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ABSTRAK 

 

PENGARUH PEMAHAMAN AKUNTANSI DAN KETENTUAN 

PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK SERTA KESADARAN  

WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB  

PAJAK BADAN UMKM DI PEKANBARU  

 

OLEH : 

 

NADIATUL JANNAH  

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pemahaman 

Akuntansi dan Ketentuan Perpajakan, Sanksi Pajak serta Kesadaran Wajib Pajak 

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada UMKM di Pekanbaru. Populasi 

dalam penelitian ini yaitu seluruh wajib pajak UMKM yang bergerak di bidang 

produksi makanan, teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu dengan 

Metode Sensus , dan untuk penentuan sampel bila semua anggota populasi 

digunakan sebagai sampel jumlah populasi untuk dijadikan sampel yaitu 43 . 

Data yang digunakan adalah data Primer menggunakan alat instrument berupa 

kuesioner. Teknik pengolahan data yang dilakukan, melakukan regresi linear 

Berganda dengan menggunakan SPSS. Alat analisis yang digunakan meliputi uji 

validitas dan uji reliabilitas, uji normalitas,uji multikolinieritas,uji 

heteroskedastisitas, uji regresi linear berganda, uji F, uji koefisien determinasi R, 

dan Uji t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa R square (R
2
 ) diperoleh nilai 

sebesar 0,697 yang berarti bahwa 69,3% tingkat kepatuhan wajib pajak 

dipengaruhi oleh tingkat pemahaman akuntansi,ketentuan perpajakan, sanksi 

pajak dan kesadaran wajib pajak. Sisanya 30,3% dipengaruhi oleh variabel 

diluar model. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan maka diperoleh 

kesimpulan bahwa variabel Pemahaman Akuntansi berpengaruh secara 

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, Ketentuan Perpajakan berpengaruh 

secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, Sanksi Pajak tidak 

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan Kesadaran wajib pajak 

berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Badan UMKM di 

bidang Industri makanan.  
 

Kata Kunci  : Pemahaman Akuntansi, Ketentuan Perpajakan , Sanksi Pajak, 

Kesadaran Wajib Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan Nasional merupakan salah satu kegiatan pemerintah yang 

berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah harus memperhatikan 

masalah pembiayaan pembangunan untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut. 

Usaha suatu bangsa agar bisa mandiri dalam pembiayaan pembangunan adalah 

dengan cara menggali sumber pendapatan pemerintah. Sumber pendapatan 

pemerintah berasal dari pendapatan pajak dan pendapatan non pajak (Alabede, 

2011 ). 

Pajak digunakan oleh negara untuk menopang pembiayaan pembangunan 

Penerimaan pajak diharapkan terus meningkat agar pembangunan negara dapat 

berjalan dengan baik.Peningkatan penerimaan pajak tercapai jika peningkatan 

jumlah wajib pajak terjadi. Usaha memaksimalkan penerimaan pajak tidak dapat 

hanya mengandalkan peran dari Dirjen pajak maupun petugas pajak, tetapi 

dibutuhkan juga peran aktif dari para wajib pajak itu sendiri (Huda, 2015). 

Mengingat begitu pentingnya peranan pajak, maka pemerintah dalam hal ini 

Direktorat Jendral Pajak telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan 

penerimaan pajak. Menyadari akan besarnya peranan pajak untuk menggerakkan 

roda pemerintah dan pembangunan, maka sejak tahun 1983 telah dilakukan usaha-

usaha dalam bentuk reformasi sistem perpajakan nasional secara terus menerus. 

(Ekawati, 2008) 

 

1 



 
 

 

2 

Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui reformasi peraturan 

perundang-undangan dibidang perpajakan diberlakukannya Self Assesment 

System. Self Assesment System mengharuskan wajib pajak untuk mendaftar, 

menghitung, membayar serta melaporkan sendiri jumlah pajak terutang yang 

menjadi kewajiban mereka (Utami,dkk., 2012) 

Namun kecepatan pertumbuhan penerimaan pajak belum mencapai hasil 

yang seperti diharapkan. Hal tersebut dibuktikan dengan rendahnya tax ratio  

Indonesia. Faktor yang menyebabkan rendahnya tax ratio adalah rendahnya 

pendapatan perkapita, tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah, wajib 

pajak dalam melaporkan peredaran usaha dan penghasilannya sebagian besar 

belum dilakukan secara transparan. Rendahnya kesadaran masyarakat akan 

kewajiban perpajakan ini seringkali disebabkan oleh karena ketidaktahuan 

masyarakat akan peraturan perpajakan(Yadnyana dan sudiksa, 2011). 

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak 

yaitu kegiatan ekstensifikasi. Kegiatan ekstensifikasi yang berkaitan dengan target 

penerimaan (extra effort) yaitu penambahan jumlah wajib pajak. Dengan 

perluasan jumlah pajak diharapkan dapat menambah penerimaan pajak.Dengan 

perluasan jumlah wajib pajak diharapkan dapat menambah penerimaan pajak. 

Sensus Pajak Nasional (SPN) merupakan kegiatan untuk perluasan jumlah wajib 

pajak andalan Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk mencapai dan mengamankan 

target penerimaan pajak(Yusro dan Kiswanto, 2014). 

Permasalahn tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi permasalahan yang 

terus-menerus terjadi didalam bidang perpajakan.Di Indonesia tingkat kepatuhan 
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wajib pajak masih rendah.Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak untuk 

memenuhi kewajiban perpajakannya masih sangat ironis jika dibandingkan 

dengan tingkat pertumbuhan usaha di Indonesia (Yusro dan Kiswanto, 2014). 

Hal inilah yang mendorong pemerintah mengeluarkan peraturan terbaru 

yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013, peraturan ini mengatur 

perlakuan pajak penghasilan untuk usaha mikro, kecil dan menengah dimana 

wajib pajak orang pribadi (WP OP) atau wajib pajak badan (WP Badan) dan tidak 

termasuk bentuk usaha (BUT) juga tidak termasuk wajib pajak yang melakukan 

pekerjaan bebas dikenakan PPh Final, dan diharuskan membayar pajaknya dengan  

tariff sebesar 1% dari peredaran bruto setiap bulannya atas penghasilan dari usaha 

(Marista dan Fajriana, 2014). 

Tujuan dari pemberlakuan PP No.46 tahun 2013 ini adalah adanya 

kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yaitu 

melakukan sendiri perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak, meningkatkan 

pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat, dan terciptanya kondisi 

kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan, dan diharapkan 

penerimaan pajak dapat meningkat sehingga kesempatan untuk mensejahterakan 

masyarakat meningkat (Marista dan Fajrina, 2014). 

 Dalam kurun waktu  tiga tahun terakhir, jumlah UMKM di Kota Pekanbaru 

mengalami peningkatan yang cukup signifikan.Tetapi pada kenyataannya, 

peningkatan jumlah UMKM tersebut tidak diimbangi dengan kesadaran para 

pemilik UMKM untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal tersebut dapat 
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dilihat dalam data perbandingan jumlah UMKM di Kota Pekanbaru dengan 

UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru sebagai berikut : 

Tabel 1.1 

Perbandingan Jumlah UMKM di Kota Pekanbaru dengan UMKM yang 

terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru  
 

Tahun 
UMKM di Kota 

Pekanbaru 

UMKM terdaftar 

di KPP Pratama 

Pekanbaru 

Persentase 

2016 20.679 12.123 41,3%   

2017 39.405 13531 65,7% 

2018 45.054 15.369 65,9% 

Sumber : Dinas Koperasi Pekanbaru  

 

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa dari tahun 2016 hingga tahun 2018 

terjadi kenaikan jumlah UMKM yang signifikan dikota Pekanbaru dan juga 

diiringi dengan kenaikan jumlah UMKM terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru. 

Tetapi peningkatan jumlah UMKM yang terdaftar jika dilihat dari proporsinya 

tidak sebanding dengan jumlah peningkatan UMKM di pekanbaru. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa di kota Pekanbaru masih terdapat permasalahan kepatuhan 

Wajib Pajak khususnya sektor UMKM. 

Permasalahan yang terjadi di UMKM yaitu: 

1. Peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah ini dianggap menimbulkan 

permasalahan bagi pelaku usaha UMKM dan masyarakat, dimana pelaku 

UMKM berpersepsi bahwa pengenaan pajak UMKM sebesar 1% dari 

peredaran bruto di anggap tidak menguntungkan perusahaan. Para 

pengusaha UMKM merasa terbebani dengan adanya biaya-biaya tambahan 

untuk proses produksi dan belum lagi ditambah biaya pengiriman untuk 

wilayah luar kota. 
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2. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban 

perpajakannya sangat ironis jika dibandingkan dengan meningkatnya 

jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mengalami 

peningkatan dari tahun ke tahun. Namun, peningkatan jumlah UMKM 

tersebut tidak diimbangi dengan kesadaran pemilik UMKM untuk 

melaksanakan kewajiban perpajakan.  

3. Banyak wajib pajak UMKM yang dengan sengaja tidak melaporkan dan 

membayar pajak dikarenakan peraturan yang sulit dimengerti. Bagi wajib 

pajak yang masih menggunakan perhitungan akuntansi sederhana belum 

mampu menyusun pembukuan secara rinci. Hal ini juga menjadi faktor 

melemahnya tingkat kepatuhan wajib pajak khusunya para pelaku UMKM. 

4. Menurut data Dinas Koperasi jumlah UMKM total dari tahun 2016 hingga 

2018 yaitu mencapai 1.328.147 unit dan memiliki kontribusi mencapai 

99,9% terhadap struktur usaha di Indonesia. Namun, peningkatan dan 

kontribusi tersebut tidak diimbangi dengan peningkatan kepatuhan dn 

kontribusi para pemilik UMKM dalam memenuhi kewajiban 

perpajakannya.  

Berdasarkan peneliti sebelumnya, Sumianto dan Heni Kurniawan: (2015)   

kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor . Diantara faktor 

kepatuhan wajib pajak  adalah pemahaman dari wajib pajak terhadap akuntansi, 

ketentuan  perpajakan, sanksi perpajakan dan kesadaran dalam kepatuhan wajib 

pajak. Peningkatan kepatuhan wajib pajak tidak terlepas dari pemahaman wajib 

pajak terhadap Undang-Undang dan peraturan perpajakan dan faktor individu 
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yaitu sikap dari masyarakat wajip pajak. Kedua factor ini akan mempengaruhi 

kepatuhan masyarakat untuk memenuhi kewajibannya dibidang perpajakan. 

Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, 

maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila 

melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Wajib pajak yang benar-benar paham, 

mereka akan tahu sanksi administrasi dan sanksi pidana sehubungan dengan SPT 

dan NPWP. Pemahaman wajib pajak mengenai aturan dan ketentuan perpajakan 

yang berlaku di Indonesia diharapkan akan meningkatkan kepatuhan pajak. 

Kepatuhan wajib pajak dapat diukur dari pemahaman terhadap semua ketentuan 

peraturan perundang-undangan, men gisi formulir dengan lengkap dan jelas, 

menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, membayar dan melaporkan 

pajak yang terutang tepat pada waktunya. 

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Sumianto dan 

Heni Kurniawan (2015) dengan judul Pemahaman akuntansi dan ketentuan 

perpajakan serta transparansi dalam   pajak  terhadap kepatuhan wajib pajak orang 

pribadi usahawan pada UKM di Yogyakarta, dimana hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi memiliki peranan cukup penting 

dalam pajak dimana akuntansi ini memberikan pemahaman mengenai cara untuk 

menghitung sampai menyajikan jumlah utang pajak untuk di bayar yang tepat. 

Pemahaman terhadap akuntansi tidak hanya memberikan pengetahuan namun juga 

membuat wajib pajak mengerti untuk menghitung dan melaporkan pajaknya 

khususnya wajib pajak pribadi usahawan sehingga kepatuhan meningkat. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Sumianto dan 
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Heni Kurniawan (2015) yaitu pada variabel penelitian dan objek penelitian, 

dimana variabel independen yang ditambahkan  dalam penelitian ini adalah sanksi 

pajak, kesadaran wajib pajak. Dan penelitian sebelumnya juga menunjukkan 

bahwa pengetahuan pajak penting dalam rangka meningkatkan tingkat kepatuhan 

pajak (Richardson,2006) dalam Hardiningsih (2011). Artinya, wajib pajak lebih 

bersedia untuk mematuhi aturan dan ketentuan yang berlaku jika mereka 

memahami konsep dasar perpajakan. Peningkatan kepatuhan wajib pajak juga 

dapat dipengaruhi oleh preferensi wajib pajak akan risiko – risiko yang terjadi 

pada setiap wajib pajak.   

