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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Theory of Planned Behavior  

Dalam Theory of Planned Behavior dijelaskan bahwa perilaku yang 

ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. 

Sedangkan munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor 

(Mustikasari, 2007) yaitu:  

a. Behavior Beliefs, yaitu keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan 

evaluasi atas hasil tersebut,  

b. Normative Beliefs, yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan 

motivasi untuk memenuhi harapan tersebut,  

c. Control Beliefs, yaitu keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung 

atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang 

seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut 

(perceived power).  

Theory of Planned Behavior ini relevan untuk menjelaskan perilaku patuh 

wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dalam program tax 

amnesty. Kesan yang terbentuk dalam pandangan individu mengenai pajak akan 

mempengaruhi niat atau keyakinan pada diri individu tersebut sebelum melakukan 

sesuatu keyakinan terhadap hasil yang dia peroleh dari perilakunya kemudian 

berdampak pada apakah dia akan memenuhi kewajiban perpajakannya untuk 

mengikuti program tax amnesty atau tidak. Wajib Pajak yang sadar pentingnya 
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membayar pajak terhadap penyelenggaraan negara, tentu saja akan memenuhi 

kewajiban pajaknya (behavioral beliefs). Dengan memenuhi kewajiban 

perpajakan, wajib pajak menginginkan adanya timbal balik atau keyakinan 

tentang akan terpenuhinya harapan normatif dari orang lain maupun lingkungan 

sekitar yang memotivasi untuk tetap berperilaku patuh pajak. 

2.1.2   Definisi Pajak 

Pengertian pajak menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 

Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1 

adalah sebagai berikut: 

“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”. 

Defenisi pajak yang dikemukakan oleh Feldmann dalam Siti Resmi 

(2011:2) pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada 

penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya 

kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutupi pengeluaran-

pengeluaran umum. 

Defenisi pajak yang dikemukakan oleh S. I. Djajadiningrat dalam Siti 

Resmi (2011:1) pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari 

kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan 

yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut 

peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa 
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timbal balik jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara 

kesejahteraan secara umum. 

Menurut Rochmat Soemitro dalam 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 

ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. 

Dari defenisi tersebut dapat disimpulkan bahwa: 

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta 

aturan pelaksanaanya. 

2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditujukkan adanya kontraprestasi 

individual oleh pemerintah. 

3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah 

daerah. 

4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari 

pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai publik 

investment. 

2.1.3 Fungsi Pajak  

Siti Resmi (2011:3) terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi budgetair 

(sumber keuangan negara) dan fungsi regularend (pengatur), dari kedua fungsi ini 

dijelaskan sebagai berikut:  

1. Fungsi Budgetair (Sumber keuangan negara) 

Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu 

sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun 

pembangunan. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun 
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intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis 

pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan 

lain-lain.  

2. Fungsi regulerend (Pengatur)  

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk 

mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial, ekonomi 

serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. 

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak 

Mardiasmo (2011:7) Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga yaitu: 

1. Official Assessment System 

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah 

(fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-

ciri official assessment system adalah wewenang untuk menentukan besarnya 

pajak terutang berada pada fiskus, wajib pajak bersifat pasif, utang pajak timbul 

setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. 

2. Self Assessment System 

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib 

pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya adalah 

wajib pajak diberi wewenang untuk menghitung, menyetor dan melaporkan 

sendiri pajak yang terutang, fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 

3. With Holding System 

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak 

ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk 
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menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya adalah 

wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak 

fiskus daan wajib pajak. 

2.1.5 Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) 

Pemerintah Indonesia saat ini sedang memberlakukan program 

pengampunan pajak melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang 

Pengampunan Pajak. Secara ringkas Undang-undang ini mengatur sebagai 

berikut: 

Di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Pengampunan Pajak, disebutkan 

bahwa “Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, 

tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang 

perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini (Undang-undang Pengampunan 

Pajak)”. Tax amnesty merupakan salah satu cara inovatif untuk meningkatkan 

penerimaan pajak tanpa menambah beban pajak tanpa menambah beban pajak 

baru kepada masyarakat, dunia usaha dan para pekerja (Ragimun, 2012). 

a. Subjek dan Objek Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) 

Berdasarkan Pasal 3 ayat 1 “Semua Wajib Pajak berhak mendapatkan 

Pengampunan Pajak”, dalam pengertian “semua wajib pajak”, meliputi : 

1. Orang Pribadi (OP) 

2. Badan 

3. Pengusaha Omzet Tertentu 

4. OP/Badan Belum ber-NPWP. 
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Namun terdapat pengecualian dari subjek pengampunan pajak, yang 

tercantum di dalam Pasal 3 ayat (3), yaitu wajib pajak yang sedang: 

1. Dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap 

oleh Kejaksaan (P21) 

2. Dalam proses peradilan  

3. Menjalani hukuman pidana atas Tindak Pidana di Bidang Perpajakan  

b.  Tarif Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) 

1.  Tarif uang tebusan atas harta yang berada di dalam wilayah NKRI atau harta 

yang berada di luar wilayah NKRI yang dialihkan ke dalam wilayah NKRI 

dan diinvestasikan di dalam wilayah NKRI, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) 

adalah sebesar : 

a)  2% (dua persen) untuk periode penyampaian surat pernyataan pada 

periode bulan pertama sampai pada akhir bulan ketiga (1 Juli 2016-30 

September 2016) 

b)  3% (tiga persen) untuk periode penyampaian surat pernyataan pada bulan 

keempat (1Oktober 2016-31 Desember 2016) 

c) 5% (lima persen untuk periode penyampaian surat pernyataan terhitung 

sejak tanggal 1 Januari 2017-31 Maret 2017. 

