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BAB II  

TINJAUAN TEORI 

2.1 Review Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini tidak terlepas dari penelitian-penelitian terdahulu 

1. Nurul Aisyah Rachmawati dan Rizka Ramayanti (2016) 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah insentif pajak dalam PP 46 

bermanfaat untuk meningkatkan kepatuhan pajak Wajib Pajak UMKM. Populasi 

dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak UMKM. 

Teknik analisis data yang digunakan yakni Partial Least Square (PLS). Hasil yang 

didapat dari penelitian ini adalah Insentif pajak yang berupa kemudahan, 

perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh terutama sebagaimana yang telah 

diatur dalam PP 46 berpengaruh positif dalam meningkatkan kepatuhan WP 

UMKM. 

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah: 

a. Menggunakan variabel Insentif Pajak dalam menguji Kepatuhan Wajib 

Pajak. 

b. Populasi dan sampel yang digunakan adalah UMKM. 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah: 

a. Dasar hukum insentif berbeda antara PP 46 dan PMK-86/PMK.03/2020. 

b. Tidak menggunakan Partial Least Square (PLS), melainkan analisis regresi 

linier berganda. 
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c. Teori yang mendasari peneliti terdahulu adalah Cost Benefit Analysis, 

sedangakan peneliti yang sekarang menggunakan Planned Behaviour 

Theory. 

 

2. Salman Alief et al (2020)  

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pengaruh kepercayaan kepada 

pemerintah, kebijakan insentif pajak dan manfaat pajak terhadap kepatuhan wajib 

pajak di KPP Makassar Selatan. Populasi dan sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini yakni Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Makassar Selatan berjumlah 

100. Teknik analisis data yang digunakan analisis regresi liner berganda. Hasil yang 

didapat pada penelitian ini adalah kepercayaan kepada pemerintah, kebijakan 

insentif pajak dan manfaat pajak secara simultan dan parsial berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.  

Persamaan penelitian tedahulu dengan penelitian yang sekarang adalah : 

a. Menggunakan variabel Insentif Pajak dalam menguji Kepatuhan Wajib 

Pajak. 

b. Alat yang digunakan dalam memperoleh data adalah kuesioner. 

c. Menggunakan analisis regresi linier berganda 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah : 

a. Tidak menggunakan variabel kepercayaan kepada pemerintah dan manfaat 

pajak untuk menguji kepatuhan wajib pajak. 

b. Kebijakan insentif yang digunakan adalah Tax Holiday. 
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3. Yotasa Ra’ida Khairiyah dan Muhammad Heru Akhmadi (2019) 

Penelitian ini berupaya menjelaskan dampak kebijakan insentif terhadap 

kepatuhan Wajib Pajak UMKM dan penerimaan negara. Populasi dan sampel yang 

dipakai adalah Wajib Pajak UMKM Wilayah Kota Tanggerang Selatan. Teknik 

analisis data yang digunakan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil yang 

didapat pada penelitian ini adalah : 

1. Insentif Pajak memengaruhi secara positif terhadap Kepatuhan Pajak 

2. Insentif Pajak memengaruhi secara negatif terhadap Penerimaan Negara. 

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah : 

a. Menggunakan variabel independen Insentif Pajak dalam menguji 

Kepatuhan Pajak  

b. Menggunakan variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak 

c. Penelitian menggunakan UMKM sebagai populasi dan sampel 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah : 

a. Penelitian sekarang tidak menggunakan variabel Penerimaan Negara 

b. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian sekarang adalah 

analisis regresi linier berganda 

 

4. Diyat Suhendri (2015) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak, 

tarif pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sampel 

dan populasi yang digunakan adalah semua WPOP yang melakukan kegiatan usah 

dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Padang, dan hanya diambil 100 WPOP. 
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Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa :  

1. Pengetahuan pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan 

wajib pajak orang pribadi  

2. Tarif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 

orang pribadi  

3. Sanksi pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib 

pajak orang pribadi 

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah : 

a. Menggunakan variabel independen Insentif Pajak dalam menguji 

Kepatuhan Pajak. 

b. Menggunakan variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak. 

c. Menggunakan analisis regresi linier berganda dalam teknik analisis data  

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah : 

a. Penelitian sekarang tidak menggunakan variabel pengetahuan pajak dan 

sanksi pajak. 

b. Tidak menggunakan WPOP sebagai sampel, melainkan UMKM. 