Untuk menunjang penelitian, peneliti mencantumkan beberapa penelitian 

yang telah dilakukan terdahulu. Dalam penelitian Josephine (2013) Hasil 

penelitian ini, bahwa pelaku UMKM merasa semakin tinggi tingkat pemahaman 

peraturan pajak wajib pajak maka tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi 

kewajiban perpajakannya juga akan semakin tinggi. Oleh karena itu, tingkat 

pemahaman peraturan pajak wajib pajak diduga berpengaruh terhadap kewajiban 

perpajakan. 

 Penelitian Sri Ernawati (2011) hasil penelitian nya adalah menyatakan 

bahwa pemahaman akuntansi pajak memberikan kontribusi yang cukup besar 

terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban pajaknya.  

Penelitian Nanda (2011) hasil penelitiannya adalah menyatakan bahwa 

pemahaman wajib pajak mengenai prosedur perpajakan akan meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak, sehingga wajib pajak dapat mengetahui kapan seharusnya 
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ia mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, melaporkan SPT masa dan 

tahunan serta melaporkan pajak tepat pada waktunya. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik melakukan 

penelitian dengan judul: “Pengaruh Pemahaman Akuntansi dan Ketentuan 

Perpajakan, Sanksi Pajak Serta Kesadaran Wajib Pajak terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak Badan UMKM Pekanbaru’’.  

 

1.2 Rumusan Masalah  

Permasalahan yang akan dirumuskan pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

1. Bagaimana pengaruh pemahaman akuntansi terhadap kepatuhan wajib 

pajak UKM?  

2. Bagaimana pengaruh pemahaman ketentuan perpajakan terhadap 

kepatuhan wajib pajak UKM? 

3. Bagaimana pengaruh kesadaran dalam membayar pajak terhadap 

kepatuhan wajib pajak UKM ? 

4. Bagaimana ketegasan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 

pajak UKM? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui  pengaruh pemahaman akuntansi terhadap kepatuhan 

wajib pajak UMKM  
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2. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman ketentuan perpajakan terhadap 

kepatuhan wajib pajak UMKM.  

3. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran dalam membayar pajak terhadap 

kepatuhan wajib pajak UMKM. 

4. Untuk mengtahui sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 

pajak UMKM. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat 

sebagai berikut : 

1. Bagi wajib pajak UMKM, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

pertimbangan atau masukan yang berkaitan dengan kepatuhan untuk 

menjadi wajib pajak yang baik. 

2. Bagi pihak pihak lain, khususnya direktorat jendral pajak untuk 

mempermudah tata cara pelaporan pajak dan memberikan sosialisasi 

tentang ketentuan pajak maupun akuntansi serta peningkatan kesadaran 

pajak dan sanksi perpajakan. 

3. Bagi Akademis, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan referensi bagi 

beberapa penelitian dengan objek penelitian sejenisnya. 

 

1.5  Sistematika Penulisan  

BAB I  : PENDAHULUAN            

  Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah yang mendorong 

peneliti melakukan penelitian ini. Dalam bab ini juga diuraikan 
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perumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian ini. Bagian 

akhir bab ini menguraikan mengenai sistematika penulisan.   

BAB II  : LANDASAN TEORI  

   Bab ini akan dijelaskan teori-teori yang mendukung penelitian yang 

terdiri dari grand teori yaitu : Pengertian pemahaman akuntansi, 

ketentuan perpajakan,sanksi pajak , kesadaran wajib pajak UMKM , 

penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, model dan hipotesis 

penelitian.  

BAB III  : METODE PENELITIAN  

   Bab ini menguraikan tentang Jenis penelitian, Populasi dan Sampel,  

metode pengumpulan data, jenis dan sumber data,serta metode analisis 

yang digunakan dalam penulisan proposal ini. 

BAB lV  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

   Dalam bab ini berisi tentang deskripsi objek penelitian, analisis data, 

interpretasi hasil dan argumentasi terhadap hasil penelitian.  

BAB V  : PENUTUP  

  Pada bab ini merupakan bagian  akhir dari penulisan skripsi ini. Di 

dalam bab ini disampaikan beberapa kesimpulan, keterbatasan 

penelitian, serta saran yang relevan untuk penelitian yang selanjutnya 

dengan temuan atau hasil penelitian yang telah dilakukan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

  

2.1 Grand Teori Keputusan  

2.1.1 Definisi Teori Keputusan 

Keputusan merupakan hasil pemecahan dalam suatu masalah yang harus 

dihadapi dengan tegas. Dalam Kamus Besar Ilmu pengetahuan pengambilan 

keputusan didefinisikan sebagai pemilihan keputusan atau kebijakan yang 

didasarkan atas kriteria tertentu. Proses ini meliputi dua alternatif atau lebih 

karena seandainya hanya terdapat satu alternatif tidak akan ada satu keputusan 

yanag akan diambil. Menurut J. Reason, Pengambilan keputusan dapat dianggap 

sebagai suatu hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif yang membawa 

pada pemilihan suatu jalur tindakan di antara beberapa alternative yang tersedia. 

Setiap proses pengambilan keputusan selalu menghasilkan satu pilihan final.  

a. Kategori dalam Proses Pengambilan Keputusan  

Menururt J. Reason terdapat empat kategori dalam pengambilan 

keputusan, yaitu: 

1) Keputusan dalam keadaan terdapat kepastian (Certainty). Keputusan 

pada kategori ini adalah keputusan yang sebelumnya sudah terdapat 

informasi lengkap. Metode yang digunakan untuk memecahkan 

permasalahan tersebut adalah dengan linear programming. 

2) Keputusan dalam keadaan tidak kepastian(uncertainty).  

Keputusan pada kategori ini, berkebalikan dengan jenis 

sebelumnya.Keputusan ini terjadi jika dapat informasi tambahan dan 
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terdapat nilai probability yang dibuat sendiri.Metode yang digunakan 

untuk memecahkan permasalahan tersebut adalah dengan analisis 

keputusan dalam keadaan ketidakpastian. 

3) Keputusan dalam keadaan terdapat risiko(risk). 

Keputusan yang terdapat resiko jika informasi yang diperoleh tidak 

lengkap dengan diketahui nilai probabilitas.Metode yang digunakan 

untuk memecahkan masalah yang digunakan adalah dengan model 

keputusan probabilistic. 

4) Keputusan dalam keadaan terdapat konflik (conflict) 

Keputusan dalam keadaan terdapat conflict adalah adanya situasi 

kompetitif (persaingan) yang terjadi diantara dua pengambil keputusan 

atau lebih.Metode yang digunakan untuk memecahkan permasalahan 

tersebut adalah game theory (teori permainan). 

 

2.1.2 Teori Keagenan 

(Hery (2017) ) Teori Keagenan (Agency Theory) merupakan dasar yang 

digunakan untuk memahami hubungan kontrak antara pemilik (principal) dengan 

manajemen (agent) untuk melakukan beberapa jasa bagi pemilik berdasarkan 

pendelegasian wewenang dari pemilik kepada agen untuk mengambil keputusan 

bisnis bagi kepentingan pemilik. Hal tersebut memunculkan konflik sebab 

terdapat kecendrungan masing-masing pihak untuk memaksimalkan 

kepentingannya sendiri. 

Eisenhardt (dalam Panjaitan,2014) manyatakan bahwa terdapat tiga asumsi 

sifat manusia dalam keagenan, yaitu: 
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1. Manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (self interest) 

2. Manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi mana mendatang 

(bounded rationality). 

3. Manusia selalu menghindari resiko (risk overse) 

Permasalahan yang timbul akibat adanya perbedaan kepentingan antara 

principal dan agency problem. Masalah dalam teori keagenan tersebut secara 

eksplisit maupun implist tercermin pada laporan keuangan. Adanya distribusi 

yang tidak sama antara principal dana gen menyebabkan timbulnya dua 

permasalahan, yaitu :  

1. Moral Hazard, yaitu permasalahan muncul jika agen tidak melaksanakan 

hal-hal yang disepakati bersama dalam kontrak kerja. 

2. Adserve selection, yaitu suatu keadaan dimana principal tidak dapat 

mengetahui bahwa satu keputusan yang diambil oleh agen benar-benar 

didasarkan atas informasi yang telah diperolehnya, atau terjadi sebagai 

sebuah kelalaian dalam tugas.  

Penelitian ini menjelaskan perusahaan principal. Sementara auditor 

independen merupakan agen. Konflik kepentingan dapat terjadi karena berbagai 

sebab, sebagai asimetri informasi. Asimetri informasi merupakan ketidak 

seimbangan informasi yang diterima antara agen dan principal. Efek dari asimetri 

informasi ini dapat berupa moral hazard, permasalahan yang timbul adalah jika 

agen tidak melaksanakan hal-hal yang ada dalam kontrak kerja. Konflik 

kepentingan dapat terjadi pula karena adserve selection, yaitu keadaan dimana 

principal tidak dapat mengetahui apakah keputusan yang diambil agen benar-
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benar didasarkan atas informasi yang didperoleh, atau terjadi sebagai sebuah 

kelalaian tugas. 

 

2.2 Konsep Dasar Akuntansi  

2.2.1 Definisi Akuntansi  

Definisi yang diberikan oleh Accounting Principles Board Statement No.4 

(1970) menyatakan sebagai berikut.“Akuntansi adalah sebuah aktivitas jasa, 

dimana fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif, terutama informasi 

mengenai keuangan dan entitas ekonomi yang dimaksudkan akan menjadi 

berguna dalam mengambil keputusan ekonomi (dalam membuat pilihan di Antara 

berbagai alternatif yang ada.(Hery, 2013:3) 

Adapun definisi yang diberikan oleh American Accounting Association 

(AAA) pada tahun 1996 adalah sebagai berikut, “Akuntansi adalah proses 

pengidentifikasian, mengukur dan menyampaikan informasi ekonomi bagi para 

penggunanya dalam mempertimbangkan berbagai alternative yang ada dan 

membuat kesimpulan”.(Hery, 2013:3)  

Dalam kedua definisi tersebut dapat diketahui bahwa :  

1.  Fungsi (Peran) akuntansi adalah menyediakan informasi kuantitatif, 

terutama yang bersifat keuangan , tentang “entitas” ekonomi.  

2. Informasi yang dihasilkan oleh akuntansi dimaksudkan agar berguna 

sebagai input yang dipertimbangkan dalam mengambil keputusan ekonomi 

yang rasional.  
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Dalam ilmu akuntansi terdapat sistem pencatatan dan dasar 

akuntansi.Adanya sistem pencatatan disebabkan oleh salah satu tahap dalam 

akuntansi, yaitu tahap pencatatan.Terdapat beberapa sistem pencatatan, yaitu 

single entry, double entry, dan triple entry.Dasar akuntansi digunakan untuk 

menentukan saat pencatatan suatu transaksi ekonomi.Pada dasarnya, terdapat dua 

basis atau dasar akuntansi, yaitu dasar kas dan dasar akrual.Dasar-dasar lain 

diantara keduanya merupakan transisi.  

2.2.2  Siklus Akuntansi  

Siklus akuntansi adalah tahapan-tahapan mulai dari terjadinya transaksi 

sampai dengan penyusunan laporan keuangan sehingga siap untuk pencatatan 

berikutnya. Siklus akuntansi dimulai dari bagaimana transaksiitu dicatat, 

bagaimana munculnya akun-akun pada jurnal dan bagaimana akun itu dinilai serta 

disajikan di laporan keuangan dan kembali di pencatatan transaksi berikutnya 

seperti tahapan-tahapan sebelumnya.Perhatikan gambar dibawah ini. 

Gambar 2.1 Siklus Akuntansi  
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2.3 Konsep Dasar Perpajakan  

2.3.1  Definisi Pajak  

Definisi tentang pajak telah banyak dikemukakan oleh para ahli dalam 

literature-literatur. Beberapa ahli mengemukakan pendapatnya tentang pengertian 

pajak, Antara lain:  

Definisi yang diberikan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H Menyatakan 

sebagai berikut, “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan 

undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik 

(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang di gunakan untuk 

membayar pengeluaran umum”.(Mardiasmo, 2016:3). 

Sedangkan pengertian pajak menurut Undang-Undang No.28 tahun 2007 

adalah  “ Kontribusi wajib Negara yang terutang oleh orang pribadi ataupun badan 

yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan 

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat”.  

Prof. Dr.MJH.Smeets menyatakan bahwa pajak adalah prestasi kepada 

pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dapat dipaksakan, tanpa 

adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual, maksudnya 

adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. (agoes dan Trisnawati, 2009:4). 

