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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti 

sebelumnya maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

Pengaruh Tingkat Pemahaman, Kepatuhan dan Kesadaran Wajib Pajak UMKM 

terhadap Kewajiban PP No. 46 Tahun 2013. Berikut ini beberapa penelitian 

terdahulu yang menjadi acuan dan poin-poin penting pada penelitianya: 

1. Pancawati Hardiningsih & Nila Yulianawati (2011) 

Pancawati Hardiningsih & Nila Yulianawati, (2011) melakukan penelitian dengan 

judul Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembayaran Pajak. Variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel independennya menggunakan 

tingkat kesadaran, luasnya pengetahuan, pemahaman, presepsi efektifitas sistem 

perpajakan dan kualitas layanan. Sedangkan variabel dependen yang digunakan 

adalah kemauan dalam membayar pajak.  

Hasil dari penelitian yang ada menunjukan bahwa hasil dinyatakan 

signifikan berpengaruh positif pada variabel tingkat kesadaran dan kualitas 

layanan terhadap kemauan dalam membayar pajak. Variabel luasnya pengetahuan, 

pemahaman dan presepsi efektifitas sistem perpajakan menyatakan tidak adanya 

pengaruh dengan variabel kemauan membayar pajak. Persamaan antara penelitian 

dengan penelitian sekarang yaitu terletak pada variabel yang digunakan yaitu 

tingkat kesadaran, tingkat pemahaman serta menggunakan uji regresi
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Perbedaannya antar peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu terletak pada 

responden yang digunakan sebagai penelitian, variabel dependen serta independen 

yang digunakan dalam melakukan penelitianya. 

2. Eunike Jacklyn Susilo & Betri Sirajuddin (2013) 

Peneliti ini melakukan penelitian dengan judul Pemahaman Wajib Pajak Terhadap 

Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Tentang Pajak UMKM (Studi Kasus 

Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Pratama Palembang Ilir 

Barat). Metode penelitian yang dilakukan yaitu metode kualitatif dengan 

menggunakan data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data berupa 

observasi, wawancara, kuesioner dan dokumen. 

Hasil dari penelitian yang dilakukan dengan menggunakan 100 

kuesioner yang telah disebar maka kesimpulan yang ada yaitu tingkat pemahaman 

wajib pajak tentang PP No. 46 Tahun 2013 masih sangat minim. Selain itu 

terdapat pernyataan dari responden yang telah diwawancara menyatakan bahwa 

tidak adanya penyuluhan tentang PP No. 46 Tahun 2013 dari pemerintah sehingga 

mengakibatkan wajib pajak bingung dan tidak mengerti, tetapi terdapat hal positif 

yang ada yaitu dengan adanya PP No. 46 Tahun 2013 ini memudahkan wajib 

pajak dalam melakukan pembayaran dan mentaati peraturan pajak yang telah 

ditetapkan. 

Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian 

sekarang yaitu untuk persamaan, terletak pada topik penelitiannya dengan sama-

sama menggunakan PP No. 46 Tahun 2013 sebagai topik penelitian. Penelitian ini 

tidak menggunakan variabel karena termasuk dalam penelitian kualitatif. 
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Sedangkan untuk perbedaan penelitian yaitu terletak pada obyek penelitian, jika 

peneliti terdahulu menggunakan KPP Pratama Palembang Ilir Barat maka peneliti 

sekarang menggunakan KPP Pratama Karangpilang Surabaya. Dilihat dari segi 

variabel yang digunakan peneliti sekarang menambahkan beberapa variabel yang 

terkait seperti kepatuhan, kesadaran dan untuk dependennya peneliti sekarang 

menggunakan tingkat kewajiban Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013. Jenis 

penelitian yang dilakukan juga berbeda untuk peneliti terdahulu menggunakan 

kualitatif sedangkan peneliti sekarang menggunakan kuantitatif dengan 

menggunakan uji regresi berganda. 

3. Dimas Ramadiansyah, Nengah Sudjana, Dwiatmanto (2014) 

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini berjudul Analisis Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Dalam Membayar. 

