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BAB I 

PENDAHULUAN 

 Latar Belakang 1.1

 

Indonesia adalah negara berkembang, dan berkembang diberbagai bidang. 

Hal ini dilakukan untuk membangun masyarakat yang sejahtera dengan 

memberikan pelayanan kepada masyarakat, memberikan penegakan hukum yang 

adil, dan memelihara keamanan dan ketertiban negara. Biaya yang dibutuhkan 

untuk memenuhi kebutuhan tersebut tentunya cukup besar. Salah satu upaya 

untuk mencapai hal ini adalah pendapatan pemerintah, yang membantu negara 

untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah dan Dewan Perwakilan 

Rakyat menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang 

mencakup penerimaan negara. Ada tiga sumber utama penerimaan negara: sektor 

minyak dan gas bumi, sektor pajak, dan sektor bukan pajak. (Lubis, 2015). 

Berdasarkan ketiga sumber pendapatan negara, sektor pajak merupakan sumber 

pendapatan negara yang paling penting untuk menutup anggaran negara. Pajak 

adalah anggaran negara yaitu pengeluaran untuk masyarakat luas (Mardiasmo, 

2011:1). 

Pajak adalah pajak negara yang dapat dibayarkan dan digunakan secara 

langsung oleh orang yang diberi amanah secara hukum tanpa memperoleh 

kembali jasa, yang tujuannya adalah pengeluaran umum yang berkaitan dengan 

misi negara mengatur pembiayaan pemerintahan  (Waluyo, 2014). Pajak 

merupakan sumber  pendapatan terbesar negara. Saat ini, sekitar 70% dari APBN 

Indonesia ditutupi oleh penerimaan pajak. Dengan peran perpajakan dalam APBN 
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yang begitu besar, pemerintah akan terus berupaya meningkatkan penerimaan 

pajak. Dalam hal ini menjadi tanggung jawab Administrasi Umum Perpajakan. 

Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan 

penerimaan pajak. Hal ini dilakukan dengan memperluas daerah kena pajak dan 

daerah kena pajak dengan menarik wajib pajak baru. Upaya memaksimalkan 

penerimaan pajak tidak  hanya bergantung pada peran Ditjen Pajak dan fiskus, 

tetapi  juga pada peran aktif  wajib pajak itu sendiri. Perubahan dalam sistem 

perpajakan dari penilaian pajak ke penilaian sendiri memberikan  wajib pajak 

keamanan pendaftaran mereka kewajiban pajak yang unik, perhitungan, 

pembayaran dan pelaporan. Penerapan self assessment system berarti bahwa 

ketepatan pembayaran pajak tergantung pada kejujuran wajib pajak itu sendiri 

dalam melaporkan kewajiban perpajakannya. 

Salah satu penyumbang penerimaan pajak penghasilan adalah pajak 

penghasilan yang dibayarkan oleh subjek UMKM ( Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah). UMKM menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yaitu 

“Sebagai usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha milik 

perorangan dengan kriteria tertentu”. Sektor UMKM berperan sangat besar dalam 

struktur perekonomian. Menurut Daud (2013) diperkirakan sekitar 57,94 % dari 

total Produk Domestik Bruto (PDB) berasal dari sektor UMKM namun, 

sumbangan untuk sektor pajak ini masih sangat kecil. Menurut data Direktorat 

Jenderal Pajak sumbangan pajak sektor UMKM hanya 0,7 % dari penerimaan 

pajak. 
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 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang diolah dari 

data Badan Pusat Statistik (BPS) menjeaskan  bahwa data pada tahun 2020 jumlah 

pelaku UMKM di Indonesia yang terdaftar mencapai 64 juta unit atau  

99,99% dari total jumlah pelaku usaha nasional.  Data tersebut juga menunjukkan 

bahwa UMKM memiliki kontribusi besar dalam penyerapan tenaga kerja. Potensi 

ini dilihat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan pembinaan dan 

pengembangan UMKM dengan menyediakan berbagai macam fasilitas kepada 

pelaku UMKM seperti memberkan pelatihan peningkatan omzet, kemudahan 

akses modal, dan lain sebaginya melalui program Business Development Service   

( BDS ).  