Prof. Dr. P. J. A. Adriani Menyatakan sebagai berikut , “Pajak adalah iuran 

kepada Negara (dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya 

menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang 

langsung dapat ditunjukkan dan yang gunanya adalah untuk membiayai 
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pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang 

menyelenggarakan pemerintahan”. (Halim, 2014:2) 

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:  

1) pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta 

aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.  

2) Tanpa jasa timbal (kontraprestasi) dinegara yang secara langsung dapat 

ditunjukkan.  

3) Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah 

daerah.  

4) Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung  

5) Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi 

pembiayaan-pembiayaan Negara.  

a. Fungsi Pajak 

Menurut Mardiasmo (2016:4) dalam buku perpajakan:Edisi terbaru, 

menuliskan bahwa ada dua fungsi pajak yaitu : 

1) Fungsi Budgetair 

Artinya, pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluaran. 

Contoh : Pajak sebagai sumber APBN  

2) Fungsi Mengatur ( Regulerend ) 

Artinya, pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan 

kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi. 
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Contoh : 

a) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk 

mengurangi konsumsi minuman keras. 

b) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk 

mengurangi gaya hidup konsumtif. 

c) Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor 

produk Indonesia dipasaran dunia. 

b. Teori  yang Mendukung Pemungutan Pajak 

Menurut Mardiasmo (2011), beberapa teori yang mendukung hak 

negara untuk memungut pajak dari rakyatnya, antara lain: 

1) Teori Asuransi 

Dalam teori ini menyatakan bahwa negara bertugas untuk 

melindungi orang dan segala kepentingannya, meliputi keselamatan 

dan keamanan jiwa,dan juga harta bendanya. 

2) Teori Kepentingan  

Pada teori kepentingan ini memperhatikan beban pajak yang 

harus dipungut dari masyarakat. Pembebanan ini harus didasarkan 

pada kepentingan setiap orang pada tugas pemerintah termasuk 

perlindungan jiwa dan hartanya.Oleh karena itu pengeluaran negara 

untuk melindunginya dibebankan pada masyarakat. 

3) Teori Gaya Pikul  

Dalam teori ini beban pajak yang harus dibayarkan disesuaikan 

dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukurdaya pikul 
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dapat digunakan dua pendekatan yaitu :pertama unsur objektif, dapat 

dilihat dari besarnya penghasilan dan kekayaan yang dimiliki 

seseorang, yang kedua unsur subjektif, dengan memperhatikan 

besarnya kebutuhan materil yang harus dipenuhi.  

4) Teori Kewajiban Pajak Mutlak atau teori Bakti 

Dalam teori ini dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada 

hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang 

berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak 

adalah suatu kewajiban. 

5) Teori Asas Gaya Beli 

Teori mendasarkan bahwa penyelenggaraan kepentingan 

masyarakat yang dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak 

yang bukan kepentingan individu atau negara, sehingga lebih menitik 

beratkan pada fungsi mengatur.  

c. Sistem Pemungutan Pajak 

Sistem pemungutan pajak dapat dilakukan dengan : 

1) Official Assessment System 

Menurut Mardiasmo (2016:163), official assessment system 

adalah suatu sistem pemungutan yang memberikan kewenangan 

kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang 

oleh wajib pajak. 
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2) Self Assessment System  

 self assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak 

dimana wajib pajak menentukan sendiri jumlah pajak terutang sesuai 

dengan ketentuan undang-undang perpajakan. 

3) With Holding System  

with holding system adalah suatu sistem pemungutan pajak 

yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan 

wajib pajak yang bersangkutan ) untuk menentukan besarnya pajak 

yang terutang oleh wajib pajak.  

 

2.4    Wajib Pajak 

Wajib pajak menurut undang- undang No.16 Tahun 2009 Tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan “adalah orang atau badan, meliputi 

pembayar pajak,pemotong pajak,pemungutan pajak yang mempunyai hak dan 

kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.” 

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran 

pajak,pemotongan pajak, dan pungutan pajak, yang mempunyaihak dan kewajiban 

perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

Wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu adalah wajib pajak yang melakukan 

kegiatan usaha dibidang perdagangan grosir atau eceran barang-barang konsumsi 

melalui tempat usaha /gerai yang tersebar di beberapa lokasi, tidak termasuk 

perdagangan kendaraan bermotor dan restaurant (Mardiasmo, 2011 : 135). 
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2.4 Kepatuhan Wajib Pajak 

Dalam kamus umum Bahasa Indonesia, kepatuhan berarti tunduk atau patuh 

pada ajaran atau aturan.Kepatuhan adalah motivasi seorang, kelompok atau 

organisasi untuk berbuat sesuai aturan yang ditetapkan.Kepatuhan pajak 

merupakan kepatuhan seseorang dalam hal ini wajib pajak, terhadap peraturan 

atau undang-undang perpajakan . 

Kepatuhan adalah motivasi seorang kelompok atau organisasi untuk berbuat 

atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan (Saraswati, 2012). 

Kepatuhan yang terbentuk dalam lingkungan terbentuk dari interaksi antara 

individu, kelompok, dan organisasi.  kepatuhan perpajakan diartikan sebagai suatu 

keadaan yang dimana wajib pajak patuh dan mempunyai kesadara dalam 

memenuhi kesadarannya. Rustianingsih (2011) mengemukakan kepatuhan 

kesadaran dan pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dalam situasi berikut: 

a. Wajib pajak memahami dan berusaha untuk memahami semua ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan. 

b. Mengisis formulir pajak dengan lengkap dan jelas. 

c. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar. 

d. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya. 

Kepatuhan wajib pajak dapat diukur dengan menggunakan indicator sesuai 

kriteria wajib pajak patuh, diantaranya paham dan memahami UU perpajakan, 

mengisi SPT dengan benar, menghitung pajak dengan benar, membayar pajak 

tepat pada waktunya dan tidak mempunyai tunggakan pajak. 
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Kepatuhan wajib pajak menurut Halim (2014:97), menyatakan bahwa 

“Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib 

pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dalam hal melaksanakan hak 

perpajakannya”. Ia  mendefinisikan kepatuhan pajak sebagai suatu keadaan 

dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan 

hak perpajakannya, maka konteks kepatuhan dalam penelitian ini mengandung 

arti bahwa wajib pajak berusaha untuk mematuhi peraturan hukum perpajakan 

yang berlaku, baik memenuhi kewajiban maupun ataupun melaksanakan hak 

perpajakannya. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan 

memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan (Halim, 2014 :138). 

Secara umum kepatuhan dibedakan menjadi dua yaitu : kepatuhan formal 

dan kepatuhan material. Kepatuhan formal merefleksikan pemenuhan kewajiban 

penyetoran dan pelaporan pajak sesuai dengan jadwal yang ditentukan, sedangkan 

kepatuhan material lebih menekankan pada aspek substansinya yaitu jumlah 

pembayaran pajak telah sesuai dengan ketentuan . 

Menurut Peraturan Mentri Keuangan No. 192/PMK.03/2007 kriteria wajib 

pajak patuh adalah : pertama, tepat waktu penyampaian Surat Pemberitahuan 

(SPT) meliputi: penyampaian surat pemberitahuan Tahunan teapt waktu dalam 3 

(tiga)tahun terakhir, penyampaian SPT Masa yang terlambat dalan tahun terakhir 

untuk Masa Pajak dari Januari sampai November tidak lebih dari 3 masa pajak 

untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut, SPT Masa yang terlambat seperti 
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dimaksud dalam huruf b telah disampaikan tidak lewat batas waktu penyampaian 

SPT Masa untuk masa pajak berikutnya. 

Kedua, tidak menyampai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, 

kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran 

pajak, meliputi keadaan pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan 

sebagai wajib pajak patuh dan tidak termasuk utang pajak yang sebelum melewati 

batas akhir pelunasan. 

Ketiga, laporan keuangan di audit oleh akuntan public atau lembaga 

pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian 

selama tiga tahun berturut-turut dengan ketentuan disusun dalam bentuk panjang 

(long form report) dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiscal bagi 

wajib pajak yang menyampaikan SPT Tahunan dan juga pendapat akuntan atas 

laporan keuangan yang diaudit ditandatangani oleh akuntan publik yang tidak 

dalam pembinaan lembaga pemerintah pengawas akuntan publik. 

Keempat, tidak pernah dijatuhi hukuman karena telah melakukan tindak 

pidana dibidang perpajakan berdasar pada putusan pengadilan yang memiliki 

kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir. 

 

2.5 Pemahaman Wajib Pajak 

Pemahaman adalah sesuatu hal yang kita pahami dan kita mengerti dengan 

benar. Pemahaman adalah bagaimana seorang mempertahankan, membedakan, 

menduga, menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, 

memberikan contoh, menuliskan kembali, dan memperingatkan (Arikunto,2009 : 
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118). Pemahaman wajib pajak juga dapat diartikan sebagai pandangan wajib pajak 

pada pengetahuan perpajakan yang dimiliki. 

Mardiasmo (2011: 23), mengatakan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi 

atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan 

pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan perpajakan. Pemahaman wajib pajak terhadap 

peraturan perpajakan merupakan cara wajib pajak dalam mengetahui dan 

memahami peraturan perpajakan. Wajib pajak akan cenderung tidak menjadi 

patuh ketika tidak memahami peraturan perpajakan. 

Tingkat pemahaman wajib pajak atas perpajakan dapat diukur berdasarkan 

pemahaman wajib pajak pada kewajiban menghitung, membayar dan melaporkan 

pajak terutangnya (Lestari, 2010). Semakin tinggi tingkat pengetahuan dan 

pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka akan semakin kecil 

kemungkinan wajib pajak untuk melanggar peraturan tersebut sehingga 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 

Pemahaman wajib pajak adalah semua hal tentang perpajakan yang 

dimengerti dengan baik dan benar oleh wajib pajak.Wajib pajak hendaknya 

memiliki pemahaman tentang perpajakan, khususnya tentang arti penting pajak 

bagi pembiayaan Negara.Karena prilaku wajib pajak tersebut didasari dari 

pandangan mereka tentang pajak.Selanjutnya, berhubungan dengan pemenuhan 

hak dan kewajiban perpajakannya. Adanya pemahaman tentang perpajakan 

diharapkan dapat mendorong kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban 

perpajakannya (Putri, 2014). 
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2.6 Ketentuan Perpajakan 

Peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang “ 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan “ adalah UU No. 6 tahun 1983, 

sebagaimaana telah di ubah dengan UU No.9 tahun 1994, dengan UU No. 16 

tahun 2000, terakhir dengan UU No.28 tahun 2007. Undang-undang tentang 

“ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan”dilandasi falsafah Pancasila dan 

UUD 1945.UU No. 28 tahun 2007 pada dasarnya mengatur hak dan kewajiban 

wajib pajak, wewenang dan kewajiban aparat pemungut pajak, serta sanksi 

perpajakan. Beberapa istilah baru yang muncul pada UU No.28 tahun 2007, antara 

lain : 

1) Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan 

kewajiban perpajakan. 

2) Badan adalah sekumpulan orang dan/ modal yang merupakan kesatuan 

baik yang melakukan usaha termasuk kontrak investasi kolektif dan 

bentuk usaha tetap. 

3) Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa. 

4) Nomor pokok wajib pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib 

pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan 

sebagai tanda pengenal diri wajib pajak. 

5) Tahun pajak adalah jangka waktu satu tahun kalender 

6) Bagian tahun pajak adalah bagian dari jangka waktu satu tahun pajak 
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7) Pajak yang terutang adalah pajak yang harus di bayar pada suatu bagian 

tahun pajak. 

8) Surat pemberitahuan pajak adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan 

untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak. 

9) Surat pemberitahuan masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa 

pajak. 

10) Surat pemberitahuan  tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu 

tahun pajak atau Bagian Tahun pajak. 

11) Surat ketetapan pajak nihil adalah surat ketetapan pajak yang menentukan 

jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak 

tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. 

12) Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya 

penagihan pajak. 

UU No.28 tahun 20007 pada dasarnya mengatur hak dan kewajiban Wajib 

pajak, wewenang dan kewajiban apparat pemungut pajak,serta sanksi perpajakan.  