 

5. Almi Sulistyoningrum (2019) 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh sosialisasi 

perpajakan, kualitas pelayanan petugas pajak, perubahan tarif pajak, sanksi 

perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di 



12 

 

 

 

Klaten. Populasi yaang diambil dan digunakan adalah Wajib Pajak UMKM yang 

terdaftar di KPP Pratama Klaten. Hasil yang didapat pada penelitian ini adalah : 

1. Kualitas pelayanan petugas pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh 

terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Klaten 

2. Sosialisasi perpajakan, perubahan tarif pajak dan kesadaran wajib pajak 

tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Klaten  

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah : 

a. Menggunakan variabel kualitas pelayanan petugas pajak dan perubahan tarif 

pajak (dalam hal ini sama seperti insentif pajak) dalam menguji kepatuhan 

wajib pajak. 

b. Menggunakan UMKM sebagai populasi dan sampel dalam penelitian. 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah : 

a. Tidak menggunakan variabel sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan dan 

kesadaran wajib pajak. 

 

6. Kadek Juniati Putri dan Putu Ery Setiawan (2017) 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib 

pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan pajak 

dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Denpasar 

Timur. Populasi dan sampel yang digunakan adalah 100.073 WPOP yang terdaftar 

pada KPP Pratama Denpasar Timur. Teknik analisis data menggunakan analisis 

regresi linier berganda. Hasil yang didapat pada penelitian ini adalah : 

1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak  
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2. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif 

terhadap kepatuhan wajib pajak  

3. Kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib 

pajak 

4. Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak 

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah : 

a. Menggunakan variabel independen kualitas pelayanan pajak untuk menguji 

kepatuhan wajib pajak. 

b. Menggunakan analisis regresi linier berganda dalam teknik analisis data.  

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah : 

a. Tidak menggunakan variabel independen sanksi perpajakan, pemahaman 

dan pengetahuan peraturan perpajakan dan kesadaran wajib pajak untuk 

menguji kepatuhan wajib pajak. 

b. Tidak menggunakan WPOP sebagai populasi dan sampel, hanya UMKM 

pada penelitian yang sekarang. 

 

7. Mohammad Choirul Anam, Rita Andini dan Hartono (2018) 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kesadaran wajib 

pajak, kualitas pajak otoritas pajak, sanksi perpajakan dan wajib pajak berpengaruh 

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Salatiga baik secara parsial dan 

simultan. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak 

orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang terdaftar 

di KPP Salatiga (8.066 Wajib Pajak) dengan menggunakan metode simple random 
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sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil 

yang didapatkan pada penelitian ini adalah Kesadaran wajib pajak, kualitas otoritas 

pajak, sanksi perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan 

wajib pajak di Salatiga.  

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah : 

a. Menggunakan variabel independen kualitas otoritas pajak untuk menguji 

kepatuhan wajib pajak. 

b. Menggunakan analisis regresi linier berganda dalam teknik analisis data. 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah : 

a. Tidak menggunakan variabel kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan 

dalam menguji kepatuhan wajib pajak. 

b. Populasi dan sampel yang digunakan pada penelitian yang sekarang adalah 

UMKM, sedangkan penelitian Anam menggunakan Wajib Pajak Orang 

Pribadi (WPOP). 

 

8. L. K. Inten Pratiwi Sucanda dan Ni Luh Supadmi (2016) 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan, 

pemeriksaan pajak, pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan pada kepatuhan 

wajib pajak restoran. Sampel yang digunakan adalah 90 wajib pajak restoran, 

dihitung menggunakan rumus slovin. Teknik analisis data yang digunakan adalah 

analisis regresi linier berganda. Hasil yang didapat pada penelitian ini adalah : 

1. Kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib 

pajak restoran 
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2. Pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib 

pajak restoran 

3. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan 

wajib pajak restoran 

4. Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib 

pajak restoran 

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah : 

a. Menggunakan variabel independen kualitas pelayanan untuk menguji 

kepatuhan wajib pajak. 

b. Menggunakan analisis regresi linier berganda dalam teknik analisis data.  

