
 

1 
 

BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Pajak adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap 

masyarakat berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa, dan terutang yang 

wajib dibayar dengan tidak mendapat imbalan secara langsung untuk membiayai 

pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 2007 tentang ketentuan 

umum dan tata cara perpajakan yang dimaksud pajak adalah kontribusi kepada 

negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung 

dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran yang sebenar-benarnya. 

Semakin pesatnya pembangunan dalam suatu negara merupakan salah satu 

indikator berkembangnya negara tersebut. Tidak dapat dipungkiri lagi dalam 

beberapa tahun terakhir ini sektor pajak mendapat perhatian yang luas. Mulai dari 

penerimaan pajak, penggunaan pajak, dan terutama pelanggaran yang terjadi pada 

pelaksanaannya. 

Perekonomian Indonesia didominasi oleh kegiatan usaha yang berbasis 

pada usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Bagi negara sektor UMKM 

mempunyai peran yang sangat besar. Daud (2013) menjelaskan sekitar 57,9% dari 

total PDB yang diperkirakan berasal dari UMKM. Direktorat Jenderal Pajak 

menyebut jumlah pelaku UMKM mencapai sekitar 60 juta dan berkontribusi 
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sebanyak 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Namun hanya 1,5% juta 

yang tercatat sebagai pembayar pajak dengan kontribusi sebesar 2,2% terhadap total 

penerimaan pajak penghasilan yang dibayarkan sendiri oleh wajib pajak 

(www.katadata.co.id). Pemerintah telah menerbitkan penurunan tarif pajak 

penghasilan (PPh) final UMKM yang semula 1% menjadi 0,5% sesuai dengan 

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas 

penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki 

peredaran bruto sampai dengan 4,8 milyar rupiah dalam satu tahun pajak. Peraturan 

ini diberlakukan efektif pada 1 Juli 2018 dan diharapkan dapat menjadikan pelaku 

UMKM semakin patuh dalam membayar pajak. 

Mojokerto adalah wilayah yang berada di provinsi Jawa Timur yang terdiri 

dari dua bagian yaitu kota dan kabupaten. Wilayah Mojokerto secara resmi 

didirikan pada tanggal 9 Mei 1293 dan merupakan wilayah tertua ke 10 di provinsi 

Jawa Timur. Wilayah ini terdiri atas 18 kecamatan yang dibagi lagi atas sejumlah 

desa dan kelurahan. Mojokerto merupakan salah satu wilayah yang masuk dalam 

kawasan metropolitan Surabaya yaitu Gerbang kertosusila. Mojokerto memiliki 

tampat wisata yang cukup banyak diantaranya yaitu di Desa Tanjungan terdapat 

Waduk Tanjungan, di kecamatan Trowulan yang pernah menjadi pusat kerajaan 

Majapahit terdapat peninggalan sejarah seperti candi, pendopo, dan makam raja-

raja Majapahit. Lalu yang tidak kalah menarik di kecamatan Pacet yang merupakan 

kawasan wisata dengan memiliki pemandangan yang indah dan hawa yang sejuk 

karena berada di dataran tinggi. Terdapat banyak wisata seperti wisata outbound, 

wisata air terjun, dan wisata arung jeram. 

http://www.katadata.co.id/
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Wilayah Mojokerto dalam pengembangan Industri Kecil dan Menengah 

(IKM) berada di bawah pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Mojokerto. Sedangkan pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

(UMKM) berada di bawah pengawasan Dinas Koperasi Mojokerto. Potensi dari 

IKM dan UMKM tersebar di berbagai desa di setiap kecamatan. Terdapat beberapa 

usaha yang menonjol diantaranya adalah kerajinan sepatu. Di kecematan Trowulan 

dibangun Pusat Perkulakan Sepatu Trowulan (PPST) yang merupakan pasar sepatu 

pertama terbesar di Indonesia dan di kecamatan Sooko terdapat sentra industri 

sepatu sandal. Usaha makanan yang berada di kecamatan Bangsal yang juga 

terkenal dengan kerupuk rambaknya. 