 

2.7 Kesadaran Wajib Pajak 

Menurut Ritonga (2011), kesadaran adalah prilaku atau sikap terhadap suatu 

objek yang melibatkan anggapan dan perasaan serta kecenderungan untuk 

bertindak sesuai dengan objek. Dengan demikian dapat diartikan kesadaran wajib 

pajak dalam membayar merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau 

perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan, dan penalaran disertai 

kecendrungan untuk bertindak sesuai peraturan yang diberikan oleh sistem dan 

ketentuaan pajak tersebut. 
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Menurut Oktaliana (2009: 18), sadar dan kesadaran yang dikaitkan dengan 

masyarakat adalah kesadaran hendak atau kesadaran hukum. Sadar diartikan 

merasa ingin tahu, ingat pada keadaan yang sebenarnya, atau ingat keadaan 

dirinya.Kesadaran dapat disebut juga yaitu kesadaran yang imbul dari dalam diri 

manusia, yang timbul dari kesadaran moral yang merupakan sikap batin yang 

tumbuh dari rasa tanggung jawab. 

Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia untuk memahami realitas 

dan bagaimana mereka bertindak untuk bersikap realitas. Kesadaran adalah 

keadaan mengetahui dan mengerti (Arum, 2012). Jadi kesadaran perpajakan 

adalah suatu kondisi dimana seorang mengetahui, mengakui, menghargai dan 

menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan 

keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Muliari dan Putu 

(2010), wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran apabila sesuai dengan hal 

berikut ini: 

a. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan. 

b. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara. 

c. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 

d. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara. 

e. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela. 

f. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar. 

Kesadaran wajib pajak dapat diukur dengan indicator sebagai berikut : 

memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara, pajak ditetapkan dengan 
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Undang-Undang dan dapat dipaksakan, penundaan pembayaran pajak sangat 

merugikan negara . Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak juga akan 

meningkat bila mana dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. 

Karakteristik wajib pajak yang berdasarkan kondisi budaya, social, dan ekonomi 

akan dominan membentuk perilaku wajib pajak yang dilakukan secara intensif 

dan kontinyu akan dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang 

kewajiban membayar pajak (Suryadi, 2006:108). 

 

2.8 Akuntansi Perpajakan 

 Akuntansi Perpajakan adalah akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan 

perpajakan dan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan perpajakan 

beserta aturan pelaksananya. Teori akuntansi perpajakan adalah suatu penalaran 

logis dalam bentuk seperangkat azaz atau prinsip yang di akui dalam ketentuan 

peraturan perpajakan yang merupakan: 

a. Kerangka acuan umum untuk menilai praktek-praktek akuntansi 

b. Pedoman bagi pengembangan praktek-praktek dan prosedur baru 

c. Dapat dipergunakan untuk menjelaskan praktek-praktek yang sekarang, 

Prinsip-prinsip akuntansi perpajakan yang di akui dalam akuntansi 

perpajakan meliputi antara lain : 

a. Kesatuan akuntansi/usaha ( economic entity ) 

b. Kesinambungan ( going concern ) 

c. Harga pertukaran yang objektif  

d. Konsistensi  

e. Konservatif  
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Fungsi akuntansi perpajakan adalah mengolah data kuantitatif yang akan 

digunakan untuk menyajikan keputusan. Oleh sebab itu maka akuntansi harus 

memenuhi tujuan kualitatif. Adapun fungsi akuntansi perpajakan adalah mengolah 

data kuantitatif yang akan digunakan untuk menyajikan laporan keuangan yang 

memuat perhitungan perpajakan, adapun tujuan kualitatif akuntansi perpajakan 

antara lain sebagai berikut (Muliari dan Putu (2010) ). 

a. Relevan 

b. Dapat dimengerti 

c. Daya uji / verifiability 

d. Netral 

e. Tepat waktu 

f. Daya banding/comparability 

g. Lengkap 

Persamaan akuntansi perpajakan dalam akuntansi dikenal beberapa 

persamaan yang dijadikan rumus dasar atau persamaan dasar yang menjelaskan 

hubungan antara kepemilikan dan kewajiban keuangan suatu perusahaan. 

Persamaan dasar dalam akuntansi perpajakan sama persis dengan akuntansi 

komersial yakni ; “harta yang dimiliki perusahaan ( aktiva ) sama dengan haka tau 

klaim atas harta tersebut ( kewajiban ) ditambah dengan modal”, yang bisa 

diformulasikan dalam rumus sebagai berikut : 

 Aktiva = Hutang + Modal  
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Fungsi akuntansi pajak adalah mengolah data kuantitatif yang akan 

digunakan untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat perhitungan 

perpajakan dengan peran: 

a. Memberikan membuat perencanaan dan strategi perpajakan (dalam artian 

positif ) 

b. Memberikan analisa dan prediksi mengenai potensi pajak perusahaan 

dimasa yang akan datang. 

c. Dapat menerapkan perlakuan akuntansi atas kejadian perpajakan (mulai 

dari penilaian /perhitungan, pencatatan (pengakuan ) atas pajak, dan dapat 

menyajikannya di dalam laporan komersial maupun laporan fiscal 

perusahaan. Dan dapat melakukan pengarsipan dan dokumentasi 

perpajakan dengan lebih baik, sebagai bahan untuk melakukan 

pemeriksaan dan evaluasi. 

Mengingat eratnya keterkaitan antara akuntansi dengan perpajakan, 

implikasi dan konsekuensi setiap transaksi di perusahaan terhadap pajak, rasanya 

tidak berlebihan jika manajemen dan staf akuntansi pajak signifikan diperlukan 

didalam perusahaan. Sampai saat ini masih banyak perusahaan merangkap 

pegawai accounting (yang menangani laporan komersial) untuk menangani 

perpajakan juga. 

 

2.9 Sanksi Perpajakan 

Menurut Mardiasmo (2011), sanksi perpajakan terjadi karena terdapat 

pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga 

apabila terjadi pelanggaran maka wajib pajak dihukum dengan indikasi kebijakan 
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perpajakan dan undang-undang perpajakan. Sebagaimana dimaklumi, suatu 

kebijakan berupa pengenaan sanksi dapat dipergunakan untuk 2 (dua) maksud, 

yang pertama adalah untuk mendidik dan kedua adalah untuk menghukum. 

Dengan mendidik dimaksudkan agar mereka yang dikenakan sanksi akan akan 

menjadi lebih baik dan lebih mengetahui hak dan kewajibannya sehingga tidak 

lagi melakukan kesalahan yang sama. Maksud yang kedua adalah untuk 

menghukum sehingga pihak yang terhukum akan menjadi jera dan tidak lagi 

melakukan kesalahan yang sama.  

Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi 

administrasi dan sanksi pidana.Sanksi administrasi dapat dijatuhkan apabila wajib 

pajak melakukan pelanggaran, terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam 

UU KUP dapat berupa sanksi administrasi bunga, denda dan kenaikan.Sedangkan 

sanksi pidana dapat berupa hukuman kurungan dan hukuman penjara. 

Pelaksanaan pengenaan sanksi perpajakan kepada wajib pajak dapat berupa sanksi 

administrasi saja, sanksi pidana saja atau kedua-duanya. 

Sanksi perpajakan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengikut 

wajib pajak akan tanggungjawabnya. Pemerintah sebaiknya memberikan sanksi 

yang tegas karena dapat meningkatkan kedisiplinan wajib pajak dalam hal 

ketepatan waktu membayar pajak, ketelitian dalam pengisian dan pelaporan SPT 

dan ketelitian dalam melaksanakan pencatatan dan pembukuan. 
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2.10 Definisi Usaha Mikro, Kecil dan  Menengah (UMKM) 

a. Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) 

Usaha Kecil Menengah adalah sebuah istilah yang mengacu ke 

jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 

200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.Dan 

usaha yang berdiri sendiri.Menurut keputusan Presiden RI No.99 tahun 

1998 pengertian Usaha Kecil adalah “Kegiatan Ekonomi rakyat yang 

berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan 

kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari 

persaingan usaha yang tidak sehat. 

Pengertian usaha mikro, kecil, dan menegah menurut Undang-

Undang No. 20 tahun 2008, adalah: “Usaha mikro adalah usaha 

produktif milik orang perorangan atau badan perorangan dengan kriteria 

tertentu.  

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri 

yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan 

merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang 

dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak 

langsung dari usaha menengah atau usaha besar. 

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri 

sendiri, 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 

yang memenuhi kriteria usaha menengah. 
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2.10.1 Kriteria Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) 

Karakteristik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menurut Undang-

Undang No.20 tahun 2015, adalah : 

a. Usaha mikro memenuhi kriteria sebagai berikut: 

1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 lima puluh 

juta rupiah. 

2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000 (Tiga 

Ratus Juta Rupiah) 

b. Usaha Kecil memenuhi kriteria usaha kecil, yakni:  

1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh 

juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,00 (Lima 

ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 

2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000 (Tiga 

ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,00 

(Lima puluh milyar rupiah). 

c. Usaha Menengah Memenuhi kriteria sebagai berikut: 

1) Memiliki kekayaan lebih dari Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta 

rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh 

milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha 

2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000 (Dua 

milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 

50.000.000.000,00 (Lima puluh milyar rupiah). 
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2.10.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 

Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 adalah peraturan mengenai 

penghasilan atau pendapatan dari usaha yang diperoleh wajib pajak yang memiliki 

peredaran bruto tertentu dalam satu tahun masa pajak.PP ini mulai diterapkan 

pada 8 Juni 2018.Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan kemudahan 

kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yakni 

menghitung, membayar, dan melaporkan pajak.Peraturan Pemerintah No.23 

Tahun 2018 pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa besarnya tarif pajak penghasilan 

yang bersifat final sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) sebesar 0,5% (Nol koma 

lima persen). Dasar yang digunakan untuk menghitung pengenaan pajak 

penghasilan yang bersifat final dalam peraturan ini adalah jumlah peredaran bruto 

setiap bulannya . Peraturan pemerintah NO. 23 Tahun 2018 pasal 3 Ayat (1) 

menyatakan bahwa wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang 

dikenai pajak pengahasilan final sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) 

merupakan :  

a. Wajib pajak orang pribadi dan  

b. Wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan , komanditer, firma, 

atau perseroan terbatas, yang menerima atau memperoleh penghasilan 

dengan peredaran bruto tidak melebihi (Rp. 4,800.000.000,00)  dalam 

satu tahun pajak.  

Menurut peraturan pemerintah Undang – undang No.23 Tahun 2018  pasal 

7 ayat (1) menyatakan bahwa wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 

ayat (1) yang peredaran Brutonyaa pada tahun pajak  berjalaan telah melebihi Rp. 
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4.800.000.000,00  ( empat miliar delapan ratus juta rupiah ), atas penghasilan dari 

usaha tetap dikenai tarif pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 

ayat (2) sampai dengan akhir tahun pajak bersangkutan.   

Dalam ketentuan pajak penghasilan yang diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, merupakan kebijakan pemerintah yang 

merupakan kebijakan pemerintah yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan dari 

usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran Bruto 

tertentu. Kebijakan Pemerintah dengan pemberlakuan PP ini didasari dengan 

maksud  : 

a. Untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan. 

b. Mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi. 

c. Mengedukasi masyarakat untuk transparansi 

d. Memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam 

penyelenggaraan Negara. 

Kebijakan pemerintah dengan memberlakukan PP ini didasari dengan 

tujuan  : 

a. Kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. 

b. Meningkatnya pengetahuan tentang manfaat pajak bagi masyarakat. 

c. Terciptanya kondisi control social dalam memenuhi kewajiban perpajakan. 
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Hasil yang diterapkan: 

a. Perluasan partisipasi dalam pembayaran pajak 

b. Kepatuhan sukarela meningkat. 

c. Meningkatkan penerimaan PPh dari WP yang memiliki peredaran bruto 

tertentu. 

d. Penerimaan pajak meningkat sehingga kesempatan untuk 

mensejahterakan masyarakat meningkat. 

Objek pajak yang dikenai Pajak Penghasilan (PPh) ini adalah Penghasilan 

dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan perdaran bruto 

(omset) melebihi Rp 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak . 

2.11 Pajak Menurut Pandangan Islam  

Pajak secara umum berarti suatu pembayaran yang dilakukan kepada 

pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan dalam hal 

menyelenggarakan jasa-jasa untuk kepentingan umum. 

Perpajakan yang diterapkan pemerintah melalui undang-undang wajib 

ditunaikan oleh kaum muslimin, selama itu untuk kepentingan pembangunan di 

berbagai bidang dan sektor kehidupan yang ditentukan oleh masyarakat secara 

lebih luas, seperti sarana prasarana pendidikn,kesehatan,transportasi, pertanahan 

dan keamanan, atau bidang-bidang lainnya yang telah ditetapkan bersama. 

