepatuhan 

pelaku UMKM akan meningkat. 
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Santi (2012) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa kesadaran 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan baik secara parsial maupun 

simultan, artinya Semakin tinggi tingkat kesadaran pelaku UMKM bahwa 

pemungutan pajak diatur dalam undang-undang dan dapat dipaksakan maka akan 

berdampak pada tingkat kepatuhan pelaku UMKM yang semakin tinggi. 

Anggraeni (2007) menyimpulkan kriteria Wajib Pajak yang sadar akan 

kewajiban perpajakannya dalam sistem self-assessment, yaitu: 

a. Dalam mendapatkan NPWP, Wajib Pajak secara aktif mendaftarkan diri 

secara aktif dan mandiri ke KPP setempat. 

b. WP mengambil sendiri formulir SPT Masa di KPP setempat, 

c. WP menghitung dan menetapkan sendiri jumlah pajak penghasilan yang 

terutang melalui pengisian SPT tanpa bantuan fiskus. 

d. WP menyetor dan melaporkan formulir SPT secara aktif dan mandiri dan 

tepat waktu, tanpa harus ditagih oleh fiskus. 

Maka dapat disimpulkan bahwa Kesadaran adalah perilaku atau sikap 

terhadap suatu objek yang melibatkan anggapan dan perasaan serta 

kecenderungan untuk bertindak sesuai objek tersebut. Kesadaran wajib pajak 

dalam membayar pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau 

perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan dan penalaran disertai 

kecenderungan untuk bertindak sesuai stimulus yang diberikan oleh sistem dan 

ketentuan pajak tersebut. 
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2.1.6. Tingkat pendidikan 

Menurut Ernawati (2014.19) Pendidikan wajib pajak merupakan dasar 

pengetahuan wajib pajak dalam merespon segala informasi tentang hakekat. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengetahuan wajib pajak adalah suatu proses 

pengubahan sikap dan tata laku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak 

dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan 

mengenai perpajakan. Dan juga pengetahuan perpajakan adalah suatu informasi 

pajak yang dapat digunakan oleh wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, 

mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu 

sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan. 

Tingkat pendidikan masyarakat yang semakin tinggi akan menyebabkan 

masyarakat lebih mudah memahami ketentuan dan peraturan perundang-undangan 

di bidang perpajakan yang berlaku. Tingkat pendidikan yang rendah juga akan 

berpeluang wajib pajak enggan melaksanakan kewajiban perpajakan karena  

kurangnya pemahaman mereka terhadap sistem perpajakan yang diterapkan, 

pernyataan ini di dukung oleh Hardiningsih (2011) dalam penelitiannya yang 

berjudul Pengaruh tingkat pendidikan, pendapatan, dan kualitas pelayanan fiskus 

terhadap kepatuhan wajib pajak, dimana hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa 

tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal itu 

berarti semakin tinggi tingkat pendidikan pelaku UMKM, maka semakin tinggi 

tingkat kepatuhan pelaku UMKM tersebut. 
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Pengetahuan seorang wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor 

diantaranya adalah : 

a. Pendidikan yaitu sebuah proses pengubahan sikap dan tata laku 

seseorang atau kelompok dan juga usaha mendewasakan manusia 

melalui upaya pengajaran dan pelatihan. 

b. Media yang secara khusus didesain untuk mencapai masyarakat luas. 

2.1.7. Sosialisasi perpajakan 

 Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya dari Direktorat Jendral Pajak 

untuk memberikan pengertian, informasi dan pembinaan kepada masyarakat pada 

umumnya dan wajib pajak pada khususnya, mengenai segala sesuatu yang 

berhubungan dengan perundang-undangan perpajakan. 

Norsain dan Yasid (2014) menunjukkan bahwa sosialisasi berpengaruh positif 

terhadap kepatuhan wajib pajak. hal ini berarti semakin sering pelaku UMKM 

mengikuti sosialisasi yang dilakukan oleh KPP akan membantu pelaku UMKM 

untuk memahami peraturan perpajakan yang berlaku sehingga akan memudahkan 

pelaku UMKM untuk patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya.  

Menurut Sofia (2008:52) sosialisasi adalah suatu proses dimana anggota 

masyarakat yang baru mempelajari norma dan nilai masyarakat dimana dia 

menjadi anggota. 

Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan 

merupakan suatu upaya dari Dirjen Pajak untuk memberikan pengertian, 

informasi dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak 

pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan 
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perundang-undangan perpajakan. Dengan adanya sosialisasi perpajakan 

diharapkan akan terciptanya partisipasi yang efektif dari masyarakat dalam 

memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. 