Pajak adalah sumber penerimaan negara yang cukup besar, maka perlu 

dilihat masalah terhadap kepatuhan pajaknya. Kepatuhan pajak ini menjadi aspek 

penting untuk melihat seberapa patuh wajib pajak dalam melakukan kewajiban 

pajaknya. Kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang memenuhi kewajiban 

perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai 

dengan peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku. Hal tersebut berdampak 

kepada seberapa besar penerimaan pajak yang diperoleh jika wajib pajak patuh 

terhadap perpajakan. Seperti pada tabel dibawah ini yang menunjukkan penerimaan 

pajak negara dan kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi yang ditargetkan dan 

realisasinya pada tahun 2014 sampai dengan 2017. 
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Tabel 1.1 

Data Penerimaan Pajak dan Kepatuhan Pajak Tahun 2014 - 2017 

Tahun 

Penerimaan Pajak 

(Triliun Rupiah) 

Presentase 

Realisasi 

Dengan 

Target 

Kepatuhan Pajak 

(%) 

Target Realisasi Target Realisasi 

2014 

2015 

2016 

2017 

 

1.072,38  

1.294,21  

1.355,19  

1.283,63  

 

985,13 

1.060,86   

1.105,97 

1.151,03 

91,86% 

81,97% 

81,61% 

89,67% 

70,00  

70,00 

72,50 

50,00 

58,73 

60,00 

63,15 

62,96 

Sumber : www.pajak.go.id diakses tahun 2019 

Dari tabel diatas menunjukkan informasi bahwa di tahun 2014 sampai 

dengan 2017, penerimaan pajak negara mempunyai nilai realisasi yang lebih rendah 

dari nilai yang ditargetkan setiap tahunnya. Selama tahun 2014 – 2017 presentase 

realisasi menunjukkan adanya penurunan. Hal ini disebabkan karena nilai realisasi 

kepatuhan pajak formal orang pribadi lebih rendah dari nilai yang ditargetkan yang 

bersumber dari laporan tahunan Direktorat Jenderal Pajak. Selain penerimaan pajak 

negara, penerimaan pajak bisa dilihat dari setiap daerah. Berikut penerimaan pajak 

daerah di Mojokerto yang ditunjukkan dalam tabel di bawah ini : 

Tabel 1.2 

Data Penerimaan Pajak Daerah Mojokerto Tahun 2014 - 2017 

Tahun 

Penerimaan Pajak Daerah 

(Miliar Rupiah) 

Presentase 

Realisasi Dengan 

Target Target Realisasi 

2014 

2015 

2016 

2017 

 

165.562,28 

246.603,40 

254.193,49  

274.600,00  

 

185.725,14 

229.078,20   

263.234,24 

312.444,82 

112,18% 

92,89% 

103,56% 

113,78% 

   Sumber : www.bapenda.mojokertokab.go.id  

 

http://www.pajak.go.id/
http://www.bapenda.mojokertokab.go.id/
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Berdasarkan tabel di atas, penerimaan pajak daerah Mojokerto mempunyai 

realisasi penerimaan yang melampaui target. Realisasi penerimaan yang melampui 

target terjadi pada tahun 2014 sebesar 112,18%, tahun 2016 sebesar 103,56%, dan 

tahun 2017 sebesar 113,78%. Di tahun 2015 realisasi penerimaan belum mencapai 

target. 

Banyak perspektif yang memandang bahwa kepatuhan pajak merupakan 

fenomena yang sangat kompleks. Franzoni dalam Verani dan Riana (2013) 

menyebutkan bahwa kepatuhan pajak (tax compliance) bisa dipengaruhi oleh 

beberapa faktor dan dapat di lihat dari banyak perspektif : kecenderungan terhadap 

instansi publik (dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak), keadilan yang dirasakan 

oleh wajib pajak dari sistem yang berlaku, persepsi keadilan, dan ketegasan dari 

undang-undang dan sanksi.  

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perilaku terencana 

(theory of planned behavior). Menurut Ajzen (1991) dalam Basri dan Surya (2014) 

Theory of Planned Behaviour merupakan teori yang menjelaskan tentang 

pertimbangan untuk melakukan sebuah perilaku atau tidak melakukan sebuah 

perilaku yang dipengaruhi niat seseorang. Sebelum individu melakukan sesuatu, 

individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari 

perilakunya tersebut. Kemudian yang bersangkutan akan memutuskan bahwa akan 

melakukannya atau tidak melakukannya.  

Kepatuhan wajib pajak adalah sejauh mana wajib pajak dapat 

melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar sesuai dengan 

peraturan perpajakan. Wajib pajak diharapkan dapat melakukan kewajiban 
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perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti halnya dalam kegiatan 

pemotongan, penyetoran, dan pelaporan yang diisi dengan jujur, lengkap, dan 

benar. Hubungan Theory of Planned Behaviour dengan kepatuhan wajib pajak yaitu 

setiap individu melakukan kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak 

perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang 

pajak yang berlaku akan berdampak pada penerimaan pajak yang besar untuk 

pembangunan negara. Hal tersebut bentuk dari kepatuhan pajak karena adanya 

perilaku yang didasari oleh niat dan keyakinan bahwa yang dilakukan oleh individu 

tersebut akan memperoleh hasilnya. Kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh 

beberapa faktor. 