Alasan keharusan kaum muslimin menunaikan kewajiban pajak yang 

ditetapkan Negara, disamping penunaian kewajiban zakat, antara lain solidaritas 

social dan tolong menolong antara sesame kaum muslimin dan sesame umat 

manusia dalam kebaikan dan takwa merupakan kewajiban yang harus dipenuhi. 
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Berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Imam Druguthni dari Fatimah Binti 

Qayis, Rasulullah SAW Bersabda. “Sesungguhnya dalam harta ada kewajiban lain 

diluar zakat”. 

Allah Swt berfirman dalam surat At-taubah : 29 

                           

                             

     

Artinya:  Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak 

(pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa 

yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan 

agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan 

Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan 

patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.  

 

Jizyah adalah pajak perkepala yang dipungut oleh pemerintah islam dari 

orang –orang bukan islam, sebagai imbangan bagi keamanan dari mereka.Atas 

dasar alasan diatas, maka sah-sah saja adanya dua kewajiban bagi kaum muslimin 

(terutama kaum muslimini di Indonesia), yaitu kewajiban menunaikan zakat dan 

pajak secara sekaligus. 

Zakat adalah salah satu Rukun Islam, karena itu status hukumnya adalah 

wajib, sama dengan Rukun-rukun islam lainnya, sebagaimana Al-Qura’an dan 

hadist berikut ini: 

                             

          

Artinya:  Pungutlah zakat dari harta benda mereka, yang akan membersihkan dan 

mensucikan mereka (QS. At-Taubah :103). 
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2.12 Penelitian Terdahulu   

Penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak serta factor-faktor yang 

mempengaruhinya seperti pemahaman Akuntansi dan ketentuan Perpajakan, 

sanksi perpajakan serta kesadaran wajib pajak telah banyak dilakukan oleh 

peneliti-peneliti sebelumnya.Penelitian-penelitian tersebut banyak yang 

memberikan masukan serta kontribusi tambahan bagi wajib pajak untuk 

menghasilkan kepatuhan wajib pajak yang banyak serta menunjukkan hasil-hasil 

penelitian terdahulu mengenai kepatuhan wajib pajak. 

Tabel 2.2 

Penelitian Terdahulu  

 

No Judul Penelitian Variabel Hasil Penelitian 

1. Judul: Pengaruh 

pemahaman akuntansi 

dan ketentuan 

perpajakan serta 

transparansi dalam pajak 

terhadap kepatuhan 

wajib pajak orang 

pribadi 

Penulis: Sumianto 

(2015) 

Sampel: Pelaku UMKM 

di Yogyakarta  

Metode analisis: 

Deskriptif  

Sumber : Modus Vol.27 

(1), 2015   

Variabel bebas :  

Pengaruh 

pemahaman 

akuntansi, 

ketentuan 

perpajakan dan 

transparansi dalam 

pajak  

Variabel Terikat: 

Kepatuhan Wajib 

Pajak Orang Pribadi 

Bahwasanya pengaruh 

pemahaman akuntansi, 

ketentuan perpajakan 

dan transaparansi 

dalam pajak 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak. 

2. Judul : Pengaruh 

pemahaman  Akuntansi 

terhadap kepatuhan 

wajib pajak Badan 

Usaha dibidang 

perdagangan di kantor 

pelayanan pajak pratama 

Banjarmasin 

Penulis : Sri Ernawati  

Sampel : Pelaku 

Variabel Bebas :  

Pengaruh 

Pemahaman 

Akuntansi terhadap 

kepatuhan wajib 

pajak Badan Usaha 

dibidang 

perdagangan. 

Variabel Terikat : 

Di KPP Pratama 

Hasil penelitian ini 

bahwasanya pengaruh 

pemahaman terhadap 

kepatuhan wajib pajak 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

kapatuhan wajib pajak. 
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No Judul Penelitian Variabel Hasil Penelitian 

UMKM Badan di 

Banjarmasin   

Metode Analisis : 

Deskriptif  

Sumber : Modus Vol.28 

(1), 2015   

Banjarmasin 

3. Judul : Pengaruh 

Pemahaman Akuntansi 

dan Ketentuan 

perpajakan serta 

kesadaran wajib pajak 

terhadap kepatuhan 

wajib pajak orang 

pribadi 

Penulis : Yunita Eriyanti  

Sampel : Wajib Pajak 

Orang Pribadi   

Metode Analisis : 

Deskriptif  

Sumber : Jom  Vol.27 

(1), 2015   

Variabel Bebas:  

Pengaruh 

Pemahaman 

Akuntansi dan 

Ketentuan 

perpajakan serta 

kesadaran wajib 

pajak 

Variabel Terikat: 

terhadap kepatuhan 

wajib pajak orang 

pribadi 

Bahwasanya pengaruh 

pemahaman akuntansi, 

ketentuan perpajakan 

dan kesadaran wajib 

pajak berpengaruh 

signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak 

orang pribadi. 

4. Judul : Pengaruh tingkat 

pemahaman wajib pajak, 

kualitas pelayanan 

fiskus, sanksi perpajakan 

dan lingkungan wajib 

pajak terhadap 

kepatuhan wajib pajak 

Penulis : Ella 

Widyastuti  

Sampel : Wajib pajak 

Orang Pribadi   

Metode analisis  : 

Deskriptif  

Sumber : JOM Feb 

,Vol.1 ,2015 

Variabel Bebas: 

Pengaruh tingkat 

pemahaman wajib 

pajak, kualitas 

pelayanan fiskus, 

sanksi perpajakan 

dan lingkungan 

wajib pajak 

Variabel Terikat: 

terhadap kepatuhan 

wajib pajak 

Hasil Penelitian ini 

bahwasanya tingkat 

pemahaman terhadap 

wajib pajak, kualitas 

pelayanan fiskus, 

sanksi perpajakan dan 

lingkungan wajib pajak 

terhadap kepatuhan 

wajib pajak tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap kepatuhan 

wajib pajak. 

5. Judul :  

Pengaruh tarif pajak, 

mekanisme pembayaran 

pajak dan kesadaran 

wajib pajak terhadap 

kepatuhan wajib pajak 

UMKM di kabupaten 

Jepara 

Penulis : Yusro dan 

Variabel Bebas:  

Pengaruh tarif 

pajak, mekanisme 

pembayaran pajak 

dan kesadaran wajib 

pajak 

Variabel Terikat:  

terhadap kepatuhan 

wajib pajak UMKM 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

variabel tariff pajak 

dan kesadaran 

membayar pajak tidak 

berpengaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak 

UMKM, sedangkan 

untuk variabel 
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No Judul Penelitian Variabel Hasil Penelitian 

Kiswanto  

Sampel : Pelaku 

UMKM di Kabupaten 

Jepara  

Metode analisis: 

Deskriptif  

Sumber :  Modus 

Vol.27 (1), 2015   

di kabupaten Jepara mekanisme 

pembayaran pajak 

berpengaruh terhadap 

kepatuhan membayar 

pajak. 

 

Gambar 2.2 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

   

           

           

           

           

   

 

 

 

 

 

 

2.13 Penyusunan Hipotesis 

Berdasarkan teori dan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan 

hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut :  

2.13.1. Pengaruh Pemahaman Akuntansi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Badan Usahawan  UMKM  

Orang yang memiliki Pemahaman Akuntansi adalah orang yang mengerti 

benar tentang proses akuntansi dilakukan sampai menjadi laporan keuangan yang 

Pemahaman AKuntansi (X1) 

Ketentuan Perpajakan(X2) 

Sanksi Perpajakan  (X3) 

Kesadaran Wajib Pajak  (X4) 

Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 
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benar dan berpedoman pada prinsip dan standar penyususnan laporan keuangan 

yang berlaku (Poerwadarminta, 2006 ) dalam (Yuliani,2010).   

Akuntansi mempunyai peraturan yang sangat penting terhadap perpajakan. 

Akuntansi mempunyai peranan dalam perpajakan karena proses pencatatan secara 

akuntansi dapat  menentukan jumlah pajak yang secara tepat. UMKM diwajibkan 

membuat pencatatan/pembukuan guna memberikan informasi mengenai 

keuangannya untuk menentukan pajak pendapatan, pajak kekayaan dan laporan 

lain yang diperlukan dalam pembayaran pajak. Berdasarkan penjelasan tersenut, 

hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut : 

H1:  Pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib 

pajak badan usahawan UMKM  

2.13.2 Pengaruh Pemahaman Ketentuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak Badan Usahawan  UMKM 

Pengetahuan akan tata cara dan ketentuan pajak dalam pelaporan dan 

pembayaran pajak juga sangat dibutuhkan oleh wajib pajak  karena sistem yang 

digunakan  dalam pemungutan pajak penghasilan di Indonesia adalah Self 

Assesment System.  Sistem Ini mengharuskan wajib pajak untuk menghitung, 

memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus 

dibayar, sehingga pengetahuan mengenai tata cara pelaporan dan pembayaran 

dibutuhkan untuk melaporkan dan membayar pajak dengan benar. Oleh karena itu 

semakin paham wajib pajak dengan ketentuan perpajakan maka semakin patuh 

dan mengaplikasikannya.  Maka  hipotesis kedua yaitu :  

H2:  Pemahaman ketentuan perpajakan berpengaruh postif terhadap 

kepatuhan wajib pajak Badan Usahawan UMKM. 
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2.13.3  Pengaruh Pemahaman Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak Badan Usahawan UMKM  

Sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan 

perundang-undangan perpajakan, sehingga apabila terjadi pelanggaran maka 

wajib pajak dihukum, wajib pajak yang mengetahui dan paham adanya sanksi 

perpajakan atas setiap pelanggaran terhadap peraturan perpajakan dan UU pajak 

maka ia berusaha untuk mematuhi kewajiban bayar pajak . 

Penelitian Siti Musyarofah (2008), hasil penelitian Siti Musyaroh 

menunjukkan bahwa persepsi tentang sanksi berpengaruh positif terhadap 

kepatuhan wajib pajak, yang artinya bahwa semakin wajib pajak mengerti atau 

sadar terhadap sanksi yang diterimanya apabila wajib pajak tidak memenuhi 

kewajiban perpajakannya serta melanggar norma perpajakan maka kecendrungan 

untuk meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan kewajibannya semakin 

tinggi pula  

H3 :  Pemahaman  sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan 

wajib pajak Badan Usahawahan  UMKM 

2.13.4  Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Badan Usahawan UMKM  

Meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM juga dipengaruhi oleh 

kesadaran membayar pajak. Meskipun pemerintah sudah mengeluarkan peraturan 

tentang tarif pajak yang bersifat final dan sudah di  sosialisasikan baik melalui 

media massa maupun melakukan penyuluhan oleh kantor pelayanan pajak bagi 

UMKM. Diharapkan UMKM sadar untuk membayar pajak 
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Penelitian yang dilakukan oleh Tirada (2013), Yusro dan Kiswanto(2014), 

menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepatuhan wajib pajak.   

H4 :  Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak badan usahawan UMKM 
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BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

3.1 Jenis  Penelitian  

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif, penelitian kuantitatif 

menekankan pada pengujian teori- teori melalui pengukuran variabel-variabel 

penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik.  

 

3.2 Populasi, Sampel, Teknik Pengambilan Sampel  

3.2.1  Populasi  

Pengertian populasi menurut sugiyono (2013:115) adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas objek /subjek syang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Adapun yang menjadi 

populasi pada penelitian ini adalah seluruh UMKM yang masih aktif dalam 

kegiatan usahanya dan terdaftar pada dinas koperasi dan yang memiliki IUMK 

(Izin Usaha Mikro Kecil ) yaitu sebanyak 1516 UMKM. Dari data tersebut yang 

merupakan Wajib Pajak badan yaitu 94 UMKM dan UMKM yang terbanyak 

adalah UMKM yang bergerak dibidang Industri Makanan sebanyak 43 UMKM. 

Adapun jumlah populasi dalam penelitian ini yaitu 43 UMKM yang bergerak 

dibidang industri makanan.   

3.2.2 Sampel  

  Sampel adalah bagian dari populasi (Sebagian atau wakil populasi yang 

diteliti ). Sampel penelitian adalah sebagian dari populasi yang diambil sebagai 

sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi. Adapun penentuan jumlah 

sampel yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan Metode 
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Sensus berdasarkan pada ketentuan yang dikemukakan oleh sugiyono (2012 : 61-

63) yang mengatakan bahwa : “ Sampling Jenuh adalah teknik penentuan sampel 

bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel . Istilah lain dari sampel 

jenuh adalah sensus.  

  Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode sampel jenuh. Metode sampel jenuh adalah teknik penentuan sampel bila 

semua anggota populasi digunakan menjadi sampel.   

