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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sebagai negara berkembang, Indonesia saat ini sedang giat melakukan 

pembangunan di segala bidang. Pemerintah terus melakukan pembangunan 

nasional secara bertahap guna mensejahterakan rakyat. Pembangunan nasional 

yang dilakukan dapat berupa perbaikan sarana dan prasarana serta infrastruktur 

publik yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Untuk keberhasilan 

pembangunan tersebut dibutuhkan dana yang cukup besar. Sumber dana dalam 

negeri yang digunakan sebagai penopang pembiayaan pembangunan di Indonesia 

adalah penerimaan pajak negara.  

Pajak merupakan iuran dari rakyat kepada negara berdasarkan undang-

undang dengan tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara secara 

langsung dapat ditunjuk yang digunakan untuk membiayai rumah tangga negara 

yaitu pengeluaran-pengeluaran bagi masyarakat (Mardiasmo, 2016). Salah satu 

yang memberikan kontribusi dalam penerimaan pajak penghasilan adalah pajak 

penghasilan yang dibayarkan oleh subjek pajak Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah (UMKM). Di Indonesia, sektor UMKM ternyata memiliki peran yang 

sangat besar bagi perekonomian nasional. Oleh sebab itu, diterbitkanlah Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.  

Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM yang 

dimaksud dengan 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 dimilik i, 
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dikuasai,  ㅤatau ㅤmenjadi ㅤbagian ㅤbaik ㅤlangsung ㅤmaupun ㅤtidak  ㅤlangsung ㅤdari ㅤusaha  

ㅤmenengah ㅤatau ㅤusaha ㅤbesar ㅤyang ㅤmemenuhi ㅤkriteria ㅤUsaha ㅤKecil ㅤsebagaimana  

ㅤdimaksud  ㅤdalam ㅤUndang-Undang ㅤini ㅤdan ㅤUsaha  ㅤMenengah ㅤadalah ㅤusaha  

ㅤekonomi ㅤproduktif ㅤyang ㅤberdiri ㅤsendiri, ㅤyang ㅤdilakukan ㅤoleh ㅤorang ㅤperorangan 

ㅤatau ㅤbadan ㅤusaha  ㅤyang ㅤbukan ㅤmerupakan ㅤanak ㅤperusahaan ㅤatau ㅤcabang 

ㅤperusahaan ㅤyang ㅤdimiliki, ㅤdikuasai,  ㅤatau ㅤmenjadi ㅤbagian ㅤbaik ㅤlangsung ㅤdengan 

ㅤUsaha ㅤKecil ㅤatau ㅤusaha ㅤbesar ㅤdengan ㅤjumlah ㅤkekayaan ㅤbersih ㅤatau ㅤhasil 

ㅤpenjualan ㅤtahunan ㅤsebagaimana ㅤdiatur ㅤdalam ㅤUndang-Undang ㅤini. Adapun 

kriterianya ㅤdijelaskan ㅤbahwa ㅤusaha ㅤmikro ㅤadalah ㅤusaha ㅤdengan ㅤasset ㅤmaksimal 

ㅤRp ㅤ50 ㅤjuta  ㅤdan ㅤomzet  ㅤper  ㅤtahun ㅤmencapai ㅤRp ㅤ300  ㅤjuta. ㅤUntuk  ㅤusaha ㅤkecil 

ㅤadalah ㅤusaha  ㅤyang ㅤmemiliki ㅤasset  ㅤantara ㅤRp ㅤ50 ㅤjuta ㅤsampai ㅤRp ㅤ500 ㅤjuta ㅤdan 

ㅤomset  ㅤper ㅤtahun ㅤmencapai ㅤRp ㅤ300 ㅤjuta  ㅤsampai ㅤRp  ㅤ2,5 ㅤmiliar.  ㅤUntuk ㅤusaha  

ㅤmenengah ㅤadalah ㅤusaha ㅤyang ㅤmemiliki ㅤasset ㅤantara ㅤRp ㅤ500  ㅤjuta ㅤsampai ㅤRp ㅤ10  

ㅤmiliar ㅤdan ㅤomset ㅤper ㅤtahun ㅤmencapai ㅤRp ㅤ2,5 ㅤmiliar ㅤsampai ㅤRp ㅤ50 ㅤmiliar. 