Meskipun jumlah wajib pajak terus bertambah dari tahun ke tahun, namun 

besarnya peningkatan  jumlah wajib pajak tersebut tidak sebanding dengan 

peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran dan pelaporan pajak oleh 

masyarakat. UMKM semakin menunjukkan eksistensi dan kemampuannya dalam 

mendapatkan keuntungan yang relatif tinggi, dan akhirnya UMKM juga mampu 

bersaing di era globalisasi saat ini, namun belum sejalan dengan tingkat kepatuhan 

untuk memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak. Banyak  wajib pajak 

UMKM yang menghindar dari kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, sejak 

tanggal 26 Juni 2013, Direktur Jenderal Pajak telah menerbitkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 dan  berlaku mulai tanggal 1 Juli 2013 tentang 

Pajak Penghasilan Badan bagi Wajib Pajak yang Membayar Pajak dengan jumlah 

peredaran tertentu . Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak (Tax Compliance) 
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dalam membayar pajak menjadi salah satu penyebab belum optimalnya 

penerimaan pajak di Indonesia (Melando,dkk 2013).  

Fenomena UMKM  Indonesia berperan penting dan memberikan kontribusi 

bagi perekonomian nasional. Kudus adalah sebuah kota di Jawa Tengah, potensi 

pertumbuhan UMKM di Kabupaten Kudus cukup banyak. Konsistensi dan kerja 

keras adalah aset utama masyarakat Kudus. Selain itu, Pemerintah Kabupaten 

Kudus melalui Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM juga terus 

menyambut dan mendorong organisasi komersial. Jumlah usaha kecil dan 

menengah di Kudus terus bertambah setiap tahunnya, meningkat sekitar 2-4%. 

Diantaranya banyak kesempatan kerja di pabrik yang menjanjikan upah tetap, 

adanya UMKM yang berganti produk karena ketidaksesuaian, serta risiko usaha 

yang masih ditakuti sebagian orang ( www.radiosuarakudus.com ) 

Jumlah  pelaku UMKM di Kudus terus bertambah setiap tahunnya. Setelah 

mengumpulkan data baru pada Desember 2017 berdasarkan statistik UMKM dari 

Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UMKM. Jumlah UMKM di 

kudus mencapai 14.511 unit, sedangkan jumlah UMKM di kudus naik menjadi 

14.800 di tahun 2018. Jumlah ini berpotensi untuk dapat menghasilkan 

penerimaan pajak dari sektor UMKM. Di Kudus banyak berbagai macam UMKM 

seperti : jenang, konveksi, batik, boridr, tas, sepatu, makanan olahan, kecap, sirup, 

pisau, boneka, sparepart kendaraan, dan lainnya.   

Tingkat kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Kudus dalam menyampaikan 

Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak penghasilan terhitung hingga Maret 

2019 sebesar 88,02 %. Tingkat kepatuhan formal wajib pajak di Kudus tersebut 
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berdasarkan jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT tahunan, baik badan 

hukum maupun orang pribadi. Target kepatuhan awalnya ditetapkan sebesar 73% 

sedangkan realisasinya mencapai 88,02 % . Untuk tingkat pembayaran pajaknya 

masih rendah karena baru berkisar 23,23 % atau Rp 472 miliar dari target sebesar 

Rp 2,03 triliun (www.antaranews.com)   

Pada tahun 2017 ribuan UMKM di Kabupaten Kudus, 50 persennya belum 

membayar pajak yang telah ditetapkan pemerintah. Kepala Kantor Pelayanan 

Pajak (KPP) Pratama Kudus, Bernadette Ning Dijah Prananingrum mengatakan 

tingkat kesadaran dan kepatuhan UMKM untuk membayar pajak memang masih 

rendah. Hal ini bisa diketahui dari data yang dimiliki KPP Pratama Kudus. Di 

Kabupaten Kudus, jumlah UMKM yang masuk kategori wajib pajak sebanyak 

5.963 unit. Namun yang sudah taat bayar pajak baru 3.499 UMKM atau 58,67 

persen (www.iklansuaramerdeka.com). 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepatuhan berarti tunduk atau 