Obyek penelitian dalam penelitian ini yaitu pada KPP Pratama Singosari. 

Penelitian ini tergolong dalam penelitian kuantitatif dengan menggunakan data 

primer berbentuk kuesioner. Variabel yang dipakai adalah untuk variabel 

independenya adalah kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, pengetahuan dan 

pemahaman tentang peraturan, dan presepsi atas sistem perpajakan. Sedangkan 

untuk variabel dependen yang dipakai dalam penelitian ini yaitu kemauan 

membayar pajak. 

 Data yang ada menunjukan hasil yaitu dari beberapa variabel 

independen yang ada didalam penelitian menunjukkan bahwa semua variabel 

yang terdiri dari kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, pengetahuan dan 

pemahaman tentang peraturan, dan presepsi atas sistem perpajakan berpengaruh 
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terhadap kemauan membayar pajak. Persamaan penelitian yaitu peneliti terdahulu 

dan penelitian ini sama-sama melakukan penelitian dengan menggunakan variabel 

independen kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang 

peraturan. Selain itu metode penelitian dalam bentuk kuantitatif menggunakan 

data primer berupa kuesioner dalam penelitian. Perbedaan yang ada yaitu terletak 

pada: 1) Jenis variabel independen yang tambahan yang digunakan, 2) Penelitian 

terdahulu melakukan penelitian di KPP Pratama Singosari sedangkan peneliti 

sekarang melakukan penelitian di KPP Pratama di wilayah Surabaya 

Karangpilang. 

 

2.2 Landasan Teori 

Berikut ini akan dijelaskan menggenai dasar-dasar teori tentang yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu : 

2.2.1  Pengertian Pajak 

Pengertian pajak menurut Mas'ud Susanto, (2014:2) mengatakan bahwa 

pengertian pajak sebagai berikut: 

1) Rochmat Soemitro 

Pajak merupakan suatu bentuk iuran dari rakyat kepada kas negara 

berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak 

mendapatkan jasa timbal balik yang secara langsung dapat ditunjukan serta 

dipergunakan dalam membayar pengeluaran umum. 

2) Soeparman Soemahamidjaja 

Pajak merupakan bentuk iuran wajib berupa utang atau barang yang 

dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum yang digunakan 
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untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam 

menguasai kesejahteraan umum. 

3) PJA. Andriani 

Pajak merupakan salah satu bentuk iuran kepada negara (yang dapat 

dipaksakan) serta terutang oleh wajib pajak yang wajib membayar 

berdasarkan peraturan-peraturan dengan tidak mendapatkan prestasi 

kembali, yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara, 

untuk menyelengarakan pemerintah. 

Pengertian lain tentang pajak menurut Undang-undang No. 28 tahun 

2007 mendefinisikan pajak menurut ketentuan umum dan tata cara perpajakannya 

yaitu suatu bentuk kontribusi dari wajib pajak yang terdaftar dinegara yang 

terutang baik dari wajib pajak orang pribadi atau badan bersifat memaksa, serta 

tidak adanya imbalan secara langsung yang digunakan untuk keperluan negara 

demi kemakmuran masyarakatnya. 

Definisi-definisi mengenai pajak seperti yang ditunjukan diatas, maka 

peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa pajak merupakan salah satu bentuk 

iuran yang dibayarkan oleh rakyat yang terkena pajak kepada pemerintah untuk 

membiayai pengeluaran pemerintah dalam mengembangkan negara dengan tidak 

adanya hubungan timbal balik secara langsung yang ditunjukan. 
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2.2.2 Fungsi pajak 

Negara-negara yang ada membuat peraturan pajak serta menerapkan 

peraturan tersebut pasti memiliki fungsi yang ada. Adapun dua fungsi pajak 

menurut (Erly Suandy, 2011:14) yaitu: 

a. Fungsi penerimaan (Budgetair) 

Fungsi penerimaan adalah memasukan uang sebayak-banyaknya ke kas 

negara, dengan tujuan membiayai pengeluaran negara. Contonya, pajak 

dimasukan dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri. 

b. Fungsi mengatur (Regulered) 

Fungsi mengatur adalah alat untuk mengatur masyarakat baik dibidang 

ekonomi, sosial ataupun politik untuk tujuan tertentu. Misalnya pemberian 

insentif pajak dalam rangka meningkatkan investasi baik dalam maupun 

luar negeri. 

