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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

Allah berfirman dalam Q.S Al Baqarah ayat 269 : 

“Allah menganugerahkan Al Hikmah (kefahaman ilmu) kepada siapa saja yang 

dikehendaki-Nya.Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, dia benar-benar 

telah dianugerahi karunia yang banyak.Dan hanya orang-orang yang berakal yang 

dapat mengambil pelajaran (dari firman Allah).” 

 

“Alkhamdulillah after Bismillah” 

 

Skripsi ini saya persembahkan kepada : 

Pakde & Bude yang telah membiayai saya selama kuliah hingga dapat menggapai 

gelar Sarjana. 

Mama & Papa yang mengajarkan kemandirian, banyak memberikan nasehat dan 

juga motivasi masa depan. 

Adik saya Violeta yang selalu ada dan tak pernah bosan memberi semangat.
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ABSTRACT 

This study aims to examine and analyze the influence of taxation understanding, 

decreased tax rate, tax sanctions, tax socialization and service of tax authorities 
on taxpayer compliance Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). The 

data used is primary data. Source of data from KPP Pratama Gayamsari 
Semarang. This study included 125 questionnaires from individual taxpayers. 

 The sample used was Convenience Sampling and the analysis technique 

used was multiple regression analysis which was processed using SPSS version 
25. The analytical methods used included descriptive statistical analysis, data 

quality test, classical assumption test, multiple linear regression analysis and 
hypothesis testing. 

 The results of this study are stating that taxation understanding, 

decreased tax rate, tax sanctions, tax socialization and service of tax authorities 
have a significant positive effect on taxpayer compliance Micro, Small and 

Medium Enterprises (MSMEs). 

Keyword : Taxation Understanding, Decreased Tax Rate, Tax Sanctions, Tax 
Socialization, Service  of  Tax  Authorities, Taxpayer Compliance 

MSMEs. 
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh 

pemahaman perpajakan, penurunan tarif pajak, sanksi pajak, sosialisasi 
perpajakan, dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Data yang digunakan adalah data primer. 
Sumber data dari KPP Pratama Gayamsari Semarang. Penelitian ini mencakup 
125 kuesioner dari wajib pajak orang pribadi.  

Sampel yang digunakan adalah convienence sampling dan teknik analisis 
yang digunakan yaitu analisis regresi berganda yang diolah dengan menggunakan 

SPSS versi 25.Metode analisis yang digunakan meliputi analisis statistik 
deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda dan 
uji hipotesis. 

Hasil dari penelitian ini yaitu menyatakan bahwa pengaruh pemahaman 
perpajakan, penurunan tarif pajak, sanksi pajak, sosialisasi perpajakan, dan 

kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib 
pajak UMKM. 

Kata kunci:Pemahaman Perpajakan, Penurunan Tarif Pajak, Sanksi Pajak, 

Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus,Kepatuhan Wajib Pajak 
UMKM. 
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INTISARI 

Kota Semarang sebagai salah satu kota besar di Jawa Tengah, memiliki 

pertumbuhan bisnis yang dinilai cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan terus 

bertambahnya jumlah UMKM rata – rata sebesar 1,97% tiap tahunnya. Untuk itu, 

pemerintah khususnya Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang terus 

berupaya untuk membina para pelaku UMKM dengan memberi pelatihan dalam 

pengembangan bisnis. 

Dilihat dari banyaknya jumlah UMKM tersebut maka seharusnya 

penerimaan pajak yang diperoleh dari pajak UMKM cukup tinggi. Namun hal ini 

bertentangan dengan data yang diperoleh dari KPP Pratama Gayamsari Semarang 

bahwa wajib pajak orang pribadi usahawan yang terdaftar sampai dengan tahun 

2018 hanya sejumlah 7.937. Realisasi pajak penghasilan orang pribadi pada tahun 

2018 menurun 6,2% dari pajak penghasilan orang pribadi pada tahun 2017. 

Rendahnya penerimaan pajak tersebut disebabkan oleh rendahnya kepatuhan 

wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak.  

Berdasarkan research gap maka rumusan masalah dalam studi ini adalah : 

“Bagaimana pengaruh pemahaman perpajakan, penurunan tarif pajak, sanksi 

pajak, sosialisasi perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan 

wajib pajak UMKM?” Dengan demikian tujuan utama studi ini tidak lain adalah 

mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan, penurunan tarif pajak, sanksi pajak, 

sosialisasi perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib 

pajak UMKM. 
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Kajian pustaka kemudian menghasilkan 5 hipotesis. Pertama, pemahaman 

perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Kedua, 

penurunan tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak 

UMKM. Ketiga, sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak 

UMKM. Keempat, sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan 

wajib pajak UMKM. Kelima, kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif 

terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM 

Responden studi ini adalah wajib pajak orang pribadi usahawan yang 

terdaftar di KPP Pratama Gayamsari Semarang. Jumlah sampel yang diambil 

sebanyak 125 responden, metode pengambilan sampel adalah “Convenience 

Sampling”. Kemudian teknik analisi dengan menggunakan Analisis Regresi 

Berganda dengan program SPSS versi 25. Berdasarkan pengujian hipotesis studi  

ini dapat disimpulkan bahwa seluruh hipotesis diterima.  
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