Dalam melakukan sosialisasi perpajakan perlu adanya strategi atau metode 

yang tepat yang dapat diaplikasikan dengan baik antar lain : 

a. Publikasi adalah aktivitas yang dilakukan melalui media komunikasi 

setempat, baik media cetak maupun media audio visual. 

b. Kegiatan seperti institusi pajak dapat melibatkan diri pada 

penyelenggaraan aktifitas tertentu yang dihubungkan dengan program 

peningkatan kesadaran masyarakat akan perpajakan pada momen-momen 

tertentu. 

c. Pemberitaan yaitu menjadi bahan berita dalam arti yang positif sehingga 

menjadi saran promosi yang efektif. 

d. Keterlibatan komunitas yaitu melibatkan komunitas yang pada dasarnya 

adalah cara untuk mendekatkan institusi pajak dengan masyarakat 

dimana iklim budaya Indonesia masih menghendaki adat ketimuran 

untuk bersirahturahmi ke tokoh setempat. 

e. Pencantuman identitas yaitu berkaitan dengan pencantuman logo otoritas 

pajak pada berbagai media yang ditujukan sebagai sarana promosi. 

f. Pendekatan pribadi yaitu pendekatan yang dilakukan secara internal 

untuk mencapai tujuan tertentu. 

Dari penyampaian informasi perpajakan yang dilakukan oleh Ditjen Pajak 

akan diperoleh askpek sebagi berikut : 



24 
 

a. Aspek kognitif yaitu menyangkut kesadaran dan pengetahuan akan 

peraturan, prosedur, sanksi dan manfaat pajak. 

b. Aspek efektif yaitu menyangkut sikap setuju atau tidak patuh 

menjalankan kewajiban perpajakan. 

c. Aspek psikomotor yaitu menyangkut prilaku atau tindakan. Misalnya 

berbuat seperti apa yang disampaikan atau berbuat sesuatu yang 

bertentangan dengan apa yang disampaikan. 

Kegiatan penyuluhan oleh Ditjen Pajak memegang peranan penting dalam 

upaya memasyarakatkan pajak sebagai bagian dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara. Menurut Soebagyo (2005:14), sosialisasi memerlukan sarana antara 

lain : keluarga, sekolah, kelompok pergaulan, pekerjaan dan media massa. 

Banyak program yang telah dilakukan oleh Ditjen Pajak salah satu bentuk 

sosialisasi yang dilakukan oleh Ditjen Pajak ialah melalui periklanan di media 

cetak dan elektronik seperti pemasangan spanduk bertemakan pajak, pemasangan 

iklan layanan masyarakat, berbagai seminar seperti acara tax goes to campus dan 

tax education road show, serta mengadakan berbagai lomba mulai dari lomba 

penulisan karya tulis hingga slogan perpajakan yang diharapkan dapat membawa 

pesan moral terhadap pentingnya pajak bagi negara dan buikan hanya dapat 

meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang peraturan perpajakan yang baru 

tetapi diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga 

meningkatkan penerimaan pajak sesuai dengan target penerimaan yang 

ditetapkan. 
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2.1.8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013  

 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas 

Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki 

Peredaran Bruto Tertentu telah diberlakukan oleh Pemerintah sejak 1 Juli 2013. 

PP ini mengatur Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tidak lebih dari 4,8 

Milyar untuk membayar PPh final sebesar 1% dari omzet bulanan. 

Walaupun telah lebih dari 1 (satu) tahun ketentuan PP Nomor 46 Tahun 2013 

diberlakukan, namun pada prakteknya masih ditemukan banyaknya perbedaan 

penafsiran dalam pelaksanaan ketentuan mengenai pengenaan PPh sebesar 1% 

dari Peredaran Bruto bagi Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu 

yang tidak melebihi Rp 4,8 miliar setahun.Untuk mengatasi perbedaan penafsiran 

tersebut, maka Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan Surat Edaran Direktur 

Jenderal Pajak Nomor SE-32/PJ/2014 tanggal 17 September 2014. 

Beberapa hal yang ditegaskan dalam SE-32/PJ/2014 sehubungan dengan 

pelaksanaan PP Nomor 46 Tahun 2013 adalah: 

Pajak Penghasilan 

Penghasilan yang dikenai PPh Final sebesar 1% berdasarkan PP Nomor 46 

Tahun 2013 adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha, 

kecuali: 

1) Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari jasa sehubungan 

pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud dalam PP 46 Tahun 2013 

2) Penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri 
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3) Penghasilan yang telah dikenai PPh yang bersifat final dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri 

4) Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak. 