2.2.3 Jenis-jenis pajak 

Pajak yang ada dapat dibedakan berdasarkan jenis-jenis pajak yang telah dibuat. 

Menurut Waluyo, (2010:12) pajak dapat dikelompokan menjadi tiga kelompok 

antara lain: 

1. Menurut golongan, dibagi menjadi dua yaitu: 

a Pajak langsung merupakan suatu jenis pajak yang pembebananya harus 

menjadi beban langsung dari wajib pajak serta tidak boleh dibebankan 

kepada orang lain. Jenis pajak langsung dapat dicontohkan dengan pajak 

penghasilan (PPh). 
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b Pajak tidak langsung merupakan kebalikan dari pajak secara langsung 

dimana dalam jenis pajak ini pajak yang ada untuk pembebananya dapat 

dilimpahkan kepada orang lain. Jenis pajak ini dapat berupa pajak 

pertambahan nilai (PPN). 

2. Menurut Sifat 

Pajak menurut sifatnya maksudnya bahwa pajak yang ada dapat dikelompokan 

berdasarkan pengolonganya serta pembeda dan bagianya. Pajak menurut 

sifatnya dikelompokkan menjadi dua yaitu: 

a Pajak subyektif merupakan jenis pajak yang didasarkan atas subyek dan 

dibedakan berdasarkan syarat obyektif yang dimilki yaitu memperhatikan 

keadaan pribadi wajib pajak. Jenis pajak subyektif dapat dicontohkan yaitu 

pajak penghasilan (PPh). 

b Pajak obyektif merupakan jenis pajak yang didasarkan pada obyek, tanpa 

memperhatikan keadaan wajib pajaknya. Jenis pajak obyektif sendiri dapat 

dicontohkan seprti pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas 

barang mewah (PPnBM). 

3. Menurut pemungutan dan pengelolaanya. 

a Pajak pusat adalah jenis pajak yang pemungutanya dilakukan oleh 

pemerintah untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya dari jenis 

pajak pusat antara lain pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak 

penjualan atas barang mewah. 

b Pajak daerah adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah 

yang digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah ini 
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dicontohkan seperti pajak reklame, pajak parkir, pajak rokok, pajak 

hiburan serta pajak bumi dan bangunan pedesaaan maupun perkotaan. 

2.2.4 Social Learning Theory (Teori Pembelajaran Sosial) 

Social Learning Theory (Teori Pembelajaran Sosial) merupakan teori dimana 

seseorang dapat belajar lewat pengamatan dan pengalaman (Badura, 1997). Teori 

ini memiliki empat proses dalam pembelajaran sosial yaitu: 

1. Proses perhatian (attentional), adalah seseorang hanya akan belajar dari 

seseorang atau model, jika mereka telah mengenal dan menaruh perhatianya. 

2. Proses penahanan (retention), merupakan suatu proses untuk mengingat 

tindakan suatu model yang tidak lagi tersedia.  

3. Proses reproduksi motorik, merupakan suatu proses dimana mengubah 

pengamatan menjadi perbuatan 

4. Proses penguatan (reinforcement), adalah suatu proses individu-individu 

disediakan rangsangan positif untuk berprilaku sesuai dengan model yang 

ada.   