2. Tarif Uang Tebusan atas Harta yang berada di luar wilayah NKRI dan tidak 

dialihkan ke dalam wilayah NKRI adalah sebesar: 

a) 4% (empat persen) untuk periode penyampaian surat pernyataan pada 

bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga (1 Juli 2016-30 

September 2016); 
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b)  6% (tiga persen) untuk periode penyampaian surat pernyataan pada bulan 

keempat (1 Oktober 2016 – 31 Desember 2016) 

c)  10% (lima persen untuk periode penyampaian surat pernyataan terhidung 

sejak tanggal 1 Januari 2017 – 31 Maret 2017. 

3. Tarif Uang Tebusan bagi Wajib Pajak yang peredaran usahanya sampai 

dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) sampai 

pada 31 Maret 2017 pada Tahun Pajak Terakhir adalah sebesar: 

a) 0,5% (nol koma lima persen) bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan nilai 

Harta sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam 

Surat Pernyataan; atau 

b) 2% (dua persen) bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan nilai Harta lebih 

dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam Surat Pernyataan. 

c.  Fasilitas Pemungutan Pajak (Tax Amnesty) 

Menurut Pasal 11 ayat (5), Wajib Pajak yang telah diterbitkan Surat 

Keterangan, memperoleh fasilitas berupa: 

a) Penghapusan Pajak Terutang  

Penghapusan pajak terutang yang belum diterbitkan ketetapan pajak, tidak 

dikenai sanksi administrasi perpajakan, dan tidak dikenai sanksi pidana di 

bidang perpajakan, untuk kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian 

Tahun Pajak, dan Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir. 

b) Penghapusan Sanksi Administrasi Perpajakan, berupa bunga, atau denda, 

untuk kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan 

Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Terakhir. 
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c) Tidak dilakukan Pemeriksaan Pajak bunga, atau denda, untuk kewajiban 

perpajakan dalam masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak, sampai 

dengan akhir Tahun Pajak Terakhir. 

d) Penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan 

penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, dalam hal Wajib Pajak 

sedang dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan 

penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan atas kewajiban perpajakan, 

sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, yang sebelumnya telah 

ditangguhkan.  

2.1.6 Kemauan Membayar Pajak 

Dalam Kamus lengkap Bahasa Indonesia kemauan adalah sebagai 

dorongan dari dalam diri yang sadar, berdasarkan pertimbangan pikir dan perasan, 

serta seluruh pribadi seseorang yang menimbulkan kegiatan yang terarah pada 

tercapainya tujuan tertentu yang berhubungan dengan kebutuhan hidupnya. Dalam 

konsep kemauan membayar pajak menurut Widayati dan Nurlis (2010) 

dikembangkan pula melalui dua subkonsep yaitu, konsep kemauan membayar dan 

konsep pajak. Kemauan membayar merupakan suatu nilai dimana seseorang rela 

untuk membayar, mengorbankan atau menukarkan sesuatu untuk memperoleh 

barang atau jasa . Sedangkan yang kedua adalah konsep pajak, pajak adalah 

prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut 

norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan 

semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.  
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Berdasarkan dua subkonsep di atas, maka dapat dikembangkan suatu 

definisi untuk kemauan membayar pajak (Willingness to pay tax) kemauan 

membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu nilai atau tindakan moral untuk 

secara sukarela yang dilakukan oleh wajib pajak dengan mengeluarkan uang 

(yang sesuai dengan peraturan yang berlaku) dimana uang tersebut akan 

dipergunakan untuk keperluan umum negara dengan tidak mendapatkan suatu 

timbal balik secara langsung dari negara.  

Berdasarkan keterangan diatas menjelaskan bahwa sikap moral dalam 

bentuk keinginan atau kemauan untuk membayar pajak sangat diperlukan dengan 

mengingat bahwa pajak merupakan suatu kewajiban yang mutlak kepada warga 

negara, maka hal tersebut perlu bagi pihak pemerintah untuk turut serta dalam 

meningkatkan rasa kecintaan bernegara sejak dini. 

Menurut Supadmi (2010) Kepatuhan perpajakan sebagai “suatu iklim” 

kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan. Kepatuhan 

perpajakan sendiri adalah dimana wajib pajak memiliki kemauan dalam 

memenuhi kewajiban pajaknya. Kepatuhan perpajakan wajib pajak tercermin 

dalam situasi sebagai berikut: 

1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan. 

2. Mengisi formulir dengan lengkap dan jelas. 

3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar. 

4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya. 
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Menurut Ratung dan Adi (2009) Kemauan wajib pajak dapat dilihat dalam 

penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, penyampaian SPT oleh wajib 

pajak dikarenakan ada faktor yang mendukung. Pelaporan Surat Pemberitahuan 

oleh wajib pajak yang berawal dari suatu paksaan yang berlandaskan hukun 

sampai terbentuknya rasa kerelaan dalam memenuhi kewajibannya untuk 

menyampaikan Surat Pemberitahuan yang disebabkan oleh dampak dari faktor-

faktor yang mendukung atas kemauan wajib pajak. 

Adapun faktor-faktor pendorong kemauan wajib pajak dalam membayar 

pajak adalah sebagai berikut: 

2.1.6.1 Kesadaran Wajib Pajak  

Menurut Irianto (2005) dalam Susanti (2011) ada beberapa bentuk 

kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. 

Terdapat tiga bentuk kesadaran utama terkait pembayaran pajak yaitu:  

1) Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang 

pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar 

pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. 

Pajak disadari digunakan untuk pembangunan negara guna meningkatkan 

kesejahteraan warga negara.  

2) Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban 

pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena 

memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban 

pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat 

mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara.  
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3) Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat 

dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari 

memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap 

warga negara.   

