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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang masih berkembang, dimana untuk 

memenuhi kebutuhan dibutuhkan anggaran untuk merealisasi program-program 

Negara.Untuk mendapatkan anggaran tersebut Indonesia harus mempunyai 

pendapatan rutin untuk membiayai ART (Anggaran Rumah Tangga) disetiap 

daerah. Kementrian Keuangan (Kemenkeu) mempublikasikan komposisi pajak 

dalam pendapatan negara tergolong paling besar dibandingkan pendapatan dari 

sektor lain, yaitu sebesar 79% dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN) 2014 (www.kemenkeu.go.id). Karena hal ini lah negara berusaha untuk 

mengoptimalkan dan memaksimalkan pendapatan dari sektor pajak. 

Menurut Waluyo (2008) Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang 

berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk 

meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spiritual. Untuk dapat 

merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan 

pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa 

atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang 

berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai 

pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. 
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Menurut Mardiasmo (2013:1) pajak merupakan iuran rakyat kepada kas 

negara berdasarkan Undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat 

jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung dapat ditunjukkan dan digunakan 

untuk membiayai pengeluaran umum. Dari definisi diatas dapat disimpulkan 

bahwa pajak merupakan suatu bentuk kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib 

pajak pribadi maupun badan. 

Dari tahun ke tahun Pemerintah Indonesia terus meningkatkan pendapatan 

pada sektor perpajakan. Dimana masih banyak wajib pajak yang masih tidak 

patuh dan bahkan menghindari pembayaran pajak. Hal ini tentunya akan 

merugikan negara, karena akan berdampak pada pembangunan negara dan 

terhambatnya program-program negara. Menurut Jason MacGregor dan Brett 

Wilkinson (2015), semangat pajak atau kepatuhan pajak bisa dipengaruhi oleh 

patriotisme ekonomi, dimana seorang wajib pajak membayar pajak dikarenakan 

mendukung pembangunan negara. 

Dikarenakan pajak sebagai sumber utama pendapatan negara, pemerintah 

terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor 

pajak. Reformasi pajak adalah salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka 

meningkatkan jumlah penyampaian pajak. Pada tahun 1983, reformasi pajak 

dilakukan dengan mengubah sistem pemungutan pajak dari Official Assessment 

System menjadi Self Assessment System. Dengan penerapan Self Assessment 

System pemerintah mengharapkan agar penerimaan dari sektor pajak mengalami 

peningkatan. Namun perubahan sistem pemungutan pajak Self Assessment System 

akan efektif apabila kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak telah terbentuk. 
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Sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan sistem Self 

Assessment System dimana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, 

melaporkan dan membayarkan sendiri. Sehingga mengharuskan wajib pajak 

mengenal tata cara perpajakan. Wajib pajak orang pribadi dapat menggunakan dua 

cara perhitungan, pertama dengan menggunakan norma dan yang kedua dengan 

pembukuan. Sedangkan untuk 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 pembukuan disamping membuat laporan keuangan komerial, wajib 

juga membuat laporan keuangan fiskal. Laporan fiskal digunakan untuk 

menghitung pajak penghasilan. 

Laporan keuangan fiskal dapat disusun berdasarkan Undang-Undang 

Perpajakan dan berdasarkan laporan keuangan karena ada perbedaan tujuan antara 

akuntansi pajak dengan akuntansi komersial. Laba yang dihasilkan kedua sumber 

informasi laporan keuangan tersebut juga berbeda. Untuk itu apabila 

menggunakan laporan keuangan berdasarkan akuntansi komersial, diperlukan 

rekonsiliasi fiskal untuk menghitung besarnya pajak terhutang. Apabila terjadi 

perbedaan ketentuan antara akuntansi komersial dengan akuntansi fiskal maka 

Undang-Undang Perpajakan menjadi prioritas utama untuk dipatuhi sehingga 

tidak menimbulkan kerugian material bagi wajib pajak yang bersangkutan. 