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah : 

a. Tidak menggunakan variabel independen sanksi perpajakan, pengetahuan 

perpajakan dan pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan wajib pajak. 

 

9. Kilapong G. Ester, Grace B. Nangoi, dan Stanly W. Alexander (2017) 

Tujuan penelitian ini mengetahui pengaruh kualitas pelayanan pajak dan 

pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di 

Kelurahan Kleak. Sampel yang diambil sebanyak 40 WPOP yang ada di kelurahan 

tersebut. Data dianalisis dengan analisis regresi linier berganda. Hasil yang didapat 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan 

wajib pajak  
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2. Pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib 

pajak  

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah : 

a. Menggunakan variabel independen kualitas pelayanan untuk menguji 

kepatuhan wajib pajak. 

b. Menggunakan analisis regresi linier berganda dalam teknik analisis data.  

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah : 

a. Populasi dan sampel yang digunakan pada penelitian yang sekarang adalah 

UMKM, sedangkan penelitian Anam menggunakan Wajib Pajak Orang 

Pribadi (WPOP). 

b. Tidak menggunakan pengetahuan wajib pajak untuk menguji kepatuhan 

wajib pajak. 

 

10. Zulaikha Siti Masruroh (2013) 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh manfaat NPWP, 

pemahaman wajib pajak, kualitas layanan dan sanksi pajak terhadap keaptuhan 

wajib pajak. Sebanyak 70 WPOP di Kab. Tegal menjadi sampel pada penelitian ini. 

Analisis data menggunakan analisis regresi logistik. Hasil yang didapat pada 

penelitian ini adalah :  

1. Pemahaman wajib pajak berpengaruh positig dan signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak  

2. Manfaat NPWP, kualitas pelayanan pajak dan sanksi pajak tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 
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Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah : 

a. Menggunakan variabel independen kualitas pelayanan untuk menguji 

kepatuhan wajib pajak. 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah : 

a. Tidak menggunakan manfaat NPWP, pemahaman wajib pajak, dan sanksi 

pajak untuk menguji kepatuhan wajib pajak. 

b. Menggunakan UMKM sebagai sampel pada penelitian yang sekarang, 

sedangkan penelitian terdahulu tidak.  

 

11. Christina Kihanga (2014) 

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki pengaruh tarif pajak dan tingkat 

pendapatan terhadap perilaku ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi di 

Tanzania.  Total sampel yang digunakan adalah 384 WPOP dan menganalisis data 

dengan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian yang didapat adalah : 

1. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara tarif pajak dengan 

ketidakpatuhan wajib pajak 

2. Terdapat hubungan negatif dan signifikan antara tingkat pendapatan dan 

ketidakpatuhan wajib pajak 

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah : 

a. Penggunaan insentif pajak berupa tarif pajak menjadi variabel independen. 

b. Menggunakan analisis regresi linier berganda dalam menganalisis data. 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah : 
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a. Tidak menggunakan ketidakpatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen 

melainkan kepatuhan wajib pajak. 

b. Tidak menggunakan tingkat pendapatan dalam menguji variabel dependen. 

c. Tidak menggunakan WPOP sebagai sampel pada penelitian yang sekarang. 

  

12. Hilke Brockmann, Philipp Genschel dan Laura Selkopf (2015) 

Tujuan penelitian ini adalah untuk membandingkan kepatuhan pajak dengan 

pencegahan dan kepatuhan pajak dengan rewards atau insentif. Populasi dan 

sampel yang digunakan adalah mahasiswa di Universitas Jacobs, Jerman. Teknik 

analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil pada 

penelitian ini adalah Insentif atau rewards secara signifikan mempengaruhi 

kepatuhan wajib pajak tapi tidak secara langsung ( melalui gender, wanita 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak sedangkan pria menurunkan kepatuhan wajib 

pajak) 

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah : 

a. Mengunakan insentif pajak dalam menguji kepatuhan wajib pajak. 

b. Menggunakan analisis linier berganda dalam menganalisis data. 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah : 

a. Tidak menggunakan mahasiswa sebagai sampel, melainkan UMKM.  

b. Tidak menggunakan gender sebagai variabel mediasi untuk menguji 

kepatuhan wajib pajak. 