2.1.6.2 Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan  

Menurut Notoatmojo (2003) dalam Nugroho (2012) menjelaskan bahwa 

pengetahuan merupakan hasil “tahu” dan ini terjadi melalui panca indera manusia 

yaitu indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar 

pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. Pengetahuan teknis 

perpajakan yaitu suatu hasil tahu seseorang dari proses penginderaan terhadap 

suatu objek tertentu yang berkaitan dengan teknis perpajakan. 

Pengetahuan dan pemahaman teknis perpajakan dipengaruhi oleh beberapa 

faktor diantaranya adalah:  

1. Pendidikan Perpajakan  

Pendidikan adalah suatu prosesbelajar yang berarti terjadi proses 

pertumbuhan, perkembangan atau perubahan kearah yang lebih dewasa, lebih baik 

dan lebih matang pada seorang individu, kelompok atau masyarakat.  

2. Persepsi dalam Masalah Perpajakan  

Persepsi, mengenal dan memilih berbagai objek sehubungan dengan 

tindakan yang akan diambil hubungannya dengan perpajakan.  
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3. Motivasi atau Keinginan untuk Mempelajari Pajak  

Motivasi merupakan dorongan, keinginan dan tenaga penggerak yang 

berasal dari dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu dengan 

mengenyampingkan hal-hal yang dianggap kurang bermanfaat.  

4. Pengalaman dalam Perpajakan  

Pengalaman adalah sesuatu yang dirasakan (diketahui, dikerjakan), juga 

merupakan kesadaran akan suatu hal yang tertangkap oleh indera manusia. 

Pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman berdasarkan kenyataan yang pasti 

dan pengalaman yang berulang-ulang dapat menyebabkan terbentuknya 

pengetahuan. Pengalaman masa lalu dan aspirasinya untuk masa yang akan datang 

menentukan perilaku masa kini. 

Semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, maka wajib 

pajak dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan 

ketentuan perpajakan. Namun jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan 

mengenai peraturan dan proses perpajakan, maka wajib pajak tidak dapat 

menentukan perilakunya dengan tepat. Upaya untuk meningkatkan kesadaran 

wajib pajak sehingga wajib pajak semakin patuh adalah dengan meningkatkan 

pengetahuan di bidang perpajakannya (Nugroho, 2012). 

2.1.6.3 Persepsi yang Baik atas Efektifitas Sistem Perpajakan 

Menurut Ratung dan Adi (2009), bentuk-bentuk persepsi dan alasan 

persepsi tersebut dapat mengindikasikan kemauan membayar pajak oleh wajib 

pajak. Pertama, wajib pajak merasa jumlah pajak yang harus dibayar tidak 

memberatkan atau paling tidak sesuai dengan penghasilan yang diperoleh. Kedua, 
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wajib pajak menilai sanksi-sanksi perpajakan dilakssanakan dengan adil. Ketiga, 

wajib pajak menilai pemanfaatan pajak sudah tepat. Keempat, wajib pajak menilai 

aparat pajak memberikan pelayanan dengan baik.  

Menurut Supriyanti dan Hidayati (2007) dalam Anggraeni (2011) wajib 

pajak mempersepsikan pajak itu sebagai pungutan wajib bukan sebagai wujud 

peran serta mereka karena mereka merasa belum melihat dampak nyata pajak bagi 

negara dan masyarakat, apalagi ditambah persepsi mereka terhadap aparat pajak. 

Selama ini banyak wajib pajak yang berpersepsi negatif pada aparat pajak yang 

terlihat pada rendahnya pelayanan pada wajib pajak.  

Menurut Widayati dan Nurlis (2010), hal-hal yang mengindikasikan 

efektifitas sistem perpajakan yang saat ini dapat dirasakan oleh Wajib Pajak antara 

lain pertama, adanya sistem pelaporan melalui e-SPT, e-Filling dan e-

Registration. Wajib pajak dapat melaporkan pajak secara lebih mudah dan cepat. 

Kedua, pembayaran melalui e-Banking yang memudahkan wajib pajak dapat 

melakukan pembayaran dimana saja dan kapan saja. Ketiga, penyampaian SPT 

melalui drop box yang dapat dilakukan di berbagai tempat, tidak harus di KPP 

tempat wajib pajak terdaftar. Keempat adalah bahwa peraturan perpajakan dapat 

diakses secara lebih cepat melalui internet, tanpa harus menunggu adanya 

pemberitahuan dari KPP tempat wajib pajak terdaftar. Dan yang kelima, adalah 

pendaftaran NPWP yang dapat dilakukan secara online melalui e-register dari 

website pajak. Hal ini akan memudahkan wajib pajak untuk memperoleh NPWP 

secara lebih cepat.  
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2.1.6.4 Sosialisasi Perpajakan 

Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak 

untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat agar mengetahui 

segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan 

melalui metode-metode yang tepat. Dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-

98/PJ/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Laporan Kegiatan 

Penyuluhan Perpajakan Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, 

disebutkan bahwa upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran 

masyarakat tentang hak dan kewajiban perpajakannya harus terus dilakukan 

karena beberapa alasan, antara lain: 

1) Program ekstensifikasi yang terus menerus dilakukan DJP diperkirakan akan 

menambah jumlah wajib pajak baru yang membutuhkan sosialisasi  

2) Tingkat kepatuhan wajib pajak terdaftar masih memiliki ruang yang besar 

untuk ditingkatkan. 

3) Upaya untuk meningkatkan besarnya tax ratio dan penerimaan pajak 

4) Peraturan dan kebijakan di bidang perpajakan bersifat dinamis . 

Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dapat dilakukan dengan 

dua cara (Toly dan Heryanto, 2012) yaitu, sosialisasi langsung dan sosialisasi 

tidak langsung. Sosialisasi langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan dengan 

berinteraksi langsung dengan wajib pajak atau calon wajib pajak. Sedangkan 

sosialisasi tidak langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan kepada 

masyarakat dengan sedikit atau tidak melakukan interaksi dengan peserta, bisa 

dengan media elektronik maupun media cetak. 
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2.1.6.5 Kualitas Pelayanan Fiskus 

Kualitas interaksi adalah bagaimana cara fiskus dalam 

mengkomunikasikan pelayanan pajak kepada wajib pajak sehingga wajib pajak 

puas terhadap pelayanannya. Kualitas lingkungan fisik adalah bagaimana peranan 

kualitas lingkungan dari kantor pajak sendiri dalam melayani wajib pajak. Hasil 

kualitas pelayanan adalah apabila pelayanan dari fiskus dapat memberikan 

kepuasan terhadap wajib pajak maka persepsi wajib pajak terhadap fiskus akan 

baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.  

Sementara itu menurut Arum (2012), ciri-ciri kualitas jasa dapat dievaluasi 

ke dalam lima dimensi besar, yaitu: 

1. Keandalan (reliability), untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam 

memberikan jasa yang tepat dan dapat diandalkan.  

2. Daya tanggap (responsiveness), untuk membantu dan memberikan 

pelayanan kepada pelanggan dengan cepat. 

3. Jaminan (assurance), untuk mengukur kemampuan dan kesopanan 

karyawan serta sifat dapat dipercaya yang dimiliki oleh karyawan.  

4. Empati (empathy), untuk mengukur pemahaman karyawan terhadap 

kebutuhan konsumen serta perhatian yang diberikan oleh karyawan.  

5. Berwujud/kasat mata (tangible), untuk mengukur penampilan fisik, 

peralatan, karyawan, serta sarana komunikasi. 
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2.1.7 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro 

Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut : 

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan 

usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur 

dalam Undang-undang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). 

2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan 

anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau 

menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah 

atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-undang Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

(UMKM). 

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang beridiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan 

anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau 

menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil 

atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan 

tahunan sebagaimana di atur dalam Undang-undang Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah (UMKM). 
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Undang-undang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) secara jelas 

dan tegas memberikan kriteria dari usaha untuk di kategorikan dan di tetapkan 

sebagai Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah. Adapun ukuran kriteria 

tersebut mengacu kepada dua hal, yaitu besaran kekayaan (aset), besaran 

penjualan (omset) dalam setahun (Priantara, 2013) sebagai berikut : 

1. Kriteria Usaha Mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih paling 

banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan 

bangunan tempat usaha, serta memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 

Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). 

2. Kriteria Usaha Kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan lebih dari Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 

500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan 

tempat usaha, serta memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 

300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 

2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah). 

3. Usaha Menengah adalah kegiatan usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih 

dari Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan dengan paling 

banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan 

bangunan tempat usaha, serta memiliki hasl penjualan tahunan lebih dari Rp 

2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling 

banyak Rp 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah)  
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2.2 Pajak menurut Prespektif Islam 

Dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama Al-Usyr atau Al-

Maks atau bisa juga disebut Adh-Dharibah, yang artinya adalah Pungutan yang 

ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak (Widodo, 2010:75). Pandangan 

Islamtentang pemungutan pajak cukup lama diperbincangkan tentang bagaimana 

hukum haram atau halalnya pajak dipungut dalam perspektif Islam. 

َها الَِّذيَن آَمُنوا ََل َتأُْكلُوا أَْمَوالَُكْم َبْيَنُكْم ِباْلَباِطِل إَِلَّ أَْن َتُكوَن ِتَجاَرًة عَ  ْن َتَراٍض َيا أَيُّ

َ َكاَن ِبُكْم َرِحيًما  ِمْنُكْم ۚ َوََل َتْقُتلُوا أَْنفَُسُكْم ۚ إِنَّ َّللاَّ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan 

yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah 

kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu”. (QS An-Nisa 29) 

a) Dasar Diharamkannya Pajak dalam Islam 

Dasar diharamkannya pajak oleh sebagian ulama karena pajak berbeda 

dari zakat. Zakat pada intinya adalah kewajiban yang melekat pada dirinya 

sebagai seorang muslim yang diwajibkan oleh Allah SWT, sedangkan konsep 

pajak dalam Islam menyatakan bahwa pajak hanya dapat dikenakan pada 

kelebihan harta bukan pada penghasilan.Pengharaman pemungutan pajak salah 

satunya diperkuat oleh hadits (HR Ahmad dan Abu Dawud). “ Dari abu khair 

Radhiyallahu’anhu beliau berkata, Maslamah bin Makhlad (gubernur Mesir saat 

itu) menawarkan tugas penarikan pajak kepada Ruwafi bin Tsabit 

Radhiyallahu’anhu, maka ia berkata: 

“Sesungguhnya para penarik/pemungut pajak (diazab) di neraka “. 
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Imam Abu Ja’far Ath Thawawi Rahimahumullah, berkata bahwa Al-Uyr 

yang telah dihapus kewajibannya oleh Rasulullah SAW atas kaum muslimin 

adalah pajak yang biasa dipungut oleh kaum jahiliyah. Kemudian beliau 

melanjutkan, “......... hal ini sangat berbeda dengan kewajiban zakat “. 

b) Dasar Pajak Diperbolehkan dalam Islam 

Robert W. McGee menyatakan bahwa sistem perpajakan dalam Islam  

adalah sesuatu yang bersifat sukarela (voluntary). Dalam tulisannya yang berjudul 

“The Ethics of Tax Evasion and Trade Protectionism from Islamic 

Perspective”McGee menyatakan bahwa sebagian besar muslim percaya bahwa 

tidak ada suatu keharusan moral bagi mereka untuk mematuhi peraturan yang 

mewajibkan membayar pajak yang dikeluarkan oleh pemerintah.  