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 

tercatat jumlah pelaku UMKM di Indonesia hampir mencapai 60 juta pelaku 

usaha pada tahun 2018 yang terdiri dari usaha mikro sebanyak 58,91 juta unit, 

usaha kecil sebanyak 59.260 unit, dan usaha besar 4.987 unit. UMKM saat ini 

menjadi penyumbang pajak terbesar di Indonesia. Meskipun omset dan laba usaha 

dari UMKM lebih kecil dibandingkan perusahaan-perusahaan besar, namun 

UMKM dapat berkontribusi besar bagi perekonomian. Hal ini menjadi salah satu 

alasan pemerintah untuk mengoptimalkan peranan UMKM dalam pembangunan 

ekonomi di Indonesia. Namun demikian meningkatnya jumlah UMKM tidak 

sebanding dengan penerimaan pajak yang diperoleh dari UMKM.Hal ini 
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disebabkan karena rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dalam 

memenuhi kewajibannya. 

Pada tahun 2018 di Jawa Tengah setidaknya ada 330.000 pelaku UMKM 

yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM. Meskipun demikian faktanya hanya 

136.000 pelaku UMKM yang patuh terhadap kewajiban pajaknya. Sehingga dapat 

disimpulkan kepatuhan wajib pajaknya hanya 0,4%. Oleh karena itu Ditjen pajak 

sedang gencar melakukan sosialisasi mengenai penurunan tarif pajak UMKM 

menurut PP No. 23 Tahun 2018 yang kini hanya 0,5%. Dengan penurunan tarif 

pajak untuk UMKM maka diharapkan pendapatan pajak dapat terus mengalami 

peningkatan. 

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. 

Jumlah ㅤWajib ㅤPajak ㅤUMKM ㅤdi ㅤKPP ㅤPratama ㅤGayamsari ㅤSemarang ㅤterus  

ㅤmeningkat ㅤsetiap ㅤtahunnya. ㅤWajib ㅤPajak ㅤUMKM ㅤdisini ㅤmencakup ㅤwajib ㅤpajak  

ㅤorang ㅤpribadi ㅤusahawan. ㅤWajib ㅤpajak ㅤyang ㅤterdaftar ㅤmeningkat ㅤdari ㅤtahun ㅤ2015 

ㅤhingga ㅤ2018. ㅤTingkat ㅤkepatuhan ㅤpajak ㅤwajib ㅤpajak ㅤUMKM ㅤdi ㅤKPP ㅤPratama 

Gayamsari Semarang sendiri belum maksimal, pasalnya terus mengalami 

penurunan dari tahun 2015 hingga tahun 2018 sehingga masih banyak wajib pajak 

yang belum patuh terhadap kewajibannya sebagai wajib pajak.  
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Tabel 1.1 

Tingkat Kepatuhan WP UMKM di KPP Pratama Gayamsari Semarang 

Tahun 
Wajib Pajak 

Terdaftar 

Wajib Pajak 

Terdaftar 

Wajib SPT 

Realisasai SPT 
Tingkat 

Kepatuhan 

2015 5.936 3.638 1.884 51,79% 

2016 6.627 4.322 2.016 46,64% 

2017 7.275 4.961 2.105 42,43% 

2018 7.937 5.622 2.037 36,23% 

Sumber : KPP Pratama Gayamsari Semarang, 2019 

Kepatuhan merupakan hal yang penting dalam merealisasikan target 

penerimaan pajak. Permasalahan  ㅤtingkat ㅤkepatuhan ㅤwajib  ㅤpajak ㅤmerupakan 

ㅤpermasalahan ㅤyang ㅤselalu ㅤmenjadi ㅤperhatian ㅤdalam ㅤbidang ㅤperpajakan. ㅤDi 

ㅤIndonesia ㅤsendiri ㅤtingkat ㅤkepatuhan ㅤwajib ㅤpajak ㅤmasih ㅤdikatakan ㅤcukup ㅤrendah.  

