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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

MOTTO: 

“Allahumma yassir walaa tu’assir.” 

“…dan aku belum pernah kecewa dalam berdo’a kepada-Mu, ya Tuhanku.”  

(Q.S. Maryam: 4) 

“Doa seorang ibu untuk anaknya itu mampu menembus langit, sangat mustajab di 

hadapan Allah Ta’ala.” 

“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanku tidak pernah 

menjadi takdirku dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah 

melewatkanku.” 

 “Bertanggung jawablah dengan apa yang sudah kamu pilih dan putuskan.” 

“Percayalah bahwa sebuah kebaikan, akan menimbulkan kebaikan lainnya.” 

Skripsi ini Saya persembahkan untuk: 

- Bapak dan Ibu yang tercinta 

- (Alm) Kakek dan Nenek tersayang 

- Pakdhe, Budhe, dan Om tersayang 

- Adik-adik tersayang 

- Sahabat-sahabatku yang tersayang 
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INTISARI 

Semarang dengan berbagai potensinya tidak luput dari berbagai aspek yang 

berkembang terutama pertumbuhan ekonomi dan teknologi yang semakin pesat 

dikarenakan kebutuhan serta lingkungan yang mendukungnya. Salah satu 

perkembangan teknologi yaitu kecanggihan internet yang menjadi salah satu 

landasan dan faktor terkuat dalam mengembangkan sebuah bisnis.  

Transaksi bisnis online ini dijadikan peluang oleh wajib pajak dalam 

melakukan kegiatan usahanya tidak terkecuali para pelaku bisnis di Semarang. 

Pertumbuhan bisnis online ini mendorong Kementerian Keuangan untuk dapat 

memanfaatkan keuntungan pendapatan dari sektor ini. Tetapi masih sedikit pelaku 

bisnis online yang melaporkan pajak usahanya. Penyebabnya adalah kurangnya 

penegasan ketentuan perpajakan atas transaksi bisnis online. 

Penyebab lain pelaku bisnis online belum melaporkan pajak usahanya 

adalah Indonesia menggunakan Self Assessement System sebagai sistem 

pemungutan perpajakan. Dengan kata lain, kepatuhan wajib pajak merupakan 

faktor terpenting dari sistem tersebut dalam hal untuk meningkatkan pendapatan 

negara melalui pajak. Tingkat kepatuhan pajak di Indonesia masih rendah. Hal ini 

tergambar pada realisasi pelaporan SPT hingga 1 April 2019 mencapai 61,7%. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Astina dan Setiawan (2018) 

membuktikan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh positif terhadap tingkat 

kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Di sisi lain penelitian Arisandy (2017) 

membuktikan bahwa pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh positif secara 
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signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan 

bisnis online, dikarenakan masih banyak wajib pajak yang belum mampu untuk 

mengisi SPTnya sendiri. Dalam usaha meningkatkan kepatuhan wajib pajak, 

kesadaran wajib pajak perlu diperhatikan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Astina dan Setiawan (2018) bahwa kesadaran wajib pajak 

berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan 

kegiatan bisnis online. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Arisandy 

(2017) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif terhadap 

kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu adanya 

sanksi pajak. Hal ini dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Savitri dan 

Nuraina (2017), Wirawan dan Noviari (2017), Dewi dan Merkusiwati (2018), serta 

Arisandy (2017) bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib 

pajak orang pribadi. Adanya sistem e-filling juga dapat mempengaruhi kepatuhan 

wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Susmita dan Supadmi 

(2016) serta Indriyani dan Askandar (2018) bahwa penerapan sistem e-filing 

berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.  

Berdasarkan fenomena bisnis online yang kian maju dan berkembang 

terutama di Semarang, masih sedikitnya pelaku bisnis online yang melaporkan 

pajak usahanya serta research gap yang dikemukakan di atas ditemukan masalah, 

“masih adanya ketidakkonsistenan temuan hasil penelitian mengenai pengaruh 

pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan penerapan sistem 
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e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan 

bisnis online”.  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang 

melakukan kegiatan bisnis online di Semarang. Sampel dalam penelitian ini 

menggunakan metode simple random sampling yaitu pengambilan sampel dari 

populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam 

populasi itu. Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 

responden. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan uji regresi dengan 

menggunakan SPSS versi 23. 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini didapatkan 

kesimpulan bahwa hanya 1 hipotesis yang diterima dan 3 hipotesis lainnya ditolak. 

1 hipotesis yang diterima yaitu sanksi pajak terbukti berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan 

bisnis online. 3 hipotesis lainnya yang ditolak yaitu pemahaman wajib pajak, 

kesadaran wajib pajak, dan penerapan sistem e-filing yang terbukti tidak 

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan 

kegiatan bisnis online. 
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