Adapun dalam fiqih Islam telah menegaskan bahwa pemerintah memiliki 

kekuasaan untuk memaksa warga negara membayar pajak bila jumlah zakat tidak 

mencukupi  untuk menjalankan semua kegiatan pemerintahan. Hak negara untuk 

meningkatkan sumber daya lewat pajak di samping zakat telah dipertahankan oleh 

sejumlah fuquha. Hal ini disebabkan karena pada prinsipnya dana zakat 

dipergunakan untuk kesejahteraan kaum miskin padahal negara memerlukan 

sumber-sumber dana yang lain agar dapat melakukan fungsi alokasi, distribusi, 

dan stabilisasi secara efektif.  

Semua khulafa ar-rasyidin, terutama Umar, Ali, dan Umar bin Abdul Aziz 

dilaporkan telah menekankan bahwa pajak harus dikumpulkan dengan keadilan 

dan kemurahan, tidak diperbolehkan melebihi kemampuan rakyat untuk 



33 

 

membayar, juga jangan sampai membuat mereka tidak mampu memenuhi 

kebutuhan pokok sehari-hari.Dalam Islam dikenal tiga sistem pajak yaitu : 

1) Jizyah atau pajak kepala yang dikenakan kepada kafir zimmi, yaitu non 

muslim yang hidup dinegara/pemerintah Islam dengan mematuhi peraturan 

dan perundang-undangan pemerintah Islam untuk melindungi jiwa, 

keselamatan, kemerdekaan dan hak-hak asasi mereka. 

2) Kharaj, yaitu pajak bumi. Berlaku bagi tanah yang diperoleh kaum muslimin 

dari peperangan yang kemudian dikembalikan dan digarap pemiliknya. 

3) Usyur, yaitu pajak perdagangan, atau bea cukai (pajak Impor dan Ekspor). 

Kebutuhan biaya pembangunan dalam arti luas sangat besar termasuk 

jalannya roda pemerintahan, maka dibutuhkan dana yang cukup besar yang 

tidak dapat ditopang oleh zakat semata, Islam membenarkan pemungutan 

pajak. 

Pajak hukumnya mubah (dapat dibenarkan oleh Islam), sebab kita sepakat 

bahwa tidak diragukan lagi adanya manfaat besar yang dapat diraih dari pajak 

tersebut. Pemungutan pajak diperbolehkan dalam Islam menurut  Monzer Kahf 

(seorang ahli ekonomi muslim), dengan memperhatikan beberapa hal penting 

diantaranya bahwa : 

a) Pajak yang dikeluarkan harus sesuai kemampuan baik kekayaan maupun 

sumber penghasilan Wajib Pajak. 

b) Orang yang miskin harus dibebaskan dari membayar pajak. 

c) Pajak dapat dilaksanakan jika telah disetujui oleh wakil rakyat. 

d) Pengeluaran anggaran pajak harus dikeluarkan dengan ketentuan syariah. 
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2.3 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 
 

No Peneliti Judul 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1 Ayu Tut 

Sukma 

Trisnasari,  

Edy Sujana,  

Nyoman 

Trisna 

Herawati 

(2017) 

 

Pengaruh 

Kesadaran 

Wajib Pajak, 

Pengetahuan 

Perpajakan dan 

Sosialisasi 

Perpajakan 

Terhadap 

Kemauan 

Wajib Pajak 

dalam 

Mengikuti 

Program Tax 

Amnesty (Studi 

Kasus Pada 

Wajib Pajak 

Orang Pribadi 

pada KPP 

Pratama 

Singaraja) 

Variabel 

Independen: 

1. Kesadaran 

Wajib pajak 

(X1) 

2. Sosialisasi 

perpajakan (X2) 

3. Pengetahuan 

perpajakan (X3) 

Variabel 

Dependen: 

1. Kemauan Wajib 

Pajak dalam 

Mengikuti Tax 

Amnesty (Y) 

Bahwa kesadaran 

wajib pajak 

berpengaruh secara 

positif terhadap 

kemauan wajib pajak 

dalam mengikuti 

program tax amnesty, 

sosialisasi perpajakan 

berpengaruh secara 

positif terhadap 

kemauan wajib pajak 

dalam mengikuti 

program tax amnesty, 

dan Pengetahuan 

perpajakan 

berpengaruh 

secara positif terhadap 

kemauan wajib pajak 

dalam mengikuti 

program tax amnesty 

2 Ni Putu 

Arisa dewi, 

Naniek 

Noviari 

(2017) 

 

Pengaruh 

Kesadaran 

Wajib Pajak, 

Pelayanan 

Fiskus dan 

Sanksi 

Perpajakan 

Pada Kemauan 

Mengikuti Tax 

Amnesty Tahap 

I (satu) Wajib 

Pajak Orang 

Pribadi yang 

Terdaftar di 

KPP Pratama 

Bandung Utara 

Variabel 

Independen: 

1. Kesadaran 

Wajib pajak 

(X1) 

2. Pelayanan 

Fiskus (X2) 

3. Sanksi 

perpajakan (X3) 

 

Variabel 

Dependen: 

1. Kemauan 

Mengikuti Tax 

Amnesty (Y) 

Bahwa kesadaran 

wajib pajak 

berpengaruh secara 

positif terhadap 

kemauan wajib pajak 

dalam mengikuti tax 

amnesty, pelayanan 

fiskus berpengaruh 

secara positif terhadap 

kemauan wajib pajak 

dalam mengikuti tax 

amnesty, dan sanksi 

perpajakan 

berpengaruh 

secara positif terhadap 

kemauan wajib pajak 

dalam mengikuti tax 

amnesty 
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3 Edwin 

Nugroho 

(2016) 

Faktor-Faktor 

yang 

Mempengaruhi 

Kemauan 

Membayar 

Pajak Wajib 

Pajak Orang 

Pribadi yang 

Melakukan 

Pekerjaan 

Bebas di KPP 

Pratama 

Yogyakarta 

Variabel 

Independen: 

1. Kesadaran 

membayar pajak 

(X1) 