Dalam upaya mendorong pemenuhan kewajiban perpajakan pada usaha 

mikro kecil menengah (UMKM), dan meningkatkan jumlah wajib pajak untuk 
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mendorong kontribusi penerimaan kas negara dalam hal pendapatan negara, pada 

tahun 2013 pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal (DirJen) Pajak 

mengumumkan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 (PP. No. 

46/2013) tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima 

atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Wajib pajak 

orang pribadi yang menjalankan usaha dan wajib pajak badan dengan omset tidak 

melebihi 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 tahun 

pajak dikenakan PPh yang bersifat Final dengan penetapan satu tarif tunggal dan 

sangat mudah diingat yaitu tarif pajak 1% dari penjualannya. Peraturan ini mulai 

berlaku sejak 1 Juli 2013. 

Perubahan peraturan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal 

perpajakan untuk UMKM akan berdampak pada perhitungan pajak yang 

dilakukan UMKM. Wajib pajak harus menyesuaikan diri dengan peraturan pajak 

yang terbaru, pemerintah juga telah memberikan suatu sosialisasi dan pelatihan 

bagi wajib pajak agar wajib pajak memahami peraturan baru tersebut. 

Kota Pekanbaru merupakan kota yang berada pada Provinsi Riau, dimana 

salah satu misi Provinsi Riau mewujudkan  UMKM dan koperasi yang kuat 

melalui pembinaan kelembagaan dan usaha, kemudahan akses modal, akses 

sarana dana prasarana produksi, dukungan teknologi dan riset, dukungan sarana 

transportasi dan distribusi serta kemudahan akses pemasaran. Perwujudan dari 

misi tersebut mulai terrealisasi, hal ini karena pesatnya perkembangan UMKM di 

Kota Pekanbaru. Berkembangnya UMKM di Kota Pekanbaru tentunya menjadi 
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sebuah prestasi bagi pemerintah di Kota Pekanbaru. Hal ini juga diperkuat dengan 

adanya data dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru pada tabel 1.1. 

Tabel 1.1 

Jumlah UMKM di Kota Pekanbaru 

Tahun 2011-2014 

No. Tahun 
Jumlah 

UMKM 

1 2011 8083 

2 2012 8893 

3 2013 10574 

4 2014 12167 

  Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru 

 Dari data tabel 1.1 dapat dilihat bahwa jumlah UMKM di Kota Pekanbaru 

dari tahun ke tahun membuktikan betapa seriusnya pemerintah merealisasikan visi 

dari Provinsi Riau. Namun meningkatnya jumlah UMKM di Kota Pekanbaru 

tidak sebanding dengan jumlah wajib pajak UMKM yang membayar pajak. Hal 

ini tentu akan merugikan pendapatan dari Kota Pekanbaru khususnya pada sektor 

perpajakan. Pernyataan tersebut diperkuat dengan adanya data yang diperoleh 

oleh dari KPP Senapelan dan KPP Tampan yang ada pada tabel 1.2. 
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Tabel 1.2 

Rasio Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM  

Yang Terdaftar Pada KPP Tampan 

Tahun 2013-2016 

 

Tahun 

Jumlah  

WP UMKM Yang 

Terdaftar 

Jumlah 

WP UMKM Yang 

Membayar Pajak 

Rasio Tingkat 

Kepatuhan 

2013 27.906 741 2,66 % 

2014 28.916 2.618 9,05 % 

2015 29.991 3.686 12,29 % 

2016 31.395 5.194 16,54 % 

Sumber: KPP Tampan 

Pada tabel 1.2 kepatuhan wajib pajak UMKM yang ada di Pekanbaru 

khususnya pada yang terdaftar pada KPP Tampan sangatlah rendah, dimana 

jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar dengan wajib pajak UMKM yang 

membayar pajak memiliki rasio tingkat kepatuhan yang sangat rendah. Jauhnya 

hasil rasio kepatuhan pajak dari 100% tentunya akan berdampak pada pendapatan 

dari pajak penghasilan, pemerintah tidak bisa memaksimalkan pendapatan pajak 

pada sektor UMKM. 