patuh kepada ajaran atau aturan. Wajib pajak UMKM dikenakan Pajak 

Penghasilan yang bersifat Self Assessment System dimana wajib pajak diberi 

kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri. Dengan 

adanya fenomena yang peneliti cari diberbagai media menunjukkan bahwa 

UMKM berkontribusi besar dalam penyerapan tenaga kerja dan penyumbang 

terhadap pembentukan Penerimaan Domestik Bruto (PDB). Menurut kepala KPP 

Kudus salah satu penyebab rendahnya wajib pajak rendah dalam memmatuhi 

perpajakan adalah kurangnya kesadaran. 
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Faktor yang pertama pengetahuan menurut Wijayanti,dkk (2015:311) 

Pengetahuan Pajak adalah  proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui  

peraturan  perpajakan dan peraturan perundang-undangan dan prosedur serta 

menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti membayar pajak, 

melaporkan SPT (laporan) dan sebagainya. Jika seseorang telah memahami dan 

mengerti tentang perpajakan maka wajib pajak akan mematuhi persyaratan yang 

lebih ketat. Menurut penelitian Lestari (2017) serta yang menyatakan bahwa 

pengetahuan perpajkan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak 

UMKM semakin tinggi pengetahuan perpajakan maka keinginan untuk membayar 

pajak meningkat karena sudah memahami pentingnya pengetahuan perpajakan 

sehingga lebih baik patuh daripada terkena sanksi. Sedangkan menurut penelitian 

Ristyorini (2018) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak 

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang artinya semakin tinggi 

pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan tidak mengakibatkan kepatuhan 

wajib pajak meningkat. 

Faktor yang kedua Kesadaran Wajib Pajak menurut Wardani dan 

Rumiyatun (2017:17) Kesadaran Wajib Pajak adalah perbuatan niat baik 

seseorang dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya berdasarkan hati 

nurani yang tulus. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka semakin 

baik pemahaman dan pemenuhan kewajiban perpajakan untuk meningkatkan 

kepatuhan. Namun kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak secara umum 

masih rendah. Hal ini dikarenakan wajib pajak menggunakan sistem self 

assessment dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, 
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melaporkan pajak yang terutang. Dengan demikian sistem memberikan 

kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan data yang tidak akurat untuk 

menghindari  pajak yang tinggi. Menurut penelitian Yulia (2020) yang 

menyatakan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif bagi 

Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Dengan adanya kesadaran perpajakan maka 

wajib pajak akan memiliki tanggungjawab dalam membayar pajak karena 

kesadaran pajak jika sudah dimiliki masing-masing individu maka membayar 

pajak dianggap sebagai cara mengabdi kepada pemerintah. Hal ini berbeda dengan 

penelitian Sulistiyoningrum (2019) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib 

pajak berpengaruh negatif bagi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hal ini 

dikarenakan wajib pajak kurang memahami tentang sanksi-sanksi bila tidak 

melakukan pembayaran pajak UMKM sehingga mereka mengesampingkan untuk 

menyadari kepentingan peran pajak UMKM. 

Faktor  ketiga adalah tingkat pendidikan, salah satu kendala yang dihadapi 

sektor UMKM  adalah sumber daya manusia yaitu  rendahnya tingkat pendidikan 

perusahaan UMKM. Menurut penelitian  Putri (2016) menemukan bahwa semakin 

tinggi tingkat pendidikan masyarakat, semakin mudah masyarakat untuk 

memahami peraturan dan aturan di bidang perpajakan. Rendahnya tingkat 

pendidikan  juga berdampak pada sebagian besar wajib pajak yang tidak 

melakukan pembukuan atau  melakukan pembukuan ganda untuk kepentingan 

perpajakan. Menurut penelitian Agustina (2019) menyatakan bahwa tingkat 

pendidikan berpengaruh positif Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Semakin tinggi 

tingkat pendidikan mengenai perpajakan wajib pajak UMKM lebih mudah 
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memahami ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku 

saat ini. Sedangkan penelitian yang dilakukan Yulia (2020) menyatakan bahwa 

tingkat pendidikan berpengaruh negatif bagi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM 