2. Pengetahuan 

dan pemahaman 

peraturan 

perpajakan (X2) 

3. Persepsi yang 

baik atas 

efektifitas 

sistem 

perpajakan (X3) 

4. Sanksi pajak 

(X4) 

 

Variabel 

Dependen: 

1. Kemauan 

membayar pajak 

(Y) 

Bahwa terdapat 

pengaruh kesadaran 

membayar pajak 

terhadap kemauan 

membayar pajak, 

terdapat pengaruh dan 

pengetahuan dan 

pemahaman tentang 

peraturan perpajakan 

terhadap kemauan 

membayar pajak, 

terdapat pengaruh  

persepsi yang baik atas 

efektifitas sistem 

perpajakan terhadap 

kemauan membayar 

Pajak, terdapat 

pengaruh sanksi pajak 

terhadap kemauan 

membayar Pajak. 

terdapat pengaruh  

kesadaran membayar 

pajak. 

4 Winda 

Kurnia, 

Fikriningrum

dan  

Muchammad 

Syafruddin 

(2012) 

Faktor-faktor 

yang 

Mempengaruhi 

Kemauan 

Wajib Pajak 

dalam 

Memenuhi 

Kewajiban 

Membayar 

Pajak (Studi 

Kasus pada 

KPP Pratama 

Semarang 

Candisari) 

Variabel 

Independen: 

1. Kesadaran 

membayar pajak 

(X1) 

2. Pengetahuan 

dan pemahaman 

peraturan 

perpajakan (X2) 

3. Persepsi yang 

baik atas 

efektifitas 

sistem 

perpajakan (X3) 

4. Pelayanan 

fiskus (X4) 

Variabel 

Dependen: 

1. Kemauan 

membayar pajak 

(Y) 

 

Bahwa kesadaran 

membayar pajak, 

pengetahuan dan 

pemahaman peraturan 

perpajakan, persepsi 

yang baik atas 

efektifitas sistem 

perpajakan dan 

pelayanan fiskus 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

kemauan membayar 

pajak. 
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5 Christina 

Susanti 

(2011) 

Pengaruh 

Kebijakan 

Sunset Policy 

Terhadap 

Faktor-faktor 

yang 

Mempengaruhi 

Kemauan 

Membayar 

Pajak (Studi 

Kasus pada 

Wajib Pajak 

Orang Pribadi 

di Wilayah 

KPP Pratama 

Jember) 

Variabel 

Independen: 

1. Sunset Policy 

(X1) 

Variabel 

Dependen: 

1. Kesadaran 

Wajib Pajak 

(Y1) 

2. Pemahaman 

terhadap  

Peraturan 

Perpajakan (Y2) 

3. Persepsi yang 

Baik atas 

Efektifitas 

Perpajakan (Y3) 

Bahwa kebijakan 

sunset policy 

memberikan pengaruh 

yang signifikan 

terhadap kesadaran 

membayar pajak, 

pemahaman terhadap 

peraturan perpajakan 

dan persepsi yang baik 

atas efektifitas 

perpajakan. 

6 Pancawati 

Hardiningsih 

dan Nila 

Yulianawati 

(2011) 

Faktor-faktor 

yang 

Mempengaruhi 

kemauan 

membayar 

pajak  

Variabel 

Independen: 

1. Kesadaran 

membayar pajak 

(X1) 

2. Pengetahuan 

peraturan 

peraturan 

perpajakan (X2) 

3. Pemahaman 

peraturan 

perpajakan (X3) 

4. Persepsi yang 

baik atas 

efektifitas 

sistem 

perpajakan (X4) 

5. Kualitas 

pelayanan (X5) 

 

Variabel 

Dependen: 

1. Kemauan  

membayar pajak 

(Y) 

 

 

Bahwa kesadaran 

membayar pajak 

berpengaruh dan 

signifikan terhadap 

kemauan membayar 

pajak, dan kualitas 

layanan berpengaruh 

positif terhadap 

kemauan membayar 

pajak. Namun 

pengetahuan peraturan 

perpajakan, 

pemahaman peraturan 

perpajakan, persepsi 

yang baik atas 

efektifitas sistem 

perpajakan tidak 

berpengaruh terhadap 

kemauan membayar 

pajak. 
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7 Widayati dan 

Nurlis (2010) 

Faktor-faktor  

Yang 

Mempengaruhi  

Kemauan 

Untuk  

Membayar 

Pajak  

Wajib Pajak 

Orang Pribadi  

yang 

Melakukan  

Pekerjaan 

Bebas (Studi 

Kasus pada 

KPP Pratama 

Gambir Tiga). 

Variabel 

Independen: 

1. Kesadaran 

membayar pajak 

(X1) 

2. Pengetahuan 

dan pemahaman 

peraturan 

peraturan 

perpajakan (X2) 

3. Persepsi yang 

baik atas 

efektifitas 

sistem 

perpajakan (X3) 

Variabel 

Dependen: 

1. Kemauan  wajib 

pajak dalam 

membayar pajak 

(Y) 

Bahwa faktor 

kesadaran membayar 

pajak dan persepsi 

yang baik atas 

efektifitas sistem 

perpajakan 

mempunyai pengaruh 

yang tidak signifikan 

terhadap kemauan 

Wajib Pajak untuk 

membayar pajak. 

Faktor pengetahuan  

dan pemahaman 

tentang peraturan 

pajak mempunyai 

pengaruh yang 

signifikan terhadap 

kemauan Wajib Pajak 

(WP) untuk 

membayar pajak. 

8 Tatiana 

Vanessa 

Ratung dan 

Priyo Hari 

Adi (2009) 

Dampak 

Program 

Sunset Policy 

Terhadap 

Faktor-faktor 

yang 

Mempengaruhi 

Kemauan 

Membayar 

Pajak Orang 

Pribadi Pelaku 

Usaha.  