 

2.2 PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Berdasarkan landasan teori dan kerangka pemikiran, maka hipotesis yang dapat 

diusulkan adalah: 

2.2.1 Pengaruh Pemahaman Pelaku Wajib Pajak UMKM terhadap 

Kepatuhan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013  

Pemahaman adalah suatu kemampuan seseorang dalam mengartikan, 

menafsirkan, menerjemahkan, atau menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri 

tentang pengetahuan yang pernah diterimanya. 

Menurut Winkel dan Mukhtar (2012:44), pemahaman merupakan kemampuan 

seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui 

atau diingat, mencakup kemampuan untuk menangkap makna dari arti bahan yang 

dipelajari, yang dinyatakan dengan menguraikan isi pokok dari suatu bacaan, atau 

mengubah data yang disajikan dalam bentuk tertentu ke bentuk yang lain. Dalam 

konteks perpajakan, pemahaman yang dimaksud adalah pemahaman Wajib Pajak 

akan peraturan perpajakan yang berlaku. 

Menurut Widayati dan Nurlis (2010), terdapat beberapa indikator bahwa Wajib 

Pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan. Pertama, kepemilikan 

NPWP. Setiap Wajib Pajak yang memiliki penghasilan wajib untuk mendaftarkan 

diri untuk memperoleh NPWP sebagai salah satu sarana untuk pengadministrasian 
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pajak. Kedua, pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai 

Wajib Pajak. Apabila Wajib Pajak telah mengetahui dan memahami kewajibannya 

sebagai Wajib Pajak, maka mereka akan melakukannya, salah satunya adalah 

membayar pajak.  

Ketiga, pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan. Semakin 

tahu dan paham Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin tahu 

dan paham pula Wajib Pajak terhadap sanksi yang akan diterima apabila 

melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Hal ini tentu akan mendorong setiap 

Wajib Pajak untuk taat dan menjalankan kewajibannya dengan baik. Keempat, 

pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP dan tarif pajak. Dengan 

mengetahui dan memahami tarif pajak yang berlaku, maka akan mendorong 

Wajib Pajak untuk dapat menghitung kewajiban pajaknya sendiri secara benar.  

Kelima, Wajib Pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui 

sosialisasi yang dilakukan oleh KPP. Dan yang keenam, Wajib Pajak mengetahui 

dan memahami peraturan pajak melalui training perpajakan yang mereka ikuti. 

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratama (2012) dimana 

hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan 

berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan uraian diatas, 

maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut: 

H1:  Pemahaman Wajib Pajak UMKM Berpengaruh terhadap 

Kepatuhan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. 

2.2.2. Pengaruh Kesadaran Pelaku Wajib Pajak UMKM terhadap 

Kepatuhan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013  
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Kesadaran adalah proses dimana seseorang memahami dan mengerti akan 

suatu keadaan yang menjadikan individu itu sendiri sadar dan paham betul 

dengan apayang terjadi, dan apa yang akan terjadi. 

Menurut Tarjo dan Sawarjuwono (2005:126), kesadaran adalah kerelaan 

Wajib Pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan, 

dengan cara membayar kewajiban secara tepat waktu dan jumlahnya. 

Irianto (2005) dalam Vanesa dan Hari (2009) sebagaimana yang dikutip oleh 

Widayati dan Nurlis (2010) menguraikan beberapa bentuk kesadaran yang akan 

mendorong Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Pertama, 

kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang 

pembangunan Negara. Dengan menyadari hal ini, Wajib Pajak akan memenuhi 

kewajiban perpajakannya karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak 

yang dilakukan. Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan 

pengurangan beban pajak sangat merugikan Negara. Dengan menyadari hal ini, 

Wajib Pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya karena memahami bahwa 

penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak akan berdampak 

pada kurangnya sumber daya financial yang dapat mengakibatkan terhambatnya 

pembangunan Negara. Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan 

Undang–Undang dan dapat dipaksakan. Dengan menyadari hal ini, Wajib Pajak 

akan memenuhi kewajiban perpajakannya karena pembayaran pajak disadari 

memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap 

warga Negara. 
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Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Santi (2012) dimana 

hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa kesadaran berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepatuhan baik secara parsial maupun simultan. Berdasarkan 

uraian diatas, maka penelitian merumuskan hipotesis sebgai berikut: 

H2: Kesadaran Pelaku Wajib Pajak UMKM Berpengaruh terhadap 

Kepatuhan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. 