 

3.3 Jenis dan Sumber Data  

Jenis data dari penelitian ini adalah data kuantitatif , penelitian kuantitatif 

menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel 

penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistic . 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah 

data didapat dan diolah langsung dari objeknya .data primer dalam penelitian ini 

diperoleh dengan menyebar kusioner kepada para wajib pajak UMKM. 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer. Data 

primer yaitu data yang berasal langsung dari sumber data yang dikumpulkan 

secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti 

(Cooper dan Emory,2006 ). Sumber data primer  pada penelitian ini diperoleh 

langsung dari para wajib pajak badan UMKM di Pekanbaru.Data ini berupa 

kusioner yang telah diisi oleh para wajib pajak badan yang menjadi responden 

terpilih dalam penelitian ini. 
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3.4 Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kusioner yang dilakukan dengan menyebarkan daftar pertanyaan kepada para 

wajib pajak UMKM yang berkaitan dengan pemahaman waji pajak, ketentuan 

perpajakan,sanksi pajak, kesadaran wajib pajak . kusioner dibuat dalam bentuk 

pilihan ganda dengan lima butir opsi jawaban untuk setiap pertanyaan. Skala 

pengukuran yang digunakan adalah skala pengukuran Likert dimana skor 5 

merupakan nilai tertinggi dan skor 1 merupakan nilai terendah. 

 

3.5 Variabel Penelitian  

Variable dalam penelitian ini menggunakan dua macam variable, yaitu 

variable independen dan variable dependen. Variable independen terdiri dari 

pemahaman wajib pajak, ketentuan perpajakan, sanksi pajak, dan kesadaran wajib 

pajak. Sedangkan variable dependen dalam penelitian ini yaitu kepatuhan wajib 

pajak. 

3.5.1 Variable Operasional  

Definisi variable operasional adalah bagaimana menemukan dan mengukur 

variable-variable tertentu dilapangan dengan merumuskan secara singkat dan 

jelas, serta tidak menimbulkan berbagai tafsiran. Definisi variable dalam 

penelitian ini adalah : 
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Tabel 3.1 

Definisi Operasional Variabel 
Variabel Definisi  Indikator Pengukuran 

Pemahaman 
Akuntansi 
(X1) 

Kemampuan seseorang untuk 
mengerti atau memahami sesuatu, 
mencakup kemampuan untuk 
menangkap makna dari bahan yang 
dipelajari . 
 

1. Pengetahuan  
Akuntansi 
Pajak 

Modifikasi 
Yunita Eriyanti 
(2015) 

Skala Likert 

Ketentuan 
Perpajakan 
(X2) 

Ketentuan peraturan undang-undang 
perpajakan ditentukan untuk 
melakukan kewajiban perpajakan, 
termasuk pemungut pajak atau 
pemotong pajak tertentu. 
 

1. Menghitung  
2.  Melaporkan 

Pajak 
3.  Membayar 

Pajak   
Modifikasi 
Sumianto (2015) 

Skala Likert  

Sanksi 
Perpajakan 
(X3) 

Sanksi perpajakan adalah suatu 
tindakan berupa hukuman yang 
diberikan kepada orang yang 
melanggar peraturan perpajakan. 
 
 

1. Tidak ada 
toleransi  

2. Tidak mengenal 
kompromi (Not 
Arbitrary) 

3. wajib pajak 
harus jelas dan 
tegas  

Modifikasi Resi 
Gusrefika (2018) 

Skala Likert 

Kesadaran 
Wajib Pajak 
(X4)   

Kesadaran merupakan unsur dalam 
diri manusia dalam memahami 
realitas dan bagaimana cara bertindak 
atau menyikapi realitas tersebut . 
Kesadaran yang dimiliki oleh 
manusia meliputi kesadaran dalam 
diri, kesadaran akan sesama, masa 
silam, dan kemungkinan masa 
depannya yang berkaitan dengan 
pajak. 
 
 

1. Bayar pajak 
merupakan  
Partisipasi 
rakyat pada 
Negara  

2. Tunda bayar 
pajak dan 
pengurangan 
pajak rugi 
Negara  

3. Wajib pajak 
ditetapkan 
undang –undang 
dan pajak dapat 
dipaksakan 

Modifikasi Resi 
Gusrefika (2018)    

Skala Likert 

Kepatuhan 
Wajib Pajak 
( Y ) 

Berarti mengikuti suatu spesifikasi, 
standar,atau hukum yang telah diatur 
dengan jelas diterbitkan oleh lembaga 
atau organisasi yang berwenang 
dalam suatu bidang tertentu. 
 
 

1. Daftarkan diri 
ntuk menjadi  
Wajib Pajak 

2. Tepat Waktu 
3. Tidak 

menunggak  
Modifikasi 
Sumianto (2015)  

Skala Likert  
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3.6  Instrumen Penelitian  

Instrument yang digunakan dalam penelitian ini berupa kusioner. Kusioner 

merupakan teknik pengumpulan data yang efesien, metode angket atau kusioner 

cocok digunakan bila jumlah responden cukup besar dan tersebar diwilayah yang 

luas. Kusioner dapat berupa pertanyaan atau pernyataan tertutup atau terbuka, 

dapat diberikan kepada responden secara langsung atau dikirim melalui pos, atau 

internet. 

Untuk mendapatkan data primer maka peneliti menggunakan angket atau 

kusioner yang diukur dengan skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur 

sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena 

social. Dengan skala likert, variable yang diukur dijabarkan menjadi indicator 

variable. Semua instrument menggunanakan skala likert, dengan 5 skala nilai 

yaitu : 

Sangat Setuju (SS)   = Nilai 5 

Setuju (S)     = Nilai 4 

Cukup Setuju (CS)  = Nilai 3 

Tidak Setuju (TS)   = Nilai 2 

Sangat Tidak Setuju (STS) = Nilai 1 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini perlu dianalisis lebih lanjut agar 

dapat ditarik suatu kesimpulan yang tepat, maka keabsahan dan keandalan data 

dalam penelitian ini harus diuji validitas dan realibilitas. 
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3.7 Teknik Analisis Data  

a. Statistic Deskriptif 

Statistic deskriptif adalah proses transformasi data penelitian dalam 

bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan diinterprestasikan. Tabulasi 

menyajikan ringkasan, pengaturan ,dan penyusunan data dalam bentuk 

table numeric dan grafik. Statistic deskriptif umumnya digunakan oleh 

peneliti untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variable 

penelitian yang utama dan data demografi responden (Jika Ada). 

Statistic deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran atau 

deskripsi dari data yang dianalisis meliputi nilai minimum, nilai 

maksimum, rata-rata (mean), standar deviasi, kurtoris dan skewness. 

b. Uji Kualitas Data  

1) Uji Validitas 

Kesahihan (validity) suatu alat ukur adalah kemampuan alat 

ukur itu untuk mengukur apa yang sebenarnya harus diukur atau dengan 

perkataan lain alat ukur dapat mengukur indikator-indikator suatu objek 

pengukuran. Kesahihan itu perlu sebab pemrosesan data yang tidak 

sahih atau bias akan menghasilkan kesimpulan yang tidak benar. Untuk 

melihat apakah instrument tersebut valid, maka dilakukan uji validitas 

dengan cara mengkorelasikan antara variabel. Uji validitas dilakukan 

dengan uji kolerasi Pearson Momen antara masing-masing skor 

indicator dengan total skor kontruksi. Suatu butir pertanyaan  dilakukan 
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valid jika nilai korelasi item butir dengan skor signifikan pada tingkat 

signifikan 0,01 dan 0,0. 

Alat ukur haruslah memiliki akurasi yang baik terutama apabila 

alat ukur tersebut digunakan sehingga validitas akan meningkatkan 

bobot kebenaran data yang diinginkan peneliti. Suatu alat ukur yang 

validitasnya tinggi akan mempunyai tingkat kesalahan yang kecil, 

sehingga data yang terkumpul merupakan data yang memadai. Validitas 

menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur itu mengukur apa yang 

ingin di ukur. Uji validitas dilakukan dengan cara menghitung korelasi 

dari masing-masing pernyataan dengan skor total. Tarif signifikan yang 

digunakan alpha (α) = 5% apabila r dihitung ≥ r table maka dikatakan 

valid (Sugiono,2012 :113). Setelah diketahui bahwa pernyataan yang 

digunakan dalam penelitian ini valid, maka dilanjutkan dengan uji 

reabilitas. 

2) Uji Reliabilitas 

Realibilitas adalah alat untuk mengukur suatu kusioner yang 

merupakan indicator dari suatu variabel atau konstruk. Suatu kusioner 

dikatakan reliabel atau handal apabila jawaban seseorang terhadap 

pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Sunyoto, 

2010 : 84). 

Pengertian relialibilitas menurut (Sugiono, 2012:149) adalah 

sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Jika hasil 

pengukuran dapat dipercaya. Jika hasil pengukuran yang dilakukan 
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secara berulang relative sama maka pengukuran tersebut dianggap 

memiliki tingkat reabilitas yang baik. Untuk mengetahui reliabel atau 

tidaknya suatu variabel dalam penelitian ini suatu konstruk atau 

variabel dikatakan reliable jika memberikan nilai Cronbach Alpha ≥ 

0,60. Sedangkan untuk memudahkan perhitungan realibilitas ini, 

digunakan alat bantu computer dengan program IBM SPSS 20 

(Statistical Package For Social Science )for windows. 

3) Uji Asumsi Klasik  

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa dalam 

penelitian ini tidak terdapat multikolinearitas, dan heteroskedastisitas, 

serta data yang dihasilkan memiliki distribusi normal. Apabila tidak 

dijumpai adanya multikolinearitas, dan heteroskedastisitas, maka 

asumsi klasik telah terpenuhi. Uji asumsi klasik yang dilakukan 

menurut (Ghozali, 2006). 

Dalam penggunaan regresi, terdapat beberapa asumsi dasar yang 

menghasilkan estimator linear tidak bias yang terbaik dari model 

regresi yang diperoleh dari metode kuadrat terkecil biasa. Dengan 

terpenuhinya asumsi tersebut maka hasil yang diperoleh dapat lebih 

akurat dan mendekati atau sama dengan kenyataannya. Asumsi-asumsi 

dasar itu dikenal sebagai asumsi klasik yaitu sebagai berikut : 

a) Uji Normalitas 

Uji normalitas data digunakan untuk menguji apakah dalam 

model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki 
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distribusi normal (Ghozali,2011:160). Pengujian terhadap 

normalitas data dilakukan dengan menggunakan Kolmogrov-

Smirnov test. Variabel pengganggu dikatakan mempunyai distribusi 

yang normal apabila nilai Asymptotic Significance ≥ 0,05. Saat ini 

Asymptotic Significance ≥ 0,05, dalam histogram akan 

menunjukkan pola yang membentuk seperti bel dan pada uji PP plot 

standar mendeteksi garis diagonal. 

b) Uji Multikolinearitas 

 Uji Multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah 

model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel 

bebas(Yunita Ariyanti,2015). Antara variabel independen dalam 

sebuah model regresi sebaiknya tidak memiliki korelasi yang 

tinggi.Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-

variabel ini tidak orthogonal. 

c) Uji Heteroskedastisitas 

 Pengujian terhadap asumsi klasik heteroskedastisitas 

bertujuan untuk mengetahui apakah variance dari residual data satu 

observasi ke observasi lainnya berbeda ataukah tetap. Jika variance 

dari residual data sama disebut homoskedastisitas dan jika berbeda 

disebut heteroskedastisitas atau yang tidak terjadi problem 

heteroskedastisitas (Latan dan Temalagi, 2013 :66). 

Ada beberapa cara untuk mendeteksi problem 

heteroskedastisitas pada model regresi antara lain : 
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1) Melihat grafik scatterplot, yaitu plot-ing titik-titik menyebar 

secara acak dan tidak berkumpul pada satu tempat maka dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi problem heteroskedastisitas. 

2) Melakukan uji statistic glejser yaitu dengan mentransformasi 

nilai residual menjadi absolut dan meregresnya dengan variabel 

independen dalam model (Gujarati dan poter, 2010). Jika 

diperoleh nilai signifikansi untuk variabel independen ≥ 0,05 

maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat problem 

heteroskedastisitas. 

4) Analisis Regresi Linear Berganda  

Pengujian Hipotesis merupakan pembuatan keputusan melalui 

proses inferensi yang memerlukan akurasi peneliti dalam melakukan 

estimasi. Uji hipotesis penelitian ini menggunakan model Analisis 

Linear Berganda bertujuan untuk memprediksi berapa besar kekuatan 

pengaruh lebih dari satu variable independen terhadap variable 

dependen, yaitu pengaruh pemahaman akuntansi, ketentuan 

perpajakan,sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan 

wajib pajak UMKM. 