Dengan adanya PP Nomor 46 Tahun 2013 harusnya membuat wajib pajak 

UMKM lebih mudah dalam memperhitungkan pajak terutangnya, dikarenakan 

pada PP Nomor 46 Tahun 2013 ditetapkannya pajak final sebesar 1%, tetapi 

walaupun dipermudahkan cara perhitungannya tetap saja kepatuhan wajib pajak 

UMKM masih banyak yang tidak patuh. Hal ini mungkin dikarenakan masih 

adanya pro dan kontra dari perhitungan pajak berdasarkan pendapatan bruto. 

Penyebab yang dapat mempengaruhi hal tersebut keterbatasannya pengetahuan 
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atau persepsi wajib pajak UMKM terhadap PP Nomor 46 Tahun 2013. Dengan 

adanya dilema tersebut lah saya menjadikan persepsi PP Nomor 46 Tahun 2013 

sebagai variabel independen dalam penelitian penulis. 

Tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah akan menimbulkan 

selisih antara jumlah pajak yang dibayar oleh wajib pajak dengan jumlah pajak 

yang seharusnya dibayar semakin besar. Selisih tersebut merupakan kesempatan 

penerimaan pajak yang hilang (tax revenue forgone), karena jumlah tersebut 

seharusnya diterima oleh pemerintah tetapi kenyataanya tidak. Untuk mengetahui 

besarnya selisih tersebut memang tidak mudah. Untuk mengetahui selisih antara 

pajak yang dilaporkan/dibayar dan pajak yang seharusnya dibayar. 

(www.pajak.go.id). 

Dalam rangka mengoptimalisasi penerimaan pajak, Dirjen Pajak berupaya 

menegakkan aturan-aturan perpajakan antara lain melalui sanksi denda pajak yang 

tinggi bagi wajib pajak orang pribadi ataupun wajib pajak badan yang diduga 

melakukan pelanggaran perpajakan. Dalam hal ini sanksi denda ikut 

mempengaruhi kepatuhan pajak dari wajib pajak, karena wajib pajak akan 

mematuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi denda akan lebih banyak 

merugikan. Semakin banyak sisa tunggakan pajak yang harus dibayar wajib pajak, 

maka akan semakin berat wajib pajak untuk melunasinya. Masalah sanksi denda 

ini pun saya jadikan sebagai variabel independen dalam penelitian penulis, apakah 

sanksi denda benar-benar mempengaruhi kepatuhan dari wajib pajak. 
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Dikarenakan adanya perbedaan tujuan antara akuntansi komersial dengan 

akuntansi pajak, dimana bagi komersial mengutamakan laba bersih yang besar 

dengan biaya sekecil-kecilnya, tetapi berdampak juga dengan pembayaran pajak 

yang besar. Hal ini tentunya akan merugikan pihak dari komersial dan 

menguntungkan pendapatan dari Negara. Dikarenakan hal tersebutlah banyak 

wajib pajak badan yang melalukan penghindaran pajak (Tax Avoidance) ataupun 

melakukan perencanaan pajak (Tax Planning), yang tidak diperbolehkan dalam 

pajak adalah melakukan penggelapan pajak (Tax Evasion). Penggelapan pajak 

dilakukan dengan cara-cara yang melangggar hukum untuk mengurangi atau 

menghilangkan beban pajak, sedangkan penghindaran pajak dilakukan secara 

legal dengan memanfaatkan celah yang terdapat dalam peraturan perpajakan. 

Memanfaatkan celah tersebut wajib pajak badan harus memahami tentang 

Undang-Undang Perpajakan dan memahami akuntansi perpajakan. 

Tabel 1.3 

Ratio Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan  

Yang Terdaftar Pada KPP Senapelan  

Tahun 2012-2016 

 