Variabel 

Independen: 

1. Sunset Policy 

(X1) 

 

Variabel 

Dependen: 

1. Kesadaran 

Wajib Pajak 

(Y1) 

2. Pengetahuan 

dan 

pemahaman 

peraturan 

perpajakan 

(Y2) 

3. Persepsi yang 

baik atas 

efektifitas 

sistem 

perpajakan 

(Y3) 

Bahwa kebijakan 

Sunset Policy 

memberikan pengaruh 

positif terhadap ketiga 

faktor-faktor yang 

mempengaruhi 

kemauan membayar 

pajak, yaitu kesadaran 

membayar pajak, 

pengetahuan dan 

pemahaman terhadap 

peraturan perpajakan 

dan persepsi yang baik 

atas efektifitas sistem 

perpajakan.  
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2.4 Kerangka Pemikiran 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

Variabel Independen    Variabel Dependen 

 

        H1 

 

          H2  

            

               H3 

     

                H4      

      

                H5 

 

     H6 

 

2.5 Pengembangan Hipotesis  

2.5.1  Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kemauan Wajib Pajak 

UMKM dalam Mengikuti Program Tax Amnesty 

Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi wajib pajak yang secara sadar 

mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar 

dan sukarela (Arum, 2012). Kesadaran wajib pajak sangat dibutuhkan karena 

kesadaran merupakan faktor penting dalam melaksanakan sistem perpajakan yaitu 

self assestment system. Dalam perpajakan Wajib Pajak harus mengerti apakah 

membayar pajak terutang itu wajib ataukah tidak. Dengan mengerti keadaan 

Kesadaran Wajib Pajak (X1) 

Pengetahuan dan Pemahaman 

Peraturan Perpajakan (X2) 

Kemauan Wajib Pajak dalam 

Mengikuti Tax Amnesty (Y) Persepsi yang baik atas 

Efektifitas Sistem pepajakan (X3) 

Sosialisasi Perpajakan (X4) 

 

Kualitas Pelayanan Fiskus (X5)  
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tersebut, maka akan tumbuh rasa sadar atau mengerti akan pentingnya pajak 

dalam pembangunan negara.  

Kesadaran merupakan hal yang menjadi tumpuan utama bagi manusia 

untuk melakukan suatu tindakan. Kesadaran wajib pajak dimaksudkan bahwa 

wajib pajak mengetahui dan memahami program pengampunan pajak (tax 

amnesty) memberikan banyak manfaat bagi wajib pajak itu sendiri, salah satunya 

adalah penghapusan sanksi administrasi perpajakan. Dimana wajib pajak akan 

mendapatkan pengurangan pembayaran pajak terutang yang kurang bayar atau 

yang belum dilaporkan pada tahun sebelumnya dengan tarif yang lebih rendah 

dari semestinya. Ketika wajib pajak mengetahui dan memahami fungsi, tujuan dan 

manfaat, kesadaran wajib pajak diduga akan mempengaruhi wajib pajak untuk 

mengikuti program pengampunan pajak. 

Pada penelitian yang telah dilakukan oleh Trianasari (2017), kesadaran 

wajib pajak berpengaruh terhadap kemauan wajib pajak dalam mengikuti program 

tax amnesty. Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Dewi dan Noviari (2017) 

dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh 

terhadap kemauan wajib pajak mengikuti tax amnesty tahap satu. Semakin tinggi 

kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak pelaku UMKM maka akan semakin 

tinggi pula tingkat kemauan wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban 

perpajakannya. Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai 

berikut : 

H1 :  Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kemauan wajib pajak 

UMKM dalam mengikuti program tax amnesty. 
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2.5.2  Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan 

terhadap Kemauan Wajib Pajak UMKM dalam Mengikuti Program 

Tax Amnesty 

Persepsi wajib pajak dalam menentukan perilakunya (perceived control 

behavior) berkaitan erat dengan pengetahuan dan pemahaman wajib pajak itu 

sendiri terhadap peraturan perpajakan. Bila wajib pajak benar-benar mengetahui 

dan memahami peraturan perpajakan, maka mereka akan mampu menentukan 

perilaku lebih baik sesuai dengan peraturan yang ada. Wajib pajak akan secara 

sadar dan sukarela memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa ada unsur 

keterpaksaan sama sekali.  

Pemahaman akan peraturan perpajakan menurut Burton (2005) dalam 

Susanti (2011) meliputi kepemilikan NPWP, pemahaman mengenai hak dan 

kewajiban sebagai wajib pajak, pemahaman mengenai sanksi perpajakan, dan 

wajib pajak memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan 

oleh KPP. Tingkat pengetahuan dan pemahaman peraturan  perpajakan yang 

dimiliki wajib pajak akan mempengaruhi pengambilan keputusan wajib pajak itu 

sendiri. Pengetahuan dan pemahaman yang baik atas peraturan perpajakan yang 

dimaksud adalah wajib pajak memiliki informasi mengenai program 

pengampunan pajak (tax amnesty). semakin banyak pengetahuan dan pemahaman 

yang dimiliki wajib pajak UMKM maka akan semakin tinggi tingkat kemauan 

wajib pajak UMKM untuk mengikuti program tax amnesty. 

Penelitian yang dilakukan oleh Trisnasari (2017) menyatakan bahwa 

pengetahuan perpajakan berpengaruh secara positif terhadap kemauan wajib pajak 
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dalam mengikuti program tax amnesty. Berdasarkan uraian tersebut, maka 

dirumuskan hipotesis penelitian ini sebagai berikut:  

H2 : Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif 

terhadap kemauan wajib pajak UMKM dalam mengikuti program tax 

amnesty. 