Persamaan regresinya adalah sebagai berikut ; 

  Y = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4 X4 ε 

Keterangan : 

Y   : Kepatuhan wajib pajak 

β 0  : Intercept 

β1,β2,β3 : Koefesien Regresi 

X1  : Pemahaman wajib pajak 
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X2  : Tarif Pajak 

X3  : Mekanisme pembayaran pajak 

X4  : Kesadaran Wajib pajak 

E  : Error  

Hasil dari analisis regresi adalah berupa koefesien signifikansi 

untuk masing-masing variable independen yang menentukan apakah 

menerima atau menolak hipotesis alternative. Perhitungan statistic 

disebut signifikan apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah 

kritis. Sebaliknya disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya 

berada dalam daerah dimana Ha ditolak.  

 

3.8 Pengujian Hipotesis 

Penelitian ini menggunakan hipotesis analisis regresi linier sederhana yang 

bertujuan untuk menguji pengaruh persepsi wajib pajak mengenai sunset policy 

terhadap kesadaran membayar pajak. Tujuan utama dari analisis regresi linear 

berganda ini adalah untuk mengukur instensitas pengaruh antara variabel-variabel 

independen yaitu Pemahaman Akuntansi dan Ketentuan Perpajakan dan variabel 

dependennya adalah kepatuhan Wajib Pajak.Pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen secara individu diuji dengan uji T, sedangkan 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan diuji 

dengan uji F. 

a. Secara Parsial ( Uji T ) 

Uji Parsial dengan menggunakan t-test dilakukan untuk menguji 

pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen secara 
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persial. Uji t ini dilakukan dengan membandingkan nilai Thitung dan Ttabel . 

Nilai t hitung dapat dihitung dengan menggunakan rumus: 

Thitung = 
                      

                     
 

 Level o significance yang digunakan adalah 5% dan dasar 

pengambilan keputusan apabila Ha diterima atau ditolak adalah dengan 

membandingkan nilai thitung dan ttabel apabila : 

1) Thitung ≥ Ttable, maka Ha diterima, karena terdapat pengaruh yang besar. 

2) Thitung ≥ Ttabel, maka Ha ditolak, karena tidak terdapat pengaruh besar 

b. Uji Simultan (Uji F ) 

Uji simultan digunakan untuk mengetahui pengaruh secara bersama-

sama antara variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 

2005).Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai Fhitung dengan 

Ftabel.Untuk menentukan Ftabel tingkat signifikan digunakan sebesar 5% 

dengan derajat kebebasan (degree of freedom) df = (N-k) dan (k-1) dimana 

N adalah jumlah observasi, k adalah jumlah variabel dengan kriteria uji 

adalah : 

1) Ha diterima bila Fhitung ≥ Ftabel 

2) Ha ditolak bila Fhitung ≤ Ftabel  

c. Koefisien Determinan (R
2
) 

Koefisien Determinasi (R
2
) bertujuan untuk menunjukkan seberapa 

besar kemampuan variabel independen dalam menerangkan variasi variabel 

dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai R
2
 yang 

kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan 
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variasi variabel dependen amat terbatas. Kelemahan mendasar 

menggunakan R-squares adalah bias terhadap jumlah variabel independen 

yang dimasukkan ke dalam model. 

Dianjurkan untuk menggunkana nilai adjusted R-squares dalam 

mengevaluasi model regresi, dimana nilainya dapat naik atau turun apabila 

satu variabel independen ditambahkan kedalam model. Pada beberapa 

contoh kasus, nilai adjusted R-squares dapat bernilai negative, walaupun 

yang dikehendaki harus bernilai positif. Menurut Gujarati dan Poter (2010) 

jika dalam uji regresi didapat nilai Adjusted R-squares negative, maka nilai 

tersebut dianggap nol (Latan dan Tamalagi,2013 :80). 

  



 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh 

pemahaman akuntansi, ketentuan perpajakan, sanksi perpajakan dan kesadaran 

wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada UMKM di Pekanbaru, 

maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil uji parsial (t) menunjukkan bahwa variabel pemahaman akuntansi 

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak  yang dapat 

melakukan penyusuan laporan keuangan dengan benar dan tepat maka akan 

mempermudah menghitung jumlah pajak terutang perusahaan sehingga akan 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menghitung, membayar, dan 

melaporkan jumlah pajak terutang yang harus dibayar. 

2. Hasil uji parsial (t) menunjukkan bahwa variabel ketentuan perpajakan 

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. ketentuan pajak dalam 

pelaporan dan pembayaran pajak juga sangat dibutuhkan oleh wajib pajak  

karena sistem yang digunakan  dalam pemungutan pajak penghasilan di 

Indonesia adalah Self Assesment System. Oleh karena itu semakin paham 

wajib pajak dengan ketentuan perpajakan maka semakin patuh dan 

mengaplikasikannya. 

3. Hasil uji parsial (t) menunjukkan bahwa variabel sanksi perpajakan tidak 

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan maraknya 

pegawai pemerintah yang menggelapkan pajak. Selanjutnya sanksi pajak 
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yang diberikan bagi wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan tidak 

membuat wajib pajak menjadi jera untuk tidak mengulangi nya lagi. Hal ini 

terjadi karena sanksi perpajakan hanya legalitas dalam peraturan, untuk 

tindakan atas pelanggaran tersebut belum ditindak secara tegas oleh aparat 

pemerintah. 

4. Hasil uji parsial (t) menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak 

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran Wajib Pajak yang 

tinggi akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi 

kewajiban perpajakannya dalam menghitung, menyetor dan melaporkan 

pajaknya.  

5. Hasil uji simultan (f) menunjukkan bahwa tingkat signifikan sebesar 0.000 < 

0,05. Berarti, variabel pemahaman akuntansi, ketentuan perpajakan, sanksi 

perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh secara bersama – sama 

terhadap kepatuhan wajib pajak. 

6. Hasil R-squared sebesar  nol enam  sembilan tujuh. Hal ini menunjukan 

bahwa besarnya pengaruh seluruh variabel independen terhadap variabel 

dependen adalah lebih besar dari enam puluh persen   sedangkan  sisanya 

sebesar tiga puluh persen  dijelaskan oleh variabel lain di luar model. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian diatas, dapat diperoleh 

saran sebagai berikut: 

1. Bagi Wajib Pajak UMKM 

Untuk Wajib Pajak UMKM disarankan untuk membuat pembukuan 

agar mudah melakukan perhitungan dan pelaporan pajak.. 

2. Bagi DJP ( Direktorat Jendral Pajak )  

  Sebaiknya Direktorat Jendral Pajak agar meninjau ulang tentang 

sanksi perpajakan berkaitan dengan UMKM, hal ini dimaksud untuk 

mengetahui kepatuhan bayar pajak dari UMKM.  

3. Bagi Akademis  

Menambahkan sampel untuk memperluas objek penelitian dan 

dengan menambahkan variabel lain yang mempengaruhi terhadap 

kepatuhan wajib pajak yang tidak di teliti dalam penelitian, Seperti, 

Pemahaman Peraturan Pajak, Demografi, Pelayanan Fiskus dan Tarif 

pajak. Dan diharapkan dari hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 

referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang memiliki tema 

serupa.  
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KUESIONER PENELITIAN

“ PENGARUH PEMAHAMAN AKUNTANSI DAN KETENTUAN PERPAJAKAN,

SANKSI PAJAK SERTA KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN

WAJIB PAJAK BADAN UMKM DI PEKANBARU ”

Dengan Hormat,

Melalui kesempatan ini perkenankan :

NAMA : NADIATUL JANNAH

JURUSAN/FAK : AKUNTANSI/ EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

SEMETER :  9

Saya memohon kesediaan Bpk/Ibu/Sdr untuk menjadi responden dalam penelitian

berjudul “Pengaruh Pemahaman Akuntansi dan Ketentuan Perpajakan, Sanksi Pajak, serta

Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan UMKM di Kota Pekanbaru”.

Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan agar  lulus S1 Akuntansi Fakultas

Ekonomi, Universitas Islam Negri Riau Sultan Syarif Kasim Pekanbaru. Data yang diperoleh

tersebut semata-mata digunakan hanya  untuk  penelitian.

Atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya

Nadiatul Jannah



PETUNJUK PENGISIAN ANGKET

1. Beri tanda ceklis pada kolom yang tersedia sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
2. Usahakan agar tidak ada jawaban yang di kosongkan.

Berikan tanda (✓) sesuai dengan data diri anda :

1. Nama Usaha :

2. Kategori  Usaha : a. Mikro b. Menengah c. Kecil

3. Jenis Aktifitas Usaha :

4. Lama Usaha/ Tahun berdiri : .... Tahun / …..

5. Usia Pemilik Usaha : ≤ 25th = 26th – 35th = 36th – 45th =

46th – 50th= ≥ 50th =

6. Suku Bangsa : Minang = Melayu = Jawa= Lainnya =…

7. Modal : 1. Sendiri 2. Pinjam 3. Lainnya = …………
8. Sumber Pinjam Dari : 1. Bank Konvensional 2. Bank Syariah 3. Lainnya=……
9. Jika pinjam dari bank syari’ah

alasannya adalah : 1. Tidak ada Riba 2. Persyaratan Kredit Mudah

3. Birokrasi Tidak Berbelit-belit 4. Lainnya = ……..
10. Apakah membuat pembukuan / pencatatan keuangan usaha setiap bulan?

1. Ya 2. Tidak 3. Kadang-kadang 4. Lainnya=............

11. Pembukuan Usaha Dilakukan: 1. Sendiri 2. Gunakan Tenaga Ahli

12. Jika dilakukan sendiri alasan membuat sendiri pembukuan :

1. Mengetahui tata cara pembukuan dari pendidikan (SMK/SEMEA Akuntansi)

2. Mengetahui tata cara pembukuan dari pelatihan dari instansi tertentu

3. Mengetahui tata cara pembukuan dari internet

4. Lainnya =……………



PETUNJUK PENGISIAN :

Beri tanda ( ceklis ) pada kotak yang sesuai berdasarkan Bapak/Ibu ketahui :

1. STS: Sangat Tidak Setuju 2. TS: Tidak Setuju 3. CS: Cukup Setuju

4.   S: Setuju 5. SS : Sangat Setuju

KEPATUHAN WAJIB PAJAK ( Y )

NO ITEM PERTANYAAN STS TS CS S SS
Daftar diri menjadi wajib pajak 1 2 3 4 5

1 Saya mendaftarkan diri untuk menjadi wajib pajak atas
kemauan sendiri

2 Membayar pajak merupakan kewajiban warga Negara
terutama yang sudah memiliki NPWP

Tepat waktu
3 Saya selalu melaporkan SPT tepat waktu
4 Saya selalu membayar pajak tepat waktu

Tidak menunggak
5 Saya mengetahui batas akhir pelaporan pajak
6 Saya menghindari penundaan pembayaran pajak

7 Saya menghindari pengenaan denda atas keterlambatan
bayar pajak

Sumber :Modifikasi Sumianto (2015)

PEMAHAMAN AKUNTANSI ( X1)

NO ITEM PERTANYAAN STS TS CS S SS
Pengetahuan akuntansi pajak 1 2 3 4 5

8 Saya selalu mencatat transaksi-transaksi yang terjadi di
perusahaan berdasarkan tanggal kejadiannya
(kronologisnya)

9 Saya mengklasifikasikan hasil dari penafsiran data
keuangan membantu saya dalam mengembangkan usaha

10 Saya selalu mengukur dan menilai transaksi – transaksi
yang terjadi di perusahaan agar dapat disajikan secara
wajar

11 Saya menyajikan laporan keuangan saya dengan baik dan
benar

12 Saya membuat Laporan keuangan berdasarkan undang-
undang pajak penghasilan

Sumber : Modifikasi Yunita Eriyanti (2015)



KETENTUAN PERPAJAKAN (X2)

NO ITEM PERTANYAAN STS TS CS S SS
Menghitung 1 2 3 4 5

13 Pajak penghasilan (PPh) dikenai pada UMKM jika
memiliki omset / peredaran usaha melebihi 4,8 Milyar

Melaporkan pajak
14 Saya selalu melaporkan SPT masa ke kantor pajak

selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya
15 Saya selalu memperhatikan batas waktu pelaporan pajak

Membayar pajak
16 Membayar pajak sesuai dengan tarif pajak
17 Pembayaran pajak yang tidak sesuai akan dikenai sanksi

pajak
Sumber : Modifikasi Sumianto (2015)

SANKSI PERPAJAKAN (X3)