2.2.3. Pengaruh Tingkat Pendidikan Pelaku Wajib Pajak UMKM 

terhadap Kepatuhan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 

2013 

Tingkat  pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang 

atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya 

pengajaran dan pelatihan. 

Menurut Ernawati (2014:19), pendidikan Wajib Pajak merupakan dasar 

pengetahuan Wajib Pajak dalam merespon segala informasi tentang hakekat dan 

makna pembayaran pajak bagi kepentingan pembangunan nasional. 

Tingkat pendidikan pelaku UMKM yang semakin tinggi diharapkan akan 

menyebabkan pelaku UMKM lebih mudah untuk memahami ketentuan dan 

peraturan perundang – undangan yang berlaku. Apabila pelaku UMKM telah 

memahami ketentuan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku, maka 

mereka akan melakukannya, salah satunya adalah membayar pajak. 

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Suryani (2011) dimana 

hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh 
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terhadap kepatuhan. Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian merumuskan 

hipotesis sebagai berikut: 

 H3:   Tingkat Pendidikan Pelaku Wajib Pajak UMKM Berpengaruh 

terhadap Kepatuhan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 

2013. 

2.2.4. Pengaruh Sosialisasi Pelaku Wajib Pajak UMKM terhadap 

Kepatuhan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 

Sosialisasi adalah proses belajar seseorang menuju pembentukan kepribadian 

melalui pemahaman mengenai kesadaran terhadap peran diri yang dijalankan 

dan peran yang dijalankan orang lain. 

Menurut Mustafa (2005:10), sosialisasi adalah suatu konsep umum yang 

diartikan sebagai suatu proses dimana kita belajar melalui interaksi dengan 

orang lain, tentang cara berfikir, merasakan dan bertindak, dimana semuanya itu 

merupakan hal – hal yang sangat penting dalam menghasilkan partisipasi sosial 

yang efektif. 

Dalam perpajakan, sosialisasi yang diberikan oleh aparat pajak dapat berupa 

dalam bentuk penyuluhan, seminar, spanduk – spanduk ataupun media masa dan 

media elektronik lainnya yang diberikan secara rutin dan mudah diakses oleh 

Wajib Pajak. Dengan adanya sosialisasi diharapkan dapat meningkatkan 

pengetahuan pelaku UMKM dalam bidang perpajakan sehingga apabila terjadi 

perubahan peraturan perpajakan, pelaku UMKM dapat dengan mudah 

mengetahui dan memahami peraturan yang berlaku sehingga akan mendorong 
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pelaku UMKM untuk dapat menghitung kewajiban pajaknya sendiri secara 

benar. 

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuli (2014) dimana 

hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa sosialisasi berpengaruh terhadap 

kepatuhan. Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian merumuskan hipotesis 

sebagai berikut: 

H4 :  Sosialisasi Pelaku Wajib Pajak UMKM Berpengaruh terhadap 

Kepatuhan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. 

 

2.3. PENELITIAN TERDAHULU 

Beberapa peneliti terdahulu yang melakukan penelitian mengenai Peraturan 

Pemerintah Nomor 46 tahun 2013  sebagai berikut: 

Tabel 2.1. Penelitian Tahun Terdahulu 

Peneliti 

(Tahun) 
Judul Penelitian 

Variabel Penelitian 
Hasil Penelitian 

I Putu Gede 

Diatmika 

(2013) 

Penerapan Akuntansi 

Pajak atas PP No. 46 

tahun 2013 tentang 

PPh atas Penghasilan 

dari Usaha Wajib 

Pajak yang memiliki 

peredaran bruto 

tertentu. 

Variabel 

Independen : 

Kontribusi 

wajibpajak 

 

Variabel Dependen 

: 

Tarif Umum 

PP No. 46 tahun 

2013 lebih 

memihak 

pengusaha yang 

mempunyai 

peredaran usaha 

dibawah 4,8 

milyar per tahun 
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untuk menerapkan 

tarif 1% bersifat 

final dari pada 

menerapkan tariff 

umum yang 

berlaku sebesar 

25%. 