2.5.3 Pengaruh Persepsi yang baik atas Efektifitas Sistem Perpajakan 

Terhadap Kemauan WajibPajakUMKM dalam Mengikuti Program 

Tax Amnesty 

Persepsi dapat dinyatakan sebagai suatu proses pengorganisasian, 

penginterprestasian terhadap stimulus oleh organisasi atau individu sehingga 

merupakan suatu yang berarti dan merupakan aktivitas integrated dalam diri 

individu. Sedangkan efektifitas memiliki pengertian suatu pengukuran yang 

menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas dan waktu) telah tercapai 

(Widayati dan Nurlis, 2010). Melalui sistem perpajakan baru yang berbasis 

internet, wajib pajak pelaku UMKM dapat mendaftar dan mengakses data 

perpajakannya tanpa batas waktu dan tempat. Wajib pajak UMKM akan 

memenuhi kewajiban perpajakan dan patuh pada peraturan perpajakan yang 

berlaku apabila memandang efektifitas sistem perpajakan tersebut benar-benar 

berkualitas. 

Hasil penelitian dari Widayati dan Nurlis (2010) menunjukkan bahwa   

hal-hal yang mengindikasikan efektifitas sistem perpajakan yang saat ini dapat 

dirasakan oleh wajib pajak pelaku UMKM antara lain, adanya sistem pelaporan 

melalui e-SPT dan e-Filling Wajib Pajak dapat melaporkan pajak secara lebih 
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mudah dan cepat, pembayaran melalui e-Banking yang memudahkan wajib pajak 

dapat melakukan pembayaran dimana saja dan kapan saja, penyampaian SPT 

melalui drop box yang dapat dilakukan diberbagai tempat. Peraturan perpajakan 

dapat diakses secara lebih cepat melalui internet, tanpa harus menunggu adanya 

pemberitahuan dari KPP tempat wajib pajak terdaftar. Pendaftaran NPWP dapat 

dilakukan secara online melalui e-register dari website pajak. Hal ini akan 

memudahkan wajib pajak UMKM untuk memperoleh NPWP secara lebih cepat. 

Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:  

H3:  Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh secara 

positif terhadap kemauan wajib pajak UMKM dalam mengikuti program 

tax amnesty. 

2.5.4  Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kemauan Wajib Pajak 

UMKMdalam Mengikuti Program Tax Amnesty 

Sosialisasi Perpajakan adalah upaya yang dilakukan Dirjen Pajak untuk 

memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya Wajib Pajak 

agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun 

tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat (Toly dan Heryanto, 

2012).  

Penelitian yang dilakukan oleh Trisnasari (2017) menyatakan bahwa 

sosialisasi perpajakan berpengaruh secara positif terhadap kemauan Wajib Pajak 

dalam mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty). Ketika masyarakat 

atau Wajib Pajak UMKM mengetahui dan memahami peraturan yang berlaku 
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maka semakin patuh untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan hal 

tersebut maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:  

H4: Sosialisasi Perpajakan berpengaruh posistif terhadap kemauan Wajib  Pajak 

UMKM dalam mengikuti program tax amnesty 

2.5.5  Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kemauan Wajib Pajak 

UMKM dalam Mengikuti Program Tax Amnesty 

Salah satu bentuk upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib 

pajak adalah dengan memberikan kualitas pelayanan pajak yang baik kepada para 

wajib pajak. Fiskus pajak dituntut untuk dapat selalu menjaga sikapnya yang 

ramah, adil, dan tegas dalam memberikan pelayanan terutama setelah adanya 

perubahan sistem perpajakan menjadi self assestment system. Sehingga 

diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam memenuhi 

kewajiban perpajakannya. Dengan adanya kualitas pelayanan terbaik yang mampu 

diberikan fiskus pajak dapat mendorong kepatuhan Wajib Pajak untuk memenuhi 

kewajiban perpajakannya. 

Penelitian yang dilakukan Dewi dan Noviari (2017) menunjukkan bahwa 

pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kemauan mengikuti tax amnesty 

tahap pertama. Semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan fiskus pajak, 

maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kualitas pelayanan 

pihak fiskus yang dimaksud adalah pelayanan Wajib Pajak UMKM dalam 

mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty) sebagai upaya pemerintah 

untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui penghapusan sanksi administrasi 
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perpajakan. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis penelitian 

sebagai berikut:  

H5: Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kemauan Wajib 

Pajak UMKM dalam mengikuti program tax amnesty 

2.5.6 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman 

Peraturan Perpajakan, Persepsi yang Baik atas Efektifitas Sistem 

Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Fiskus 

terhadap Kemauan Wajib Pajak UMKM dalam Mengikuti Program 

Tax Amnesty 

Masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak Indonesia dilihat dari nilai 

tax ratio berhubungan erat dengan dengan beberapa faktor yaitu kesadaran 

membayar pajak pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan yang rendah, 

persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan yang rendah, sosialisasi 

perpajakan yang kurang efektif dan kualitas pelayanan yang rendah pula dari 

wajib pajak. Hal ini merupakan kondisi wajib pajak yang secara sadar 

mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar 

dan sukarela (Arum, 2012). 

Pada penelitian yang telah dilakukan oleh Trianasari (2017) kesadaran 

wajib pajak, sosialisasi perpajakan berpengaruh secara positif terhadap kemauan 

wajib pajak dalam mengikuti program tax amnesty. Dewi dan Noviari (2017)  

mengungkapkan bahwa kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan berpengaruh 

terhadap kemauan wajib pajak mengikuti tax amnesty. Menurut Ratung dan Adi 

(2009) kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, 
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persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap 

kemauan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya. Sedangkan 

pada penelitian Hardiningsih dan Yulianawati (2011) pelayanan fiskus 

berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak pajak. Berdasarkan hal 

tersebut maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:  

H6 : Kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan 

perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, 

sosialisasi perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus secara bersama 

samaber pengaruh positif terhadap kemauan Wajib Pajak UMKM dalam 

mengikuti program tax amnesty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