Menurut penelitian Arum (2012) menjelaskan bahwa Social Learning 

Theory ini menjelaskan perilaku wajib pajak yang ada didalam suatu negara dalam 

memenuhi kewajibanya dalam melakukan pembayaranya terhadap peraturan pajak 

yang berlaku dinegara tersebut. Wajib pajak akan taat membayar pajak tepat pada 

waktunya jika lewat pengamatan dan pengalaman langsungnya, yang mana hasil 

dari pemungutan pajak yang ada akan memberikan kontribusi besar terhadap 

pembangunan negara. 
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2.2.5 Tingkat Pemahaman  

Pemahaman berasal dari kata dasar paham. Yasyin, S (2000:305) menyatakan 

bahwa kata paham berarti mengerti, maklum serta memahamai. Memahami juga 

bisa diartikan mengetahui tentang sesuatu serta melihatnya dari berbagai segi. 

Memahami sesuatu berarti seseorang dapat mempertahankan, membedakan, 

menerangkan serta menyimpulkan.  

Pemahaman mengenai peraturan pajak adalah sejauhmana seorang 

wajib pajak mengetahui dalam hal seperti menghitung, melaporkan dan menyetor 

pajak terutangnya atas kewajiban. Tingkat pemahaman akan peraturan pajak di 

Indonesia diharapkan akan meningkatkan adanya kepatuhan pada wajib pajak 

(Siregar dkk, 2012). Harapan ketika seorang wajib pajak paham akan peraturan ini 

yaitu agar wajib pajak yang ada dapat memenuhi kewajibanya terhadap peraturan 

perpajakan yang ada. Jika wajib pajak yang ada paham akan peraturan yang ada 

maka diharapkan semakin paham juga terhadap dampak yang ditimbulkan ketika 

wajib pajak yang ada tidak mematuhi peraturan perpajakan yang ada. 

Menurut Hardiningsih (2011) ada indikator yang digunakan oleh 

seseorang ketika menilai wajib pajak yang ada paham atau tidaknya yaitu bisa 

dilihat dari pemahaman wajib pajak ketika melakukan kewajibanya dengan 

membayar pajaknya yaitu harus memiliki NPWP. Kedua, pemahaman akan hak 

dan kewajiban pajak. Ketiga, pemahaman akan sanksi yang ada. Peneliti sekarang 

menggunakan indikator penelitian menurut Siregar dkk (2012) dan Hardiningsih 

(2011) yaitu: 1) Pemahaman akan ketentuan peraturan PP No 46 tahun 2013. 2) 

Mengisi formulir dengan lengkap dan jelas. 3) Menghitung jumlah pajak yang 
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terutang dengan benar. 4) Membayar pajak tepat waktu. 5) Pemahaman wajib 

pajak harus memiliki NPWP. 6) Pemahaman mengenai hak dan kewajiban pajak. 

7) Pemahaman akan sanksi perpajakan jika terjadi kelalaian. 

2.2.6 Kepatuhan Wajib Pajak 

Kepatuhan berasal dari kata dasar patuh yang berarti suka menurut, taat kepada 

aturan atau perintah yang ada. Kepatuhan wajib pajak sendiri yaitu suatu bentuk 

ketaatan tentang aturan yang telah dibuat dengan melakukan pemenuhan 

kewajibanya yang dilakukan secara sukarela. Tingkat kepatuhan pajak merupakan 

suatu sikap ataupun prilaku yang dimiliki oleh wajib pajak dalam menjalankan 

kewajibanya sesuai dengan peraturan perpajakan yang telah dibuat.  

Seorang wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang ada taat 

terhadap peraturan yang berlaku serta tidak memiliki tunggakan atau 

keterlambatan atas penyetoran pajaknya. Selain itu juga patuh ketika melaksanaan 

kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan 

(Sapriadi, 2013). Kepatuhan tentang wajib pajak sendiri terbagi menjadi dua 

yaitu: 

1 Kepatuhan Formal 

Kepatuhan formal yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak dalam 

memenuhi kewajibannya secara formal sesuai dengan peraturan yang telah 

ditetapkan. Kepatuhan wajib pajak secara formal ini misalnya ketentuan 

batas penyampaian surat pemberitahuan pajak penghasilan tahunan pada 

tanggal 31 maret. Jika dalam batas waktu yang ditentukan wajib pajak 

menyampaikan surat pemberitahuan yang ada maka dapat dikatakan wajib 
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pajak termasuk dalam kategori kepatuhan formal. Tetapi jika wajib pajak 

yang ada menyampaikan surat pemberitahuan melebihi batas yang telah 

menjadi ketentuan maka wajib pajak tersebut belum bisa dikatakan 

memenuhi kepatuhan formal. 

2 Kepatuhan Material 

Kepatuhan material merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak yang 

ada memenuhi semua ketentuan material perpajakan secara substantif  

yang meliputi kepatuhan formal. Misalnya wajib pajak yang ada mengisi 

surat pemberitahuan tahunan (SPT) dengan jujur, lengkap dan sesuai 

dengan ketentuan yang ditetapkan kemudian menyampaikannya ke Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP) sebelum batas waktu yang telah ditentukan. 

Kepatuhan yang ada juga memiliki teori yang dinamakan dengan teori kepatuhan 

(compliance theory). Teori kepatuhan sendiri merupakan teori yang mengatur 

tentang tuntutan akan kepatuhan. Hubungan teori ini dengan variabel penelitian 

yang ada yaitu tuntutan akan kepatuhan seorang wajib pajak terhadap pelaporan 

kewajiban pajaknya secara berkala. Menurut Tyler Saleh (2004) terdapat dua 

perspektif dalam literatur sosiologi mengenai kepatuhan pada hukum yang disebut 

instrumental dan normatif. Prespektif instrumental mengasumsikan individu untuk 

melakukan tanggapan terhadap perubahan yang berhubungan dengan perilaku. 

Sedangkan prespektif normatif berhubungan dengan moral dan berlawanan 

dengan kepentingan pribadi. Adapun indikator yang digunakan oleh peneliti 

sekarang sebagai acuan dalam pembuatan kuesionernya (Madewing, 2013) yaitu: 
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1) Pendaftaran wajib pajak. 2) Penghitungan pajak. 3) Pembayaran. 4) Pelaporan 

surat pemberitahuan. 5) Pembukuan. 

2.2.7 Kesadaran Wajib Pajak 

Kesadaran wajib pajak bisa disebut sebagai salah satu faktor yang digunakan 

dalam membangun negara. Keadaan dimana kita mengetahui dan mengerti 

terhadap hal yang dilakukan itu yang dinamakan kesadaran. Kesadaran wajib 

pajak sendiri yaitu merupakan keadaan wajib pajak dalam memahami realitas dan 

bagaimana bertindak atau menyikapi realitas. Peraturan perpajakan dapat 

dilaksanakan dengan kesadaran yang tinggi berasal dari motivasi seseorang untuk 

membayar pajak, maka kemauan akan membayar pajak pun akan tinggi sehingga 

pendapatan dari sektor perpajakan kepada negara akan tinggi juga. Kesadaran 

akan penundaan pembayaran pajak yang ada akan merugikan negara dan 

memperlambat perbaikan serta pembangunan dinegara tersebut. 

Pemerintah memiliki peran penting dalam hal ini yaitu dengan 

melakukan penyuluhan ataupun sosialisasi secara rutin kepada masyarakat tentang 

peraturan-peraturan perpajakan yang ada. Cara tersebut dilakukan sebagai salah 

satu cara menumbuhkan tingkat kesadaran wajib pajak agar wajib pajak merasa 

memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk melakukan pembayaran pajak. 

Peneliti sekarang menggunakan indikator dari Widyawati dan Nurlis (2010) yang 

digunakan sebagai kuesionernya. Adapun jenis indikatornya antara lain :1) Pajak 

adalah sumber terbesar negara. 2) Pajak digunakan untuk membangun negara. 3) 

Penundaan pembayaran akan memperlambat pembangunan negara. 4) Membayar 

pajak tidak sesuai jumlah akan merugikan negara. 
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2.2.8 Peraturan Pemerintah Nomer 46 Tahun 2013 

Peraturan pemerintah No 46 Tahun 2013 merupakan peraturan perpajakan yang 

mengatur mengenai pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima 

atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Peraturan ini 

termasuk dalam jenis peraturan baru yang diterapkan oleh pemerintah yang mulai 

diterapkan pada tanggal 1 Juli 2013. Tujuan dari dibentuknya PP No.46 tahun 

2013 ini yaitu memberikan kemudahan bagi wajib pajak yang menerima atau 

memperoleh penghasilan dari omset yang didapat untuk melakukan penghitungan, 

penyetoran dan pemungutan pajak yang terutang. Usaha yang dikenai tarif 

peraturan pajak ini adalah jenis usaha dengan omset kurang dari 4,8 milyar dalam 

satu tahun pajak. Pemotongan omset dari peraturan ini yaitu 1% dari omset 

perbulan dengan kualifikasi jumlah omset pertahunnya yang kurang dari 4,8 

milyar.  

2.2.9 Kriteria Usaha Kecil Mikro dan Menengah yang dikenakan tarif 

 PP No.46 

Berikut ini kriteria wajib pajak yang memiliki peredaran bruto (Gandhys 

Resyniar, 2013) antara lain: 

a. Wajib pajak yang tidak termasuk bentuk usaha tetap. 

b. Wajib pajak yang menerima penghasilan dari usahanya, tidak termasuk 

penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan 

peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000 (empat miliar delapan 

ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak.  
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Kriteria lain dalam wajib pajak yang tidak termasuk Wajib Pajak orang pribadi 

adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan 

dan/atau jasa yang dalam usahanya:  

a. Menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik 

yang menetap maupun tidak menetap.  

b. Menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum 

yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.  

Peraturan Pemerintah No. 46 menjelaskan tidak semua Wajib Pajak Badan yang 

memiliki usaha dan memperoleh penghasilan bruto tertentu terkena tarif 1% ini. 

Berikut adalah Wajib Pajak Badan yang tidak termasuk dalam kriteria, antara lain:  

a. Wajib Pajak badan yang belum beroperasi secara komersial. 

b. Wajib Pajak badan yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah 

beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp 

4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).  

Selain kriteria yang ada karakteristik bisnis yang termasuk dalam kategori 

UMKM sebagai berikut (Syarif Ibrahim). 

1) Sektor usaha kecil dan menengah yang umumnya memulai usahanya 

dengan modal sedikit dan keterampilan kurang dari pendiri atau 

pemiliknya.  

2) Sumber-sumber dana yang dimiliki terbatas serta dapat dimanfaatkan 

untuk membantu kelancaran usahanya, seperti dari kredit pemasok 

(supplier) dan pinjaman bank ataupun dari bank yang ingin melayani 

pengusaha kecil dan menengah.  
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3) Kemampuan memperoleh pinjaman kredit perbankan relatif rendah. 

Penyebabnya antara lain karena kekurangmampuan untuk menyediakan 

jaminan, pembukuan, dan lain sebagainya.  

4) Terdapat banyak pelaku ekonomi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) 

yang belum mengerti tentang pencatatan/akuntansi. Bagi mereka yang 

telah menggunakan pencatatan keuangan, masih mengalami masalah 

dalam penyusunan laporan keuangan.  

5) Umumnya sektor ekonomi UMKM kurang mampu membina hubungan 

dengan perbankan. 

2.2.10 Kewajiban dan Hak Pajak UMKM 

Peraturan pajak yang ada didalam suatu negara memiliki beberapa kewajiban serta 

hak yang ada. Adapun kewajiban perpajakan untuk wajib pajak UMKM adalah 

sebagai berikut. 

1) Wajib pajak mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib 

Pajak (NPWP). 

2) Wajib pajak yang ada melakukan penghitungan dan pembayaran 

kewajiban sendiri pajaknya dengan benar. 

3) Wajib pajak melakukan pengisian SPT dengan benar sesuai dengan 

ketentuan yang ditetapkan dan melaporkanya dalam batas waktu yang 

telah ditentukan. 

4) Wajib pajak menyelenggarakan pembukuan pencatatan. 

5) Wajib pajak melakukan pemungutan pajak pertambahan nilai. 
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Sedangkan untuk hak dari wajib pajak yang ada  menurut Erly Suandy (2011) 

dapat dilihat penjelasanya sebagai berikut: 

1. Hak dari wajib pajak untuk mendapatkan pembinaan dan pengarahan 

fiskus. 

2. Hak wajib pajak untuk membetulkan surat pemberitahuan. 

3. Hak wajib pajak untuk memperpanjang waktu penyampaian SPT. 

4. Hak wajib pajak untuk menunda atau mengangsur pembayaran pajak  

5. Hak wajib pajak  memperoleh kembali pembayaran pajak. 

6. Hak wajib pajak mengajukan keberatan dan banding. 

2.2.11 Hubungan Variabel Tingkat Pemahaman dengan Kewajiban PP 

 No. 46 Tahun 2013 

Pemahaman akan peraturan perpajakan akan berpengaruh secara signifikan 

terhadap kewajiban peraturan perpajakan yang ada. Jika para wajib pajak yang 

ada paham terhadap ketentuan dan konsekuensi yang ada bila tidak menjalankan 

kewajibanya maka akan berdampak buruk bagi perkembangan negara. 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Eunike Jacklyn Susilo & 

Betri Sirajuddin, (2013) dengan judul Pemahaman Wajib Pajak Terhadap 

Peraturan Pemerintah Tentang UMKM. Penelitian tersebut dilakukan untuk 

menguji seberapa paham wajib pajak yang ada dengan peraturan pemerintah 

tentang UMKM. Penelitian tersebut memperoleh hasil bahwa minimnya 

pemahaman masyarakat tentang PP No.46 Tahun 2013 dikarenakan belum 

maksimalnya pengenalan PP No. 46 Tahun 2013 kepada kalangan UMKM. 
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Berdasarkan hasil yang ada maka dapat disimpulkan, ketika 

pemahaman wajib pajak kurang maka akan berpengaruh secara signifikan 

terhadap kewajiban didalam pembayaran pajaknya. Peristiwa tersebut dapat 

dibuktikan dengan ketika wajib pajak kurang dalam pemahaman maka sering kali 

ketelatan atau ketidakpedulian didalam memenuhi kewajiban peraturan pajak 

yang ada akan terjadi. Wajib pajak yang tidak didasari dengan pemahaman maka 

wajib pajak tersebut akan merasa kesulitan dalam pemenuhan kewajiban atas 

peraturan tersebut sehingga akan berakibat bagi perkembangan dan pembenahan 

suatu negara. Pemahaman akan peraturan pajak disuatu wilayah perlu dilakukan, 

agar pemenuhan akan kewajiban peraturan yang seharusnya dilakukan oleh wajib 

pajak dapat terlaksanan dengan baik. 

2.2.12 Hubungan Variabel Kepatuhan dengan Kewajiban PP No.46 

 Tahun 2013 

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu bentuk ketaatan dimana wajib pajak 

memenuhi kewajibannya serta melaksanakan hak yang dimilikinya. Wajib pajak 

akan patuh terhadap peraturan perpajakan yang telah dibuat, jika wajib pajak 

tersebut mengetahui dampak yang ditimbulkan ketika seorang wajib pajak tidak 

mematuhi peraturan tersebut. Di Indonesia sistem pemungutan pajak yang berlaku 

adalah self assessment system. Sistem self assessment system berfungsi untuk 

memudahkan para wajib pajak dalam melakukan pembayaran kewajibanya. 