 

 

Marisa 

Herryanto & 

Agus 

Arianto 

Toly 

(2013) 

Pengaruh kesadaran 

wajib pajak, kegiatan 

sosialisasi 

perpajakan, dan 

pemeriksaan pajak 

terhadap penerimaan 

pajak penghasilan di 

KPP pratama 

Surabaya sawahan 

Variabel 

Independen : 

Kesadaran, 

sosialisasi, 

pemeriksaan 

 

Variabel Dependen 

: 

Penerimaan pajak 

penghasilan 

Kesadaran wajib 

pajak, kegiatan 

sosialisasi 

perpajakan dan 

pemeriksaan pajak 

secara bersama-

sama berpengaruh 

terhadap 

penerimaan Pajak 

Penghasilan di 

KPP Pratama 

Surabaya 

sawahan. 
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I Gede Putu 

Diatmika 

(2014) 

Pengaruh 

pemahaman wajib 

pajak, kualitas 

pelayanan 

perpajakan, dan 

pelaksanaan sanksi 

pajak terhadap 

kepatuhan wajib 

pajak orang pribadi 

pada kantor 

pelayanan pajak 

pratama batu 

Variabel 

Independen : 

Pemahaman wajib 

pajak, kualitas 

pelayanan 

perpajakan dan 

pelaksanaan sanksi 

pajak 

 

Variabel Dependen 

: 

Kepatuhan wajib 

pajak orang pribadi 

Pemahaman wajib 

pajak tidak 

berpengaruh 

terhadap 

kepatuhan wajib 

pajak orang 

pribadi, 

sedangkan 

kualitas pelayanan 

perpajakan dan 

pelaksanaan 

sanksi pajak 

berpengaruh 

terhadap 

kepatuhan wajib 

pajak orang 

pribadi 

 

 

Eunike 

Jacklyn 

Susilo & 

Betri 

Pemahaman wajib 

pajak terhadap 

peraturan pemerintah 

nomor 46 tahun 2013 

Peraturan 

Pemerintah no 46 

dan Pajak UKM 

 

Pemahaman 

masyarakat 

mengenai 

peraturan 
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Sirajuddin, 

S.E., M.Si., 

Ak.,CA 

(2014) 

tentang pajak UKM 

(Studi kasus pada 

wajib pajak yang 

terdaftar di kantor 

pelayanan pajak 

pratama Palembang 

ilir Barat) 

pemerintah 

Nomor 46 tahun 

2013 masih sangat 

minim dan upaya 

pengenalan 

Peraturan 

Pemerintah 

Nomor 46 tahun 

2013 yang 

dilakukan 

pemerintah belum 

maksimal. 

Ernawati 

(2014) 

Pengaruh tingkat 

pendidikan, 

pendapatan, dan 

kualitas pelayanan 

fiskus terhadap 

kepatuhan wajib 

pajak 

Variabel 

Independen : 

Tingkat pendidikan, 

pendapatan dan 

kualitas pelayanan 

fiskus 

 

Variabel Dependen 

: 

Kepatuhan wajib 

pajak 

Tingkat 

pendidikan, 

tingkat 

pendapatan, dan 

kualitas pelayanan 

fiskus 

berpengaruh 

positif terhadap 

kepatuhan wajib 

pajak. 
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Eva Yul 

(2014) 

Pengaruh 

Pengetahuan Wajib 

Pajak, Pelayanan 

Aparat Pajak, 

Sosialisasi 

Perpajakan dan 

Sanksi Perpajakan 

Terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak Badan 

Yang Terdaftar di 

KPP Madya 

Pekanbaru 

Variabel 

Independen : 

Pengetahuan Wajib 

Pajak, Pelayanan 

Aparat Pajak, 

Sosialisasi 

Perpajakan dan 

Sanksi Perpajakan 

 

Variabel 

Independen : 

Kepatuhan Wajib 

Pajak Badan Yang 

Terdaftar di KPP 

Madya Pekanbaru 

 

Pengetahuan 

Wajib Pajak, 

Pelayanan Aparat 

Pajak, Sosialisasi 

Perpajakan dan 

Sanksi Perpajakan 

berpengaruh 

terhadap 

kepatuhan wajib 

pajak 

Sumber : Data diolah 2015 

 

 

 

 

 



36 
 

2.4.  KERANGKA PEMIKIRAN 

Penelitian ini akan menggambarkan pengaruh pemahaman, kesadaran,  

tingkat pendidikan dan sosialisasi terhadap kepatuhan perilaku UMKM dalam 

melaksanakan kewajiban perpajakan (Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 

2013). Berikut ini akan digambarkan hubungan antar variabel dependen dengan 

variabel independen yang diteliti: 

Gambar 2.2. 

Kerangka Pemikiran 

 

 

  

3.  

       

     

 

 

 

 

 

 

Pemahaman ( X1) 

Kepatuhan PP No. 46 Tahun 
2013  ( Y ) 

Variabel Independen 

Variabel Dependen 

  Kesadaran ( X2) 

Tingkat Pendidikan ( X3) 

Sosialisasi ( X4 ) 