Tahun 
Jumlah WP Badan 

Yang Terdaftar 

Jumlah WP Badan Yang 

Membayar Pajak 

Rasio Tingkat 

Kepatuhan 

2012 11108 2565 23,09 % 

2013 11900 2556 21,48 % 

2014 12484 2537 20,32 % 

2015 13186 2828 21,45 % 

2016 13829 2732 19.75 % 

Sumber: KPP Senapelan 
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Pada tabel 1.3 menjelaskan bahwa ratio kepatuhan wajib pajak badan 

termasuk cukup rendah. Hal ini dikarenakan jumlah wajib pajak badan yang 

membayar pajak lebih rendah dibandingkan jumlah wajib pajak badan yang 

terdaftar. Bahkan disetiap dari tahun 2013 sampai tahun 2016 mengalami 

penurunan ratio kepatuhan dari tahun 2012. Hal ini harus di evaluasi oleh 

pemerintah, karena dengan rendahnya ratio kepatuhan dan bahkan mengalami 

penurunan ratio kepatuhan akan berdampak pada penurunan pendapatan pajak 

penghasilan khususnya pada pajak penghasilan badan pada KPP Senapelan kota 

Pekanbaru. 

Terjadinya penurunan ratio kepatuhan wajib pajak badan yang terjadi di 

Pekanbaru khususnya yang terdaftar pada KPP Senapelan mungkin dipengaruhi 

oleh beberapa faktor, salah satunya adalah adanya perbedaan akuntansi komersial 

dengan akuntansi pajak. Wajib pajak badan selain memahami akuntansi menurut 

PSAK, wajib pajak badan juga harus memahami akuntansi perpajakan atau biasa 

disebut dengan fiskal. Adanya perbedaan laba bersih yang disajikan laporan 

keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal tentunya menjadi sisi negatif 

bagi wajib pajak badan, terlebih lagi yang diutamakan saat pembayaran pajak 

adalah laporan keuangan fiskal. Masalah tersebut juga lah yang menjadi variabel 

independen pada penelitian penulis. Apakah pemahaman akuntansi perpajakan 

mempengaruhi kepatuhan dari wajib pajak badan. 

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka penulis ingin 

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Sanksi Denda, Pemahaman 
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Akuntansi Pajak, dan Persepsi PP Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak. (Studi Wajib Pajak di Kota Pekanbaru)” 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah merupakan pernyataan tentang keadaan, fenomena, dan 

atau konsep yang memerlukan pemecahan dan solusi atau jawaban melalui suatu 

penelitian dan pemikiran mendalam dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan 

alat-alat yang relevan. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah dalam penelitian ini 

dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah sanksi denda berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan dan 

UMKM ? 

2. Apakah pemahaman akuntansi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 

pajak badan ? 

3. Apakah persepsi PP Nomor 46 Tahun 2013 berpengaruh terhadap kepatuhan 

wajib pajak UMKM ? 

4. Apakah sanksi denda, pemahaman akuntansi pajak, dan persepsi PP Nomor 46 

Tahun 2013 berpengaruh secara stimultan terhadap kepatuhan wajib pajak di 

Kota Pekanbaru ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan mengungkapkan hasil yang ingin dicapai 

melalui proses penelitian. 
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Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dalam penelitian ini 

dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh sanksi denda terhadap kepatuhan wajib pajak 

badan dan UMKM yang ada di Kota Pekanbaru. 

2. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman akuntansi pajak terhadap kepatuhan 

wajib pajak badan yang ada di Kota Pekanbaru. 

3. Untuk mengetahui pengaruh persepsi PP Nomor 46 Tahun 2013 terhadap 

kepatuhan wajib pajak UMKM yang ada di Kota Pekanbaru. 

4. Untuk mengetahui pengaruh sanksi denda, pemahaman akuntansi pajak, dan 

persepsi PP Nomor 46 Tahun 2013 terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota 

Pekanbaru. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfat penelitian merupakan menjelaskan kegunaan penelitian bagi 

pemerintah, masyarakat, dan ilmu pengetahuan. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, diharapkan dapat 

memberi informasi : 

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 



12 
 

 

penghasilan dapat meningkat seiring dengan meningkatnya kepatuhan wajib 

pajak 

2. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi kepada masyarakat 

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. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dibuat untuk memudahkan pemahaman dan member 

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. 
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BAB II :  TELAAH PUSTAKA 

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 uji 

kualitas data, uji multikolinieritas, asumsi klasik, dan pengujian 

hipotesis. 

BAB V :  PENUTUP 

Penutup terdiri dari kesimpulan, keterbatasan penelitian, saran 

atas hasil dari penelitian. 