ㅤRendahnya ㅤtingkat ㅤkepatuhan ㅤwajib ㅤpajak ㅤini ㅤsangat ㅤmemprihatinkan ㅤjika  

ㅤdibandingkan ㅤdengan ㅤtingkat ㅤpertumbuhan ㅤusaha ㅤdi ㅤIndonesia. 

Kepatuhan ㅤwajib  ㅤpajak  ㅤUMKM ㅤdapat ㅤdipengaruhi ㅤoleh ㅤbeberapa ㅤfaktor,  

ㅤsalah ㅤsatunya ㅤyaitu ㅤpemahaman ㅤwajib ㅤpajak ㅤmengenai ㅤperaturan ㅤpepajakan.  

ㅤPemahaman ㅤperpajakan ㅤadalah ㅤsegala ㅤhal ㅤyang ㅤberkaitan ㅤdengan ㅤperpajakan 

ㅤyang ㅤdimengerti ㅤoleh ㅤWajib  ㅤPajak ㅤdan ㅤdapat ㅤmenerapkan ㅤyang ㅤtelah ㅤdipahami.  

ㅤAdapun ㅤpemahaman ㅤperpajakan ㅤyang ㅤdimaksud adalah paham mengenai tata 

cara perpajakan, mekanisme pembayaran, sistem yang digunakan, dan fungsi 

pajak itu sendiri. Wajib ㅤPajak ㅤUMKM ㅤdikenakan ㅤPajak ㅤPenghasilan ㅤyang 

ㅤbersifat ㅤSelf  ㅤAssessment  ㅤSystem, ㅤdimana ㅤWajib ㅤPajak ㅤbertanggung ㅤjawab  

ㅤmenghitung ㅤsendiri ㅤkewajiban ㅤperpajakannya ㅤkemudian ㅤsecara ㅤakurat ㅤdan ㅤtepat  

ㅤwaktu ㅤmembayar  ㅤserta ㅤmelaporkan ㅤpajaknya ㅤtersebut.  ㅤPemahaman ㅤperpajakan 

yang dimiliki oleh pelaku UMKM dapat membuat mereka mengerti untung dan 
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rugi dari resiko tidak patuh pajak sehingga akan munculnya kepatuhan wajib 

pajak. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian Lazuardini (2018) yang 

menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan mempunyai pengaruh 

positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM. 

Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Pamuji (2014) yang menyatakan bahwa 

pemahaman perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan 

pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Penelitian 

Indrawan (2018) juga mendukung pernyataan tersebut bahwa terdapat pengaruh 

pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 

Selain ㅤpemahaman ㅤperpajakan,  ㅤfaktor ㅤlain ㅤyang ㅤdapat ㅤmempengaruhi 

ㅤkepatuhan ㅤwajib ㅤpajak ㅤUMKM ㅤyaitu ㅤpenurunan ㅤtarif ㅤpajak. ㅤTarif ㅤpajak  ㅤadalah 

ㅤjumlah ㅤyang ㅤdigunakan ㅤuntuk ㅤmenentukan ㅤkewajiban ㅤpajak ㅤyang ㅤharus  

ㅤdibayarkan ㅤoleh ㅤwajib ㅤpajak. ㅤTerkait ㅤdengan ㅤtarif ㅤpajak ㅤUMKM, ㅤPemerintah 

ㅤtelah ㅤmembuat  ㅤkebijakan ㅤuntuk ㅤmendorong ㅤpenerimaan ㅤpajak  ㅤyaitu ㅤdengan 

ㅤmenetapkan ㅤtarif pajak final UMKM sebesar 1% pada PP No. 46 Tahun 2013.  