 

13. Martin Fochmann dan Eike B. Kroll (2015) 
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Tujuan penelitian ini adalah menganalisis bagaimana redistibusi 

penerimaan pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak menerapkan mekanisme 

insentif yang berbeda. Subjek peneliti terdiri dari 126 orang secara acak. Teknik 

analisis data yang menggunakan beberapa cara, analisis deskripif, uji binominal dll. 

Hasil penelitian ini adalah : 

1. Insentif berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak  

2. Terdapat hubungan inverse u-shaped antara kontribusi publik yang baik 

dengan kepatuhan wajib pajak  

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah : 

a. Menggunakan insentif sebagai variabel independen untuk menguji 

kepatuhan wajib pajak.  

b. Menggunakan variabel dependen kepatuhan wajib pajak. 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah : 

a. Tidak menggunakan analisis deskrptif dan uji binominal sebagai teknik 

analisis data, melainkan analisis regresi linier berganda. 

b. Tidak menggunakan sampel orang secara acak, namun UMKM. 

 

14. Barbara Kastlunger, Stephen Muehlbacher, Erich Kirchler dan Luigi 

Mittone (2011) 

Penelitian ini menganalisis pengaruh imbalan moneter tentang kepatuhan 

wajib pajak. Sebanyak 86 partisipan secara acak yang digunakan dalam penelitian 

eksperimen ini. Hasil pada penelitian ini adalah Imbalan tidak mempengaruhi 

kepatuhan wajib pajak  
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Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah : 

a. Menggunakan imbalan (insentif) sebagai variabel independen untuk 

menguji kepatuhan wajib pajak. 

b. Menggunakan variabel dependen kepatuhan wajib pajak. 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah : 

a. Tidak menggunakan sampel orang secara acak, namun UMKM. 

 

15. Perabavathi Sinnasamy dan Zainol Abidin 

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji hubungan tarif pajak, tarif denda dan 

keadilan pajak atas ketidakpatuhan cukai. Sebanyak 500 pelaku cukai di seluruh 

Malaysia. Teknik analisis data yang digunakan adalah Partial Least Square (PLS). 

Hasil pada penelitian ini adalah : 

1. Tarif pajak berpengaruh positif dengan ketidakpatuhan cukai  

2. Tarif denda berhubungan positif dengan ketidakpatuhan cukai  

3. Keadilan pajak berhubungan negatif dengan ketidakpatuhan cukai  

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah : 

a. Menggunakan tarif pajak sebagai variabel independen. 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah : 

a. Tidak menggunakan variabel dependen kepatuhan cukai, melainkan 

kepatuhan wajib pajak.  

b. Tidak menggunakan tarif denda dan keadilan pajak sebagai variabel 

independen.  
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c. Tidak menggunakan PLS sebagai alat menganalisis data, melainkan analisis 

regresi linier berganda. 

 

16. Azrinawati Mohd Remali 2018 

Penelitian ini menguji pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak dan tarif 

pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM di Selangor. Populasi dan sampel yang 

digunakan sebanyak 105 UMKM. Teknik analisis data menggunakan analisis 

deskriptif. Hasil penelitian ini adalah : 

1. Pengetahuan perpajakan menunjukkan hubungan yang signifikan terhadap 

kepatuhan pajak  

2. Sanksi perpajakan menunjukkan hubungan yang signifikan terhadap 

kepatuhan pajak  

3. Tarif pajak menunjukkan hubungan yang signifikan terhadap kepatuhan 

pajak  

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah : 

a. Menggunakan insentif pajak berupa tarif pajak untuk menguji kepatuhan 

wajib pajak.  