yang menujukan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan tetap saja tidak 

mempengaruhi keptuhan wajib pajak UMKM 

Faktor yang keempat adalah sosialisasi perpajakan. Sebuah penelitian oleh 

Rizky, dkk(2016) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan merupakan 

program/kegiatan  Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan pemahaman dan 

pengetahuan umum tentang perpajakan serta untuk menunjang penyelenggaraan 

pelayanan perpajakan. Sosialisasi pajak membantu meningkatkan kesadaran 

pelaku ekonomi tentang pentingnya membayar pajak. Kurangnya sosialisasi 

berdampak pada kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pajak dan pada 

akhirnya menyebabkan menurunnya kesadaran masyarakat akan pelaporan dan 

pembayaran pajak. Selain meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sosialisasi 

perpajakan juga mempengaruhi pengetahuan  wajib pajak. Pengetahuan pajak 

merupakan efek dari sosialisasi pajak dan dapat meningkatkan kepatuhan pajak. 

Menurut penelitian Ananda (2015) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan 

berpengaruh positif bagi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Semakin tinggi 

sosialisasi perpajakan maka wajib pajak menjadi tahu pentingnya membayar pajak 

UMKM, dan wajib pajak tahu dengan membayar pajak merupakan bentuk taat 

kepatuhan yang diselenggarakan pemerintah. Sedangkan menurut penelitian yang 

dilakukan Yulia (2020) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh 

negatif bagi Kapatuhan Wajib Pajak UMKM yang menunjukan bahwa dengan 
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dengan adanya sosialisasi, wajib pajak tetap tidak bisa mematuhi perpajakan 

karena masih belum paham pentingnya membayar pajak dan sanksi apa yang 

diterima bagi yang tidak mematuhi pajak. 

Faktor  kelima adalah keadilan pajak. Keadilan adalah suatu kualitas atau 

perbuatan yang tidak semena-mena atau memberatkan  pihak manapun dalam 

suatu sistem perpajakan yang sah, sejalan dengan apa yang disampaikan Smith 

(1776) dalam teorinya The Four Maxims. Dari sini dapat disimpulkan bahwa 

prinsip perpajakan yang adil adalah kompensasi atas perilaku wajib pajak sesuai 

dengan situasi perpajakan  yang sebenarnya. Menurut penelitian Darmawan 

(2019), keadilan pajak memiliki dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak 

terhadap UMKM. Semakin tinggi keadilan perpajakan maka semakin adil wajib 

pajak UMKM untuk membayar pajak, dan semakin banyak pula pembayaran 

pajak yang tidak dapat dihindari. Sedangkan menurut penelitian Susmiatun dan 

Kusmuriyanto (2014) menyatakan bahwa keadilan perpajakan tidak berpengaruh 

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak bagi UMKM. Yang menujukan bahwa wajib 

pajak masih merasa bahwa perpajakan terhadap UMKM belum adil dan 

pemungutan dan lain sebagainya sehingga wajib pajak dengan adanya keadilan 

perpajakan tidak berpengaruh. 

Penelitian ini merupakan duplikat dari penelitian yang dilakukan oleh Yulia 

(2020). Hal ini dikarenakan terdapat empat variabel bebas yang membedakan 

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya  yaitu pengetahuan perpajakan, 

kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan, dan sosialisasi perpajakan. 

Menambahkan satu variabel independen Keadilan Pajak. Alasan penambahan 
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variabel keadilan perpajakan adalah didukung dari jurnal pendukung peneliti 

dapatkan bahwa keadilan perpajakan berpengaruh positif yang atinya semakin 

tinggi keadilan perpajakan semakin baik wajib pajak UMKM mematuhi 

perpajakan dan peneliti ingin melakukan penelitian apakah di Kudus rendahnya 

wajib pajak UMKM disebabkan selain karena rendahnya kesadaran perpajakan 

apakah oleh faktor keadilan perpajakan juga yang dianggap tidak adil. Dengan 

penelitian ini nanti diharapkan bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM 

di Kudus. Variabel independen dari peneliti terdahulu mempengaruhi kepatuhan 

wajib pajak bagi UMKM dan dengan penambahan satu variabel independen dapat 

membuat kepatuhan wajib pajak lebih baik lagi. 