Namun penetapan tarif 1% tersebut tidak berjalan sesuai harapan karena beberapa 

wajib pajak UMKM yang tidak membayar pajak setiap bulannya.  Kemudian 

pemerintah membuat peraturan baru pada Juli 2018 bahwa tarif PPh Final UMKM 

diturunkan sebesar 0,5% dan perubahan tersebut tertuang dalam PP No. 23 Tahun 

2018. Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 berisi tentang pajak penghasilan 

atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang 

memiliki peredaran bruto tertentu tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam satu tahun 

dikenai tarif 0,5%. Diberlakukannya tarif baru di KPP Pratama Gayamsari 
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Semarang meningkatkan penerimaan pajak tahun 2018 hingga mencapai angka Rp 

988.668.040.168. 

Dengan adanya penurunan tarif pajak diharapkan para pelaku UMKM 

dapat meningkatkan kepatuhannya sebagai wajib pajak yang baik. Penurunan tarif 

pajak ini ㅤdapat ㅤmemberikan ㅤkeadilan ㅤbagi ㅤwajib ㅤpajak ㅤdan ㅤtidak ㅤmengakibatkan 

kerugian ㅤbagi ㅤwajib ㅤpajak ㅤyang ㅤmemiliki ㅤomzet ㅤyang ㅤrendah ㅤsehingga ㅤkepatuhan 

wajib ㅤpajak  ㅤdiharapkan ㅤdapat ㅤtercapai. ㅤHasil ㅤpenelitian ㅤLazuardini ㅤ(2018)  

membuktikan ㅤbahwa  ㅤtarif ㅤpajak  ㅤmempunyai ㅤpengaruh ㅤpositif ㅤdan ㅤsignifikan 

terhadap ㅤkepatuhan ㅤwajib ㅤpajak ㅤorang ㅤpribadi ㅤUMKM. ㅤHal ㅤtersebut ㅤjuga  

didukung ㅤoleh ㅤpenelitian ㅤJulianto (2017) yang menyatakan bahwa tarif pajak 

memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 

Kepatuhan ㅤwajib ㅤpajak ㅤUMKM ㅤjuga ㅤdapat ㅤdipengaruhi ㅤoleh ㅤsanksi ㅤpajak.  

ㅤSanksi ㅤperpajakan ㅤdiberikan ㅤkepada ㅤWajib ㅤPajak ㅤyang ㅤtidak ㅤmemenuhi 

ㅤkewajiban ㅤperpajakannya. ㅤMardiasmo ㅤ(2016) ㅤmengatakan ㅤbahwa ㅤsanksi 

ㅤperpajakan ㅤmerupakan ㅤjaminan ㅤbahwa  ㅤketentuan ㅤperaturan ㅤperundang-undangan 

ㅤperpajakan ㅤakan ㅤdituruti/ditaati/dipatuhi, ㅤsehingga ㅤdapat ㅤmenjadi ㅤalat ㅤpencegah 

ㅤagar ㅤwajib  ㅤpajak  ㅤtidak ㅤmelanggar ㅤnorma ㅤperpajakan. Wajib ㅤPajak ㅤbiasanya ㅤakan 