b. Menggunakan UMKM sebagai sampel dan populasi dalam penelitian. 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah : 

a. Tidak menggunakan pengetahuan pajak dan sanksi pajak untuk menguji 

kepatuhan wajib pajak.  

b. Tidak menggunakan analisis deskriptif, melainkan analisis regresi linier 

berganda. 
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17. L. H. Ali Al Ttafi dan H. Abdul Jabbar (2016) 

Penelitian ini menyelidiki pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap 

kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Yaman. Sampel dan populasi yang 

disebarkan kuesioner sebanyak 500 UMKM dan 330 kuesioner kembali. Teknik 

analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian ini adalah 

Kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada 

UMKM 

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah : 

a. Menggunakan kualitas pelayanan sebagai variabel independen untuk 

menguji kepatuhan wajib pajak.  

b. Menggunakan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen.  

c. Sampel penelitian menggunakan UMKM. 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah : 

a. Tidak menggunakan analisis deskriptif, melainkan analisis regresi linier 

berganda. 

 

18. Adekoya A. Agustine et al (2020)  

Penelitian ini untuk melihat kemungkinan pengaruh kualitas layanan pajak 

pada perilaku kepatuhan pajak di Nigeria. Ukuran sampel yang digunakan sebesar 

1.200 dengan tingkat respon 87,6%. Analisis deskriptif digunakan pada penelitian 

ini. Hasil yang didapat pada penelitian ini adalah Kualitas pelayanan pajak 

berpengaruh positif terhadap perilaku kepatuhan pajak di Nigeria  
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Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah : 

a. Menggunakan kualitas pelayanan sebagai variabel independen untuk 

menguji kepatuhan wajib pajak.  

b. Menggunakan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen.  

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah : 

a. Tidak menggunakan analisis deskriptif, melainkan analisis regresi linier 

berganda. 

b. Tidak menggunakan sampel orang secara acak, namun UMKM. 

 

19. Katharina Gangl et al (2013) 

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi pengaruh layanan pajak pada 

kepatuhan pajak. sampel yang diambil 807 WPOP dan 1.337 UMKM. Teknik 

analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil yang didapat pada 

penelitian ini adalah Layanan pajak berpengaruh signifikan pada kepatuhan pajak  

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah : 

a. Menggunakan kualitas pelayanan sebagai variabel independen untuk 

menguji kepatuhan wajib pajak.  

b. Menggunakan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen.  

c. Sampel penelitian menggunakan UMKM. 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah : 

a. Tidak menggunakan analisis deskriptif, melainkan analisis regresi linier 

berganda. 

b. Tidak menggunakan WPOP sebagai sampel, hanya menggunakan UMKM. 
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20. Swee Kiow Tan et al (2019) 

Tujuan penelitian ini untuk menguji efek mediasi dan tidak langsung dari 

persepsi etika dalam pelayanan perpajakan terhadap perilaku kepatuhan pajak. 

populasi dan sampel yang digunakan adalah wajib pajak orang pribadi dengan 

kuesioner sebanyak 150 namun yang kembali pada peneliti hanya 127. Analisis 

menggunakan SPSS dan metode mediasi yang digunakan adalah Baron dan Kenny 

serta Bootstrap. Hasil penelitian menunjukkan :  

1. Tidak ada mediasi antara pelayanan pajak dengan perilaku kepatuhan pajak 

dengan metode bootstrap 

2. Terdapat hubungan mediasi antara pelayanan pajak dengan perilaku 

kepatuhan pajak dengan metode baron dan kenny 

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah : 

a. Menggunakan kualitas pelayanan sebagai variabel independen untuk 

menguji kepatuhan wajib pajak. 

b. Menggunakan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen.  