Subyek penelitian ini berbeda dari lokasi penelitian sebelumnya berada di 

kota Padang di kecamatan Lubug Bagalung, sedangkan penelitian di Kabupaten 

Kudus di Jawa Tengah. Alasan peneliti meneliti di Kudus adalah banyak UMKM 

yang masih rendah dalam mematuhi perpajakan dari melaporkan maupun 

membayar pajak yang peneliti lihat dari beberapa sumber fenomona di Kudus. 

Selain itu alasan peneliti memilih UMKM yang bergerak dibidang industri 

konveksi sebanyak 257 yang peneliti cari di Dinas Tenaga Kerja,Perindustrin, 

Koperasi dan UKM di Kudus adalah dimana sedang berkembang  UMKM sektor 

konveksi didukung  zaman teknologi 4.0 banyak yang berminat membeli pakaian  

dan lain sebagainya sehingga membuat konveksi semakin menunjukkan 

eksistensinya dalam berbisnis yang membuat peneliti ingin meniliti apakah sudah 

mematuhi perpajakan selaku wajib pajak UMKM.  
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 Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis berkeinginan untuk 

melakukan penelitian dengan mengambil judul “PENGARUH 

PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, 

TINGKAT PENDIDIKAN, SOSIALISASI PERPAJAKAN, DAN 

KEADILAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK 

BAGI UMKM (STUDI EMPIRIS PADA UMKM DI KUDUS)”.  

1.2. Ruang Lingkup 

Berdasarkan uraian diatas untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih 

terarah dan menghindari hasil penafsiran penelitian yang diinginkan maka 

penelitian ini lebih difokuskan pada pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran 

wajib pajak, tingkat pendidikan, sosialisasi perpajakan, dan keadilan perpajakan 

bagi kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kudus.  

1.3. Perumusan Masalah 

Pajak merupakan iuran kepada negara yang terutang oleh wajib pajak 

membayarnya  berdasarkan peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi  

kembali yang langsung dapat  digunakan untuk membiayai pengeluaran umum 

berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah. Lalu 

UMKM adalah sektor yang menghasilkan keuntungan yang relatif tinggi yang 

mampu bersaing di era globalisasi seperti sekarang. Namun pada kenyataannya 

belum sejalan dengan kepatuhannya dalam menjalankan kewajiban sebagai subjek 

pajak. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yaitu kurangnya pengetahuan 

perpajakan, kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan, sosialisasi perpajakan dan 

keadilan perpajakan. 
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Berdasarkan uraian tersebut peneliti mempunyai arah dan tujuan untuk 

menyelesaikan penelitian ini sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk 

penelitian selanjutnya, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini 

sebagai berikut: 

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 

pajak bagi UMKM? 

2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 

pajak bagi UMKM? 

3. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 

bagi UMKM? 

4. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 

pajak bagi UMKM? 

5. Apakah keadilan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 

pajak bagi UMKM? 

 Tujuan Penelitian 1.4

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini 

dijabarkan sebagai berikut :  

1. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan 

terhadap kepatuhan wajib pajak bagi UMKM 

2. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap 

kepatuhan wajib pajak bagi UMKM 

3. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh tingkat pendidikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak bagi UMKM 
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4. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap 

kepatuhan wajib pajak bagi UMKM 

5. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh keadilan perpajakan terhadap 

kepatuhan wajib pajak bagi UMKM 

 Kegunaan Penelitian  1.5

1. Bagi wajib pajak  

Hasil penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi  perpajakan 

kepada masyarakat, mengenal pajak lebih dalam dan meningkatkan 

kepatuhan wajib  pajak. 

2. Bagi KPP Pratama Kudus  

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menginformasikan kepada KPP 

 Pratama Kudus khususnya tentang pengetahuan perpajakan, kesadaran

 wajib  pajak, tingkat pendidiikan, sosialisasi perpajakan dan keadilan 

 pajak bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam  

 membayar pajak khususnya bagi wajib pajak UMKM. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

 Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dokumen untuk penelitian 

 lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib 

 pajak. 

 

 

 

 