Faktor pertama adalah kualitas pelayanan fiskus. Pelayanan pada sektor 

perpajakan diartikan sebagai pelayanan yang diberikan oleh petugas fiskus kepada 

wajib pajak untuk membantu wajib pajak dalam memenuhi dan melaksanakan 

kewajiban perpajaknnya. Kepatuhan wajib pajak tergantung pada bagaimana 

petugas pajak memberikan pelayanan yang baik dan memuaskan kepada wajib 

pajak yang sedang dan ingin memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Petugas 

fiskus harus senantiasa melakukan perbaikan kualitas pelayanan agar dapat 

meningkatkan kepuasan dan kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian yang dilakukan 

oleh Randi Ilhamsyah (2016) menunjukkan hasil penelitian variabel kualitas 

pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.Sedangkan 

penelitian yang dilakukan oleh Maya Tantio (2014) tidak berpengaruh antara 

variabel kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. Hubungan 

Theory of Planned Behaviour dengan kualitas pelayanan fiskus yaitu jika pelayanan 
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fiskus dari petugas pajak dapat ditunjukkan dengan baik kepada wajib pajak, maka 

wajib pajak akan mengumpulkan niatnya untuk ingin memenuhi kewajiban 

perpajakannya. Sesuai dengan definisi dari theory of planned behavior yang setiap 

perilaku individu dipengaruhi oleh niat dan ada hasil yang diperoleh ketika individu 

tersebut melakukannya.   

Faktor kedua yaitu sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan 

jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma 

perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi (Mardiasmo 2011:59). Sanksi perpajakan 

menjadi alat untuk mencegah wajib pajak melanggar ketentuan-ketentuan dan 

aturan pajak yang sudah berlaku supaya aturan tersebut dapat dilaksanakan dengan 

baik. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2007 tentang 

ketentuan umum dan tata cara perpajakan dijelaskan bahwa sanksi terdiri dari 

sanksi administrasi dan sanksi pidana. Dalam penelitian yang dilakukan oleh 

Shinung Sakti hantoyo (2016) sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan 

wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Mochamad Gautama (2014) 

sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hubungan 

theory of planned behavior dengan sanksi perpajakan yaitu sanksi ditetapkan untuk 

bisa menjadi kontrol bagi wajib pajak supaya tidak melanggar aturan perpajakan 

yang berlaku dan diharapkan dengan adanya sanksi perpajakan yang diterima wajib 

pajak dapat mempengaruhi peningkatan kepatuhan wajib pajak. 

Faktor ketiga, kepercayaan wajib pajak. Kepercayaan adalah pengharapan 

positif  bahwa orang lain tidak akan melakukan melalui kata-kata, tindakan, dan 

kebijakan bertindak secara opurtunitis (Robbins, 2008:97). Kepercayaan yang 
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dimaksud adalah kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan yang 

mendasari setiap masyarakat dalam hal yang berkaitan dengan wajib pajak kepada 

sistem hukum dan pemerintahan yang berada di Indonesia dan hubungannya 

terhadap pelaksanaan sistem perpajakan di Indonesia apakah sesuai dengan harapan 

masyarakat (Fitriani 2012). Jika individu mempersepsikan bahwa Direktorat 

Jenderal Pajak bisa di percaya, maka tingkat kepercayaan wajib pajak akan 

meningkat. Penelitian Ainil Huda (2015) menyatakan bahwa kepercayaan wajib 

pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang 

dilakukan oleh Nedi Hendri (2016) bahwa kepercayaan wajib pajak tidak 

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hubungan theory of planned 

behavior dengan kepercayaan wajib pajak yaitu wajib pajak akan melakukan 

kepatuhan perpajakannya yang didasarkan oleh niat jika wajib pajak tersebut 

mengetahui hasil yang diperoleh dari kewajiban perpajakannya atas kepercayaan 

yang mereka bentuk terhadap sistem hukum dan pemerintahan yang berada di 

Indonesia dan hubungannya terhadap pelaksanaan sistem perpajakan di Indonesia 

apakah sesuai dengan harapan masyarakat. 