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah : 

a. Tidak menguji kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan 

mediasi. 

b. Tidak menggunakan metode mediasi, melainkan analisis regresi linier 

berganda. 

c. Tidak menggunakan WPOP sebagai sampel, hanya menggunakan UMKM. 
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Tabel 2.1 

Matriks Penelitian Terdahulu 

No 
Nama Peneliti 

Terdahulu 

Variabel Independen 

Variabel 

Dependen 
Insentif 

Pajak 

(X1) 

Kualitas 

Pelayanan 

Pajak 

(X2) 

Sanksi 

Pajak 

Kesadaran 

Pajak 

Sosialisasi 

Pajak 

Pemeriksaan 

Pajak 

Manfaat 

Pajak 

Pengetahuan 

Pajak 

Kepercayaan 

kepada 

pemerintah 

1.  Nurul (2016) P         

K
E

P
A

T
U

H
A

N
 W

A
JIB

 P
A

JA
K

 

2.  Salman (2020) P      P  P 
3.  Yotasa (2019) P         

4.  Diyat S. (2015) TP  P     P  

5.  Almi (2019) TP P P TP TP     

6.  Kadek (2017)  P P P    P  

7.  Anam (2018)  P P P      

8.  
L. K. Inten 

(2016) 
 P P  

 P  
P 

 

9.  
Kilapong G. 

(2017) 
 TP   

   
P 

 

10.  Siti (2013)  TP TP     P  

11.  Christina (2014)  P         

12.  
Brockmann 

(2015)  
P    

   
 

 

13.  
Fochmann 

(2015) 
TP    

   
 

 

14.  
Kastlunger 

(2011) 
TP    

   
 

 

15.  Perbavathi  P         
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Keterangan : 

P : Pengaruh  

TP : Tidak Pengaruh 

 

16.  
Azrinawati 

(2018) 
P  P  

   
P 

 

17.  L. H. Ali (2016)  TP        

18.  Adekoya (2020)  P        

19.  
Katharina 

(2013) 
 P   

   
 

 

20.  
Swee Kiow 

(2019) 
 TP   
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2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Planned Behaviour Theory 

Teori ini menghubungkan antara keyakinan dan perilaku dimana sikap 

terhadap perilaku, norma subyektif dan persepsi pengendalian perilaku bersama-

sama membentuk niat perilaku individu dan perilaku itu sendiri (Ajzen, 1985). 

Teori ini diduga mampu memprediksi niat perilaku manusia. Teori ini juga 

menambahkan persepsi pengendalian perilaku sehingga mampu menjelaskan 

hubungan antara niat berperilaku dan perilaku aktual. Teori planned behaviour 

sebenarnya perluasan dari theory of reasoned action (Fishbein & Ajzen, 1975). 

Teori ini dikembangkan oleh Jogiyanto (2007) dengan menambahkan konstruk 

kontrol perilaku persepsian yang digunakan untuk mengontrol perilaku individual 

yang dibatasi oleh kekurangan-kekurangannya dan keterbatasan sumberdaya yang 

digunakan untuk melakukan perilakunya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Theory of Planned Behavior 

Sumber: Ajzen (1985), Jogiyanto (2007) 

Attitude 

Subjective 

Norm 

Perceived 

Behavioral 

Control 

Intention Behavior 
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Ada tiga hal yang membentuk perilaku seseorang, yaitu sikap terhadap 

perilaku (attitude), persepsi kontrol perilaku (perceived behavioral control) dan 

norma subyektif (subjective norm). Individu melakukan sesuatu sesuai sikap yang 

dimilikinya terhadap suatu perilaku. Individu melakukan suatu perilaku tertentu 

jika perilakunya dapat diterima oleh orang yang dianggapnya penting dalam 

kehidupannya sehingga menghasilkan kesadaran terhadap lingkungan sosialnya. 

Pengendalian individu terhadap perilakunya perlu dilakukan untuk mengerti 

perilakunya.  