ㅤpatuh apabila ㅤterdapat ㅤsanksi ㅤyang ㅤberat ㅤketika ㅤWajib ㅤPajak ㅤtelah ㅤmelakukan 

pelanggaran. ㅤMenurut ㅤAssa ㅤ(2018), ㅤsanksi ㅤperpajakan ㅤmemiliki ㅤpengaruh ㅤyang 

signifikan ㅤterhadap ㅤkepatuhan ㅤwajib ㅤpajak ㅤUMKM. ㅤHal ㅤyang ㅤsama ㅤjuga  

diungkapkan ㅤoleh ㅤHendri ㅤ(2016) ㅤdan ㅤPrawagis  ㅤ(2016). ㅤNamun ㅤbertentangan 

dengan ㅤpenelitian ㅤLazuardini ㅤ(2018) ㅤyang ㅤmenyatakan ㅤbahwa ㅤsanksi ㅤpajak ㅤtidak  

berpengaruh ㅤsignifikan ㅤterhadap ㅤkepatuhan ㅤwajib ㅤpajak ㅤUMKM. 
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Pada umumnya masyarakat masih kurang percaya terhadap adanya pajak 

karena dianggap memberatkan dan sering mengalami kesulitan dalam 

pembayarannya. Hal tersebut disebabkan karena ketidaktahuan masyarakat 

mengenai apa dan bagaimana pajak serta cara menghitung dan melaporkannya. 

Oleh karena itu diperlukan adanya sosialisasi perpajakan sebagai upaya untuk 

meningkatkan kepatuhan ㅤwajib ㅤpajak. ㅤSosialisasi ㅤperpajakan ㅤsangat ㅤdiperlukan 

ㅤbagi ㅤwajib ㅤpajak ㅤuntuk ㅤmendapatkan ㅤinformasi ㅤtentang ㅤperpajakan. ㅤSosialisasi 

ㅤperpajakan ㅤtersebut ㅤdapat ㅤdiperoleh ㅤdari ㅤberbagai ㅤmedia, ㅤbaik ㅤmedia ㅤcetak,  

ㅤelektronik, ㅤmaupun ㅤlangsung ㅤdari ㅤpetugas ㅤpajak. ㅤ ㅤAdanya ㅤsosialisasi ㅤperpajakan 

ㅤdiharapkan ㅤdapat ㅤmempermudah ㅤwajib ㅤpajak ㅤdalam ㅤmemenuhi ㅤkewajiban 

ㅤperpajakannya ㅤsehingga ㅤakan ㅤmeningkatkan ㅤpartisipasi ㅤmasyarakat ㅤdalam 

ㅤmemenuhi ㅤhak ㅤdan ㅤkewajiban ㅤsebagai ㅤWajib ㅤPajak. ㅤMenurut ㅤAnanda ㅤ(2015)  

ㅤdan ㅤPamuji ㅤ(2014) ㅤsosialisasi ㅤperpajakan ㅤmemiliki ㅤpengaruh ㅤyang ㅤsignifikan 

ㅤㅤterhadap ㅤkepatuhan ㅤwajib ㅤpajak ㅤUMKM. ㅤNamun ㅤlain ㅤhalnya ㅤdengan ㅤpenelitian 

ㅤJulianto (2017) ㅤyang ㅤmenyatakan ㅤbahwa ㅤsosialisasi ㅤperpajakan ㅤtidak  

ㅤberpengaruh terhadap ㅤkepatuhan ㅤwajib ㅤpajak ㅤUMKM. 

Selain mengadakan sosialisasi perpajakan, faktor kualitas pelayanan juga 

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib  ㅤpajak. ㅤPelayanan ㅤpetugas ㅤpajak ㅤatau 

ㅤfiskus  ㅤyang ㅤbaik ㅤ ㅤkepada ㅤwajib ㅤpajak ㅤakan ㅤmemberikan ㅤrasa ㅤnyaman ㅤdan 

ㅤmemberikan ㅤkepuasan ㅤbagi ㅤwajib ㅤpajak ㅤsehingga ㅤdiharapkan ㅤdapat  

ㅤmeningkatkan ㅤ  ㅤkepatuhan ㅤwajib  ㅤpajak  ㅤuntuk  ㅤmemenuhi ㅤkewajiban 

ㅤperpajakannya. ㅤLayanan ㅤfiskus ㅤberperan ㅤuntuk ㅤmemberikan ㅤpenilaian ㅤpositif 