NO ITEM PERTANYAAN STS TS CS S SS
Tidak ada toleransi 1 2 3 4 5

18 Sanksi pajak dikenakan kepada pelanggar tanpa toleransi

19 Sanksi pajak dikenakan bagi yang memberikan data
tidak benar ketika melaporkan SPT

20 Sanksi pajak dikenakan bagi wajib pajak yang menolak
bayar pajak
Tidak mengenal kompromi

21 Pengenaan sanksi pajak tidak dapat di kompromi

22 Tidak ada kompromi antara wajib pajak dengan pihak
pajak jika terjadi pelanggaran pajak

23 Tidak ada kompromi antara wajib pajak dengan pihak
pajak (Fiskus) atas ketetapan jumlah pajak yang harus
dibayarkan
Jelas dan Tegas

24 Ketentuan dan peraturan sanksi pajak adalah jelas
25 Ketentuan dan peraturan sanksi pajak adalah tegas

26 Sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada setiap
wajib pajak yang melakukan pelanggaran

Sumber : Modifikasi Resi Gusrefika (2018)



KESADARAN WAJIB PAJAK (X4)

NO ITEM PERTANYAAN STS TS CS S SS
Bayar pajak merupakan partisipasi rakyat pada
Negara

1 2 3 4 5

27 Pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang
pembangunan Negara

28 Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan Negara

Tunda bayar pajak dan pengurangan pajak  rugi
Negara

29 Penundaan bayar pajak sangat merugikan negara
30 Pengurangan beban pajak akan menurunkan pendapatan

Negara
Wajib pajak ditetapkan Undang-Undang dan pajak
dapat dipaksakan

31 Wajib pajak ditetapkan oleh Undang-Undang

32 Wajib pajak dapat dipaksakan dan mengikat pada setiap
orang pribadi / badan

Sumber : Modifikasi Resi Gusrefika (2018)



1. Validitas dan Reabilitas

a. Kepatuhan Wajib Pajak

Correlations

Y1.1 Y1.2 Y1.3 Y1.4 Y1.5 Y1.6 Y1.7 TOTAL.Y

Y1.1

Pearson Correlation 1 .358* .553** .346* .268 .465** .423** .721**

Sig. (2-tailed) .019 .000 .023 .083 .002 .005 .000

N 43 43 43 43 43 43 43 43

Y1.2

Pearson Correlation .358* 1 .600** .248 .250 .347* .208 .653**

Sig. (2-tailed) .019 .000 .109 .106 .023 .181 .000

N 43 43 43 43 43 43 43 43

Y1.3

Pearson Correlation .553** .600** 1 .247 .519** .340* .321* .755**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .111 .000 .026 .036 .000

N 43 43 43 43 43 43 43 43

Y1.4

Pearson Correlation .346* .248 .247 1 .124 .128 .145 .481**

Sig. (2-tailed) .023 .109 .111 .428 .414 .354 .001

N 43 43 43 43 43 43 43 43

Y1.5

Pearson Correlation .268 .250 .519** .124 1 .694** .742** .717**

Sig. (2-tailed) .083 .106 .000 .428 .000 .000 .000

N 43 43 43 43 43 43 43 43

Y1.6

Pearson Correlation .465** .347* .340* .128 .694** 1 .782** .756**

Sig. (2-tailed) .002 .023 .026 .414 .000 .000 .000

N 43 43 43 43 43 43 43 43

Y1.7

Pearson Correlation .423** .208 .321* .145 .742** .782** 1 .729**

Sig. (2-tailed) .005 .181 .036 .354 .000 .000 .000

N 43 43 43 43 43 43 43 43

TOTAL.Y

Pearson Correlation .721** .653** .755** .481** .717** .756** .729** 1

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .001 .000 .000 .000

N 43 43 43 43 43 43 43 43

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha

Cronbach's Alpha

Based on

Standardized

Items

N of Items

.807 .815 7



b. Pemahaman Akuntansi

Correlations

X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 TOTAL.X1

X1.1

Pearson Correlation 1 .617** .617** .312* .397** .770**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .042 .008 .000

N 43 43 43 43 43 43

X1.2

Pearson Correlation .617** 1 .628** .542** .487** .846**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .001 .000

N 43 43 43 43 43 43

X1.3

Pearson Correlation .617** .628** 1 .281 .403** .751**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .068 .007 .000

N 43 43 43 43 43 43

X1.4

Pearson Correlation .312* .542** .281 1 .718** .737**

Sig. (2-tailed) .042 .000 .068 .000 .000

N 43 43 43 43 43 43

X1.5

Pearson Correlation .397** .487** .403** .718** 1 .769**

Sig. (2-tailed) .008 .001 .007 .000 .000

N 43 43 43 43 43 43

TOTAL.X1

Pearson Correlation .770** .846** .751** .737** .769** 1

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000

N 43 43 43 43 43 43

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha

Cronbach's

Alpha Based on

Standardized

Items

N of Items

.832 .833 5



c. Ketentuan Perpajakan

Correlations

X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 TOTAL.X2

X2.1

Pearson Correlation 1 .640** .337* .437** .092 .682**

Sig. (2-tailed) .000 .027 .003 .557 .000

N 43 43 43 43 43 43

X2.2

Pearson Correlation .640** 1 .341* .437** .235 .732**

Sig. (2-tailed) .000 .025 .003 .129 .000

N 43 43 43 43 43 43

X2.3

Pearson Correlation .337* .341* 1 .413** .368* .724**

Sig. (2-tailed) .027 .025 .006 .015 .000

N 43 43 43 43 43 43

X2.4

Pearson Correlation .437** .437** .413** 1 .506** .784**

Sig. (2-tailed) .003 .003 .006 .001 .000

N 43 43 43 43 43 43

X2.5

Pearson Correlation .092 .235 .368* .506** 1 .626**

Sig. (2-tailed) .557 .129 .015 .001 .000

N 43 43 43 43 43 43

TOTAL.X2

Pearson Correlation .682** .732** .724** .784** .626** 1

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000

N 43 43 43 43 43 43

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha

Cronbach's

Alpha Based on

Standardized

Items

N of Items

.751 .755 5



d. Sanksi Perpajakan

Correlations

X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 X3.7 X3.8 X3.9 TOTAL.X3

X3.1

Pearson Correlation 1 .579** .645** .344* .561** .350* .558** .326* .484** .700**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .024 .000 .021 .000 .033 .001 .000

N 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43

X3.2

Pearson Correlation .579** 1 .574** .579** .622** .572** .610** .508** .472** .799**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .001 .001 .000

N 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43

X3.3

Pearson Correlation .645** .574** 1 .491** .749** .465** .571** .387* .473** .777**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .001 .000 .002 .000 .010 .001 .000

N 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43

X3.4

Pearson Correlation .344* .579** .491** 1 .659** .524** .469** .448** .372* .711**

Sig. (2-tailed) .024 .000 .001 .000 .000 .002 .003 .014 .000

N 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43

X3.5

Pearson Correlation .561** .622** .749** .659** 1 .493** .569** .410** .491** .808**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .001 .000 .006 .001 .000

N 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43

X3.6

Pearson Correlation .350* .572** .465** .524** .493** 1 .713** .638** .587** .766**

Sig. (2-tailed) .021 .000 .002 .000 .001 .000 .000 .000 .000

N 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43

X3.7

Pearson Correlation .558** .610** .571** .469** .569** .713** 1 .673** .748** .848**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .002 .000 .000 .000 .000 .000

N 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43

X3.8

Pearson Correlation .326* .508** .387* .448** .410** .638** .673** 1 .826** .743**

Sig. (2-tailed) .033 .001 .010 .003 .006 .000 .000 .000 .000

N 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43

X3.9

Pearson Correlation .484** .472** .473** .372* .491** .587** .748** .826** 1 .780**

Sig. (2-tailed) .001 .001 .001 .014 .001 .000 .000 .000 .000

N 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43

TOTAL.X3

Pearson Correlation .700** .799** .777** .711** .808** .766** .848** .743** .780** 1

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000

N 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).



Reliability Statistics

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha

Based on

Standardized

Items

N of Items

.914 .914 9

e. Kesadaran Wajib Pajak

Correlations

X4.1 X4.2 X4.3 X4.4 X4.5 X4.6 TOTAL.X4

X4.1

Pearson Correlation 1 .497** .298 .425** .317* .385* .730**

Sig. (2-tailed) .001 .052 .004 .038 .011 .000

N 43 43 43 43 43 43 43

X4.2

Pearson Correlation .497** 1 .459** .535** .001 .058 .661**

Sig. (2-tailed) .001 .002 .000 .993 .711 .000

N 43 43 43 43 43 43 43

X4.3

Pearson Correlation .298 .459** 1 .413** .168 .164 .611**

Sig. (2-tailed) .052 .002 .006 .282 .292 .000

N 43 43 43 43 43 43 43

X4.4

Pearson Correlation .425** .535** .413** 1 .248 .381* .760**

Sig. (2-tailed) .004 .000 .006 .109 .012 .000

N 43 43 43 43 43 43 43

X4.5

Pearson Correlation .317* .001 .168 .248 1 .679** .590**

Sig. (2-tailed) .038 .993 .282 .109 .000 .000

N 43 43 43 43 43 43 43

X4.6

Pearson Correlation .385* .058 .164 .381* .679** 1 .652**

Sig. (2-tailed) .011 .711 .292 .012 .000 .000

N 43 43 43 43 43 43 43

TOTAL.X4

Pearson Correlation .730** .661** .611** .760** .590** .652** 1

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000

N 43 43 43 43 43 43 43

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha

Cronbach's

Alpha Based on

Standardized

Items

N of Items

.750 .752 6



2. Analisis Deskriptif

Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Kepatuhan Wajib Pajak 43 21 35 28.65 3.823

Pemahaman Akuntansi 43 13 25 19.05 3.436

Ketentuan Perpajakan 43 13 25 19.51 2.857

Sanksi Perpajakan 43 20 45 33.70 6.664

Kesadaran Wajib Pajak 43 15 30 22.84 3.387

Valid N (listwise) 43

3. Asumsi Klasik
a. Normalitas Data



One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized

Residual

N 43

Normal Parametersa,b Mean .0000000

Std. Deviation 2.10385102

Most Extreme Differences

Absolute .123

Positive .123

Negative -.077

Kolmogorov-Smirnov Z .804

Asymp. Sig. (2-tailed) .538

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.



b. Multikolinearitas
Coefficientsa

Model Collinearity Statistics

Tolerance VIF

1

(Constant)

Pemahaman Akuntansi .932 1.073

Ketentuan Perpajakan .824 1.214

Sanksi Perpajakan .827 1.210

Kesadaran Wajib Pajak .773 1.294

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

c. Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas Glejser
Coefficientsa

Model Unstandardized Coefficients Standardized

Coefficients

t Sig.

B Std. Error Beta

1

(Constant) 1.965 1.554 1.264 .214

Pemahaman Akuntansi .044 .049 .144 .914 .367

Ketentuan Perpajakan .080 .062 .215 1.285 .207

Sanksi Perpajakan -.016 .027 -.100 -.600 .552

Kesadaran Wajib Pajak -.089 .054 -.284 -1.647 .108

a. Dependent Variable: abs_res



4. Analisis Regresi Linier Berganda
Coefficientsa

Model Unstandardized Coefficients Standardized

Coefficients

B Std. Error Beta

1

(Constant) .081 3.290

Pemahaman Akuntansi .612 .103 .550

Ketentuan Perpajakan .418 .132 .312

Sanksi Perpajakan -.104 .056 -.181

Kesadaran Wajib Pajak .537 .115 .475

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

5. Uji Hipotesis

a. Uji Parsial (T)
Coefficientsa

Model Unstandardized

Coefficients

Standardized

Coefficients

t Sig. Collinearity Statistics

B Std. Error Beta Tolerance VIF

1

(Constant) .081 3.290 .025 .980

Pemahaman Akuntansi .612 .103 .550 5.951 .000 .932 1.073

Ketentuan Perpajakan .418 .132 .312 3.177 .003 .824 1.214

Sanksi Perpajakan -.104 .056 -.181 -1.847 .073 .827 1.210

Kesadaran Wajib Pajak .537 .115 .475 4.683 .000 .773 1.294

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Uji Simultan (F)
ANOVAa

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1

Regression 427.867 4 106.967 21.865 .000b

Residual 185.900 38 4.892

Total 613.767 42

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Akuntansi, Sanksi Perpajakan,

Ketentuan Perpajakan



c. Uji Koefisien Determinasi (R2)
Model Summaryb

Model R R Square Adjusted R

Square

Std. Error of the

Estimate

Durbin-Watson

1 .835a .697 .665 2.212 2.160

a. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Akuntansi, Sanksi

Perpajakan, Ketentuan Perpajakan

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
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