Niat Wajib Pajak untuk melakukan tindakan patuh dan upaya penghindaran 

pajak didasarkan atas tiga hal, yaitu: (1) sikap Wajib Pajak itu sendiri dalam 

kehidupan dan pekerjaannya,  (2) norma subyektif yang menghasilkan kesadaran 

pentingnya pajak dalam kehidupan bernegara dan berbangsa, (3) persepsi positif 

atas kontrol perilaku Wajib Pajak. Ketiga hal itu dapat dibangun dengan adanya 

faktor internal dan eksternal Wajib Pajak. Faktor internal diri Wajib Pajak misalkan 

pengetahuan, pemahaman, ketrampilan, kemauan, informasi, sosialisasi yang 

bersumber dari pihak lain. Faktor eksternal diri Wajib Pajak berasal dari lingkungan 

yang ada misalkan kondisi perekonomian, sosial lingkungan, hukum dan 

sebagainya. Ketika Wajib Pajak memiliki pengetahuan, pemahaman dan 

pengalaman akan memperkuat sikap dan norma subyektif yang dimiliki untuk 

berperilaku patuh terhadap ketentuan perpajakan yang ada.  
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2.2.2 Kepatuhan Formal Wajib Pajak 

Kepatuhan dalam hal perpajakan berarti merupakan suatu ketaatan untuk 

melakukan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan perpajakan yang diwajibkan 

atau diharuskan dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan perpajakan. 

Tindakan berupa pemberian sanksi kepada pelanggar ketentuan perpajakan sebagai 

upaya menciptakan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak didefinisikan 

sebagai tingkah laku wajib pajak yang memasukkan dan melaporkan pada 

waktunya informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak yang 

terutang, dan membayar pajak pada waktunya, tanpa ada tindakan pemaksaan. 

Ketidakpatuhan timbul kalau salah satu syarat definisi tidak terpenuhi. 

 Wajib pajak patuh berarti wajib pajak memiliki kesadaran pajak yang tinggi 

melalui pemahaman akan hak dan kewajiban perpajakannya serta melaksanakan 

hak dan kewajiban perpajakannya dengan benar. Kewajiban dan hak wajib pajak 

ini harus dijalankan dengan seimbang, dalam arti apabila wajib pajak memang telah 

melaksanakan kewajiban perpajakannya maka wajib pajak dapat mendapatkan 

haknya. Wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang telah ditetapkan oleh Direktur 

Jenderal Pajak sebagai wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana 

dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 tentang 

Kriteria Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan 

Pembayaran Pajak. Untuk memotivasi para wajib pajak dalam memenuhi 

kewajibannya serta meningkatkan jumlah wajib pajak patuh, pemerintah 

memberikan beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk menjadi wajib pajak 

patuh. Dasar hukum penetapan kriteria wajib pajak patuh ini adalah Undang-
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Undang No. 16 tahun 2000 mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, 

dan KMK No. 544/KMK.04/2000 j.o. KMK No.235/ KMK.03/2003 tentang 

penentuan wajib pajak patuh. Adapun kriteria wajib pajak patuh yang telah 

ditetapkan adalah : 

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan tahunan (SPT-

tahunan) dalam dua (2) tahun terakhir. 

2. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan masa (SPT-masa) 

untuk pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai dalam tahun terakhir. 

Apabila terlambat menyampaikan surat pemberitahuan masa tersebut tidak 

boleh lebih dari tiga (3) masa pajak, tidak berturut-turut, serta tidak lewat dari 

batas waktu penyampaian surat pemberitahuan masa berikutnya. 

3. Tidak mempunyai tunggakan pajak, kecuali mendapat izin untuk diangsur 

pembayaran pajaknya namun tidak termasuk surat tagihan pajak (STP) untuk 

dua tahun terakhir. 

4. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang 

perpajakan dalam jangka waktu sepuluh (10) tahun terakhir. 

5. Pendapat yang diberikan auditor apabila laporan keuangan wajib pajak 

diaudit adalah wajar tanpa pengecualian atau wajar dengan pengecualian. 

Apabila laporan keuangan tidak diaudit, wajib pajak masih dapat 

mengajukan permohonan untuk ditetapkan menjadi wajib pajak patuh dengan 

syarat wajib pajak memenuhi kriteria-kriteria tersebut. Selain itu, wajib pajak juga 

harus memenuhi kriteria tambahan, yaitu: 



31 

 

 

 

1.  Menyelenggarakan pembukuan yang sesuai denagn perpajakan (pasal 28 

KUP). 

2. Koreksi fiskalnya