Proses pemungutan hanya dilakukan dengan pengawasan melalui prosedur 

pemeriksaan. Sistem self assessment system menuntut wajib pajak berperan aktif 

dan mematuhi kewajiban pajaknya. Ketika wajib pajak yang ada memiliki tingkat 
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kepatuhan yang tinggi maka dampak positif yang ditimbulkan yaitu semakin 

terpenuhinya kewajiban peraturan perpajakan yang ada. Seperti dalam penelitian 

ini, jika kepatuhan wajib pajak yang ada dilakukan secara benar dan sesuai 

peraturan maka kewajiban pajak tentang PP No. 46 Tahun 2013 akan dapat 

terpenuhi. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Febri Mulyosari (2008) dengan 

judul Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan 

pajak penghasilan periode 2002-2006 di KPP Tegalsari menunjukan adanya 

pengaruh signifikan ketika wajib pajak patuh terhadap ketentuan peraturan maka 

akan terjadi kenaikan pada tingkat kewajiban pajak yang berlaku. Data penelitian 

juga menyatakan hasil bahwa ketika wajib pajak yang ada telah patuh terhadap 

ketentuan secara sukarela dalam membayar kewajibannya maka penerimaan pajak 

negara akan meningkat dan mengakibatkan pengaruh positif terhadap 

perkembangan negaranya.  

2.2.13 Hubungan Variabel Kesadaran dengan Kewajiban PP No. 46 

 Tahun 2013 

Pemenuhan akan kewajiban pajak yang ada akan sangat berpengaruh terhadap 

keberlangsungan suatu negara. Negara dapat berkembang dengan dibantu dari 

sektor perpajakan pada negara tersebut. Pemenuhan sektor perpajakan sendiri 

dapat terjadi jika masyarakat atau wajib pajak yang ada memiliki kesadaran akan 

pentingnya peraturan perpajakan yang telah dibuat. Wajib pajak mengerti akan 

kewajibanya serta timbal balik yang akan ditimbulkan ketika mereka tidak 

melangsungkan kewajiban mereka. 
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Secara langsung tingkat kesadaran wajib pajak yang ada sangat 

memiliki peran positif terhadap peraturan yang telah dibuat. Peneliti mencoba 

melakukan penelitian dimana tingkat kesadaran wajib pajak yang ada akan 

memiliki pengaruh terhadap kewajiban peraturan perpajakan yang ada khususnya 

peraturan pemerintah Nomor 46 tahun 2013. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Pancawati Hardiningsih dan 

Nila Yulianawati (2011) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif yang 

signifikan pada variabel tingkat kesadaran dan kualitas layanan terhadap kemauan 

dalam membayar pajak. Peneliti sekarang mengunakan variabel kesadaran dimana 

menurut penelitian terdahulu adanya pengaruh terhadap kemauan membayar 

pajak, sehingga kewajiban atas peraturan pajak yang ada akan terpenuhi. Menurut 

Arum, H. P (2012) didalam penelitianya mengemukakan bahwa kesadaran 

menjadi kendala dari pengumpulan pajak yang ada. Jika kesadaran wajib pajak 

rendah maka wajib pajak yang ada kurang didalam pemenuhan kewajiban yang 

seharusnya dilakukan oleh wajib pajak tersebut. Dikarenakan tingkat kesadaran 

memiliki pengaruh terhadap kewajiban peraturan perpajakan yang ada. 

2.3  Kerangka Pemikiran 

 Agar dapat mengetahui bagaimana hubungan antar variabel yang diteliti 

berdasarkan landasan teori pada pemahaman, kepatuhan dan kesadaran wajib 

pajak UMKM terhadap kewajiban peraturan pemerintah No. 46 tahun 2013. Oleh 

karena itu peneliti memilih beberapa variabel dan membangun sebuah model 

hubungan antara variabel. Hubungan antar variabel yang ada bisa dilihat pada 

kerangka pemikiran dibawah ini: 
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 Gambar 2.1 

  KERANGKA PEMIKIRAN 

 

2.4  Hipotesis Penelitian 

H1 : Pemahaman Peraturan Perpajakan memiliki pengaruh terhadap 

Kewajiban PP No.46 Tahun 2013. 

H2 : Kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh terhadap Kewajiban PP 

 No. 46 Tahun 2013. 

H3 : Kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh terhadap Kewajiban PP No. 

46 Tahun 2013. 

 

Pemahaman 

Peraturan (X1) 

Kepatuhan Wajib 

Pajak (X2) 

Kesadaran wajib 

pajak (X3) 

Kewajiban PP No 

46 Tahun 2013  

(Y) 