ㅤkepada ㅤwajib ㅤpajak ㅤtentang ㅤlayanan ㅤperpajakan ㅤyang ㅤdisediakan ㅤlembaga  

ㅤpenerimaan ㅤpajak ㅤ(Marcori,2018). ㅤPara  ㅤ ㅤwajib ㅤ  ㅤpajak ㅤ  ㅤakan ㅤ  ㅤpatuh ㅤdalam ㅤ  
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ㅤmemenuhi ㅤ ㅤkewajiban ㅤ ㅤperpajakannya  ㅤtergantung ㅤ ㅤbagaimana  ㅤpara  ㅤpetugas  

ㅤpajak ㅤmemberikan ㅤmutu ㅤ ㅤpelayanan ㅤ ㅤterbaik ㅤkepada ㅤwajib ㅤpajaknya. ㅤOleh 

ㅤkarena ㅤitu, ㅤaparat ㅤpajak ㅤharus ㅤsenantiasa  ㅤmelakukan ㅤ  ㅤperbaikan ㅤkualitas ㅤ  

ㅤpelayanan ㅤ ㅤmereka ㅤ ㅤdengan ㅤ ㅤtujuan ㅤagar ㅤ ㅤdapat ㅤ ㅤmeningkatkan ㅤ ㅤkepatuhan ㅤ 

ㅤwajib ㅤpajak. ㅤMenurut ㅤArum ㅤ(2012) ㅤsemakin ㅤbaik ㅤpelayanan ㅤfiskus ㅤmaka  tingkat  

kepatuhan ㅤwajib ㅤpajak ㅤjuga  ㅤakan ㅤsemakin ㅤtinggi.  ㅤHal ㅤini ㅤdiperkuat ㅤoleh 

penelitian ㅤOktaviani ㅤ(2016) ㅤdan ㅤRiadita ㅤ(2019) ㅤyang ㅤmenyatakan ㅤbahwa  ㅤkualitas  

pelayanan ㅤfiskus ㅤberpengaruh ㅤterhadap ㅤkepatuhan ㅤwajib ㅤpajak ㅤUMKM. ㅤNamun 

berbeda ㅤdengan ㅤpenelitian ㅤWinerungan ㅤ(2013) ㅤyang ㅤmenyatakan ㅤbahwa  

pelayanan ㅤfiskus ㅤtidak ㅤberpengaruh ㅤterhadap ㅤkepatuhan ㅤwajib ㅤpajak. 

Dengan ㅤdemikian ㅤterdapat  ㅤGAP ㅤRiset ㅤantara  ㅤpemahaman ㅤperpajakan,  

penurunan ㅤtarif ㅤpajak, ㅤsanksi ㅤpajak, ㅤsosialisasi ㅤperpajakan ㅤserta ㅤkualitas  

pelayanan ㅤfiskus ㅤdalam ㅤterpenuhinya ㅤkepatuhan ㅤwajib ㅤpajak ㅤUMKM. ㅤPenelitian 

ini ㅤakan ㅤmemperluas ㅤpenelitian-penelitian ㅤsebelumnya ㅤterkait ㅤdengan ㅤkepatuhan 

wajib ㅤpajak ㅤUMKM ㅤyang ㅤdipengaruhi ㅤoleh ㅤpemahaman ㅤperpajakan, ㅤpenurunan 

tarif ㅤpajak, ㅤsanksi ㅤpajak,  ㅤsosialisasi ㅤperpajakan ㅤserta  ㅤkualitas  ㅤpelayanan ㅤfiskus  

dengan ㅤpenjabaran ㅤmasing-masing ㅤvariabel ㅤtersebut. ㅤPenambahan ㅤsosialisasi 

perpajakan ㅤdan ㅤkualitas ㅤpelayanan ㅤfiskus ㅤsebagai ㅤvariabel ㅤindependen ㅤatau 