Faktor keempat yaitu religiosity. Glock dan Stark (1996) dalam Andika 

Utama (2016) religiosity merupakan komitmen yang berhubungan dengan agama 

atau keyakinan yang dilihat melalui aktivitas inidividu yang bersangkutan dengan 

agama yang dianut. Negara Indonesia merupakan negara yang menjunjung 

religiosity, hal ini dibuktikan dengan meletakkan Ketuhanan pada sila pertama 

sebagai dasar negara (Panggabean, 2015). Religiosity berasal dari nilai-nilai 

keagamaan yang luhur dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang mengajarkan perilaku 
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kejujuran dan integritas terhadap setiap penganutnya. Penelitian yang dilakukan 

oleh Intan (2018) menunjukkan religiosity berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 

pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Eiya Ofiafoh (2016) bahwa 

religiosity tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hubungan theory of 

planned behavior dengan religiosity yaitu setiap individu yang memiliki komitmen 

yang berhubungan dengan agama akan meyakinkan dirinya untuk patuh terhadap 

segala sesuatu yang diyakini dan akan memperoleh manfaat atau hasil. Jika wajib 

pajak yang memiliki nilai-nilai keagaaman maka wajib pajak akan patuh terhadap 

aturan yang ditetapkan salah satunya yaitu memenuhi kewajiban perpajakan 

sebagai bentuk dari kepatuhan wajib pajak. 

Faktor kelima yaitu tax calculation. Tax calculation yaitu 

memperhitungkan berapa besaran pajak yang dikenakan atas kewajiban 

perpajakannya. Indonesia menganut sistem pemungutan self assessment yaitu wajib 

pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan 

melaporkan sendiri kewajiban pajak terutangnya sehingga dibutuhkan pemahaman 

dan kemampuan untuk menghitung berapa besaran pajak yang dikenakan. 

Penelitian yang dilakukan Ferdila Idha (2018) tax calculation berpengaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Dajana (2015) 

tax calculation tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hubungan 

theory of planned behavior dengan tax calculation yaitu jika wajib pajak dapat 

memenuhi kewajiban perpajakannya yang melibatkan pemahaman perhitungan 

perpajakan yang berdampak pada ketepatan hasil dari pajak yang terutang, maka 

wajib pajak akan berusaha untuk memahami bagaimana cara untuk menghitung 
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besaran pajak sehingga wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya 

yang berdampak pada meningkatnya kepatuhan pajak. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi 

Perpajakan, Kepercayaan Wajib Pajak, Religiosity, Dan Tax Calculation 

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Mojokerto”. 

1.2  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah akan dibahas 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib  

pajak UMKM di Mojokerto? 

2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 

UMKM di Mojokerto? 

3. Apakah kepercayaan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 

pajak UMKM di Mojokerto? 

4. Apakah religiosity berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM 

di Mojokerto? 

5. Apakah tax calculation berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 

UMKM di Mojokerto? 

1.3  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan 

fiskus, sanksi perpajakan, kepercayaan wajib pajak, religiosity, dan tax calculation 

terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Mojokerto. 
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1.4  Manfaat Penelitian 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, yakni: 

1. Bagi penulis 

Sebagai pembanding teori yang didapatkan pada saat perkuliahan atau 

proses pembelajaran di kelas dengan fakta yang ada di lapangan dan juga penulis 

mendapatkan wawasan baru mengenai variabel apa saja yang mempengaruhi proses 

kepatuhan pajak. 

2. Bagi Pembaca 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah 

wawasan tentang pengaruh kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, 

kepercayaan wajib pajak, religiosity, dan tax calculation terhadap kepatuhan wajib 

pajak UMKM di Mojokerto. 

3. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan menjadikan 

bahan evaluasi akan pentingnya sikap kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, 

kepercayaan wajib pajak, religiosity, dan tax calculation terhadap kepatuhan wajib 

pajak UMKM di Mojokerto untuk melaksanakan kewajibanperpajakan sehingga 

dapat meningkatkan penerimaan pajak di negara Indonesia. 

1.5  Sistematika Penulisan Skripsi 

Penelitian ini akan dibagi menjadi lima bagian, yaitu:  

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini memberikan gambaran tentang masalah yang akan dikemukakan, 

yang berisi latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, 
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sistematika penelitian dan referensi. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini akan menjelaskan mengenai dasar teori yang berkaitan dengan 

topik. Selain itu juga akan dipaparkan penelitian-penelitian sejenis yang telah 

dilakukan sebelumnya yang berhubungan dengan topik. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini memberikan penjelasan mengenai langkah-langkah pengolahan 

data yang perlu dilakukan dalam melakukan penelitian. 

BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

 Bab ini menguraikan tentang gambaran subyek penelitian serta analisis 

data yang terdiri dari analisis deskriptif, pengujian hipotesis, dan pembahasan dari 

hasil penelitian yang sudah dilakukan. 

BAB V PENUTUP 

 Bab ini menguraikan tentang kesimpulan, keterbatasan serta saran 

berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.  
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