variabel ㅤbebas ㅤdilakukan ㅤkarena ㅤsosialisasi ㅤperpajakan ㅤdan ㅤkualitas ㅤpelayanan 

fiskus ㅤmerupakan ㅤsalah ㅤsatu ㅤupaya ㅤyang ㅤefektif ㅤdalam ㅤmeningkatkan ㅤkepatuhan 

wajib ㅤpajak ㅤUMKM. ㅤDengan ㅤadanya ㅤsosialisasi ㅤperpajakan ㅤdan ㅤkualitas  

pelayanan ㅤfiskus ㅤyang ㅤbermutu ㅤakan ㅤmempermudah ㅤwajib ㅤpajak ㅤuntuk   

memenuhi ㅤkepatuhan ㅤwajib ㅤpajak ㅤmereka. 
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Penelitian ㅤini ㅤmereplika ㅤdari ㅤpenelitian ㅤLazuardini ㅤ(2018) ㅤyang ㅤberjudul 

ㅤ“Pengaruh ㅤPemahaman ㅤPeraturan ㅤPerpajakan, ㅤTarif ㅤPajak, ㅤdan ㅤSanksi ㅤPajak  

Terhadap  ㅤKepatuhan ㅤWajib ㅤPajak ㅤUMKM”. ㅤPenelitian ㅤini ㅤmenambahkan ㅤdua  

variabel ㅤindependen ㅤyaitu ㅤsosialisasi ㅤperpajakan ㅤdan ㅤkualitas ㅤpelayanan ㅤfiskus.  

Pada ㅤpenelitian ㅤini, ㅤpeneliti ㅤakan ㅤmemfokuskan ㅤpenelitian ㅤpada ㅤKantor Pelayanan 

ㅤPajak ㅤPratama ㅤGayamsari ㅤSemarang. Selain itu tarif pajak bagi pelaku UMKM 

yang digunakan pada penelitian ini menyesuaikan dengan PP No 28 Tahun 2018 

yaitu 0,5%. 

1.2 Rumusan Masalah 

Penelitian sebelumnya masih terdapat beberapa hasil yang tidak konsisten 

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

sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak 

UMKM, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut dan dengan menambahkan 

variabel baru yakni sosialisasi perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus sebagai 

variabel independen. Penelitian tersebut sebagai upaya menekankan bahwa 

dengan tambahan sosialisasi perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus sebagai 

variabel independen dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM pada 

kantor pelayanan pajak pratama Gayamsari kota Semarang. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah ㅤpengaruh ㅤpemahaman ㅤperpajakan ㅤterhadap  ㅤkepatuhan ㅤwajib  

ㅤpajak ㅤUMKM ㅤyang ㅤterdaftar ㅤdi ㅤKPP ㅤPratama ㅤGayamsari ㅤKota  

ㅤSemarang? 
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2. Apakah ㅤpengaruh ㅤpenurunan ㅤtarif ㅤpajak ㅤterhadap ㅤkepatuhan ㅤwajib ㅤpajak  

ㅤUMKM ㅤyang ㅤterdaftar ㅤdi ㅤKPP ㅤPratama ㅤGayamsari ㅤKota ㅤSemarang? 

3. Apakah ㅤpengaruh ㅤsanksi ㅤpajak  ㅤterhadap ㅤkepatuhan ㅤwajib ㅤpajak ㅤUMKM 

ㅤyang ㅤterdaftar ㅤdi ㅤKPP ㅤPratama ㅤKota ㅤGayamsari ㅤSemarang? 

4. Apakah ㅤpengaruh ㅤsosialisasi ㅤperpajakan ㅤterhadap ㅤkepatuhan ㅤwajib ㅤpajak 

ㅤUMKM ㅤyang ㅤterdaftar ㅤdi ㅤKPP ㅤPratama ㅤGayamsari ㅤKota ㅤSemarang? 

5. Apakah ㅤpengaruh ㅤkualitas  ㅤpelayanan ㅤfiskus ㅤterhadap ㅤkepatuhan ㅤwajib 

ㅤpajak ㅤUMKM ㅤyang ㅤterdaftar ㅤdi ㅤKPP ㅤPratama ㅤGayamsari ㅤKota 

ㅤSemarang? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan ㅤlatar ㅤbelakang ㅤdiatas ㅤyang ㅤkemudian ㅤdiidentifikasi ㅤke ㅤdalam 

ㅤrumusan ㅤmasalah, ㅤpenelitian ㅤini ㅤbertujuan ㅤuntuk ㅤ: 

1. Mengetahui ㅤpengaruh ㅤpemahaman ㅤperpajakan ㅤterhadap ㅤkepatuhan ㅤwajib  

ㅤpajak ㅤUMKM ㅤyang ㅤterdaftar ㅤdi ㅤKPP ㅤPratama ㅤGayamsari ㅤKota  

ㅤSemarang. 

2. Mengetahui ㅤpengaruh ㅤpenurunan ㅤtarif ㅤpajak ㅤterhadap ㅤkepatuhan ㅤwajib  

ㅤpajak ㅤUMKM ㅤyang ㅤterdaftar ㅤdi ㅤKPP ㅤPratama ㅤGayamsari ㅤKota  

ㅤSemarang. 

3. Mengetahui ㅤpengaruh ㅤsanksi ㅤpajak ㅤterhadap ㅤkepatuhan ㅤwajib ㅤpajak  

ㅤUMKM ㅤyang ㅤterdaftar ㅤdi ㅤKPP ㅤPratama ㅤGayamsari ㅤKota ㅤSemarang. 

4. Mengetahui ㅤpengaruh ㅤsosialisasi ㅤperpajakan ㅤterhadapkepatuhan ㅤwajib  

ㅤpajak ㅤUMKM ㅤyang ㅤterdaftar ㅤdi ㅤKPP ㅤPratama ㅤGayamsari ㅤKota  

ㅤSemarang. 
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5. Mengetahui ㅤpengaruh ㅤkualitas ㅤpelayanan ㅤfiskusterhadap ㅤkepatuhan ㅤwajib  

ㅤpajak ㅤUMKM ㅤyang ㅤterdaftar ㅤdi ㅤKPP ㅤPratama ㅤGayamsari ㅤKota  

ㅤSemarang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi untuk 

berbagai pihak, diantaranya sebagai berikut : 

1.4.1 Aspek Teoritis 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi 

pengembangan dan wawasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya 

dalam bidang perpajakan. 

1.4.2 Aspek Praktis  

a) Bagi Instansi Pajak 

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada instansi 

terkait, yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gayamsari Kota Semarang 

dalam upaya menyadarkan masyarakat atau calon wajib pajak yang kurang 

patuh terhadap pembayaran pajak mereka agar dapat memenuhi 

kewajibannya sebagai Wajib Pajak.  

b) Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini juga bermanfaat bagi masyarakat umum 

khususnya pelaku UMKM. Yang mana mereka merupakan pembayar 

pajak yang memiliki andil dalam penelitian ini karena mereka subjek 

penelitian ini. Untuk lebih meningkatkan kepatuhan mereka temuan 

penelitian ini akan memperbaiki sikap mereka terhadap kewajiban 
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perpajakannya. Serta sebagai motivasi bagi mereka terhadap kepatuhan 

wajib pajak. 

c) Bagi Penulis 

Bagi penulis penelitian ini dapat menjadi gambaran mengenai 

pemahaman perpajakan, tarif pajak, dan sanksi pajak dalam kepatuhan 

wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gayamsari Kota 

Semarang itu sendiri, sehingga penulis dapat tergugah untuk mematuhi 

pajak dan ikut serta dalam melapor pajak dimasa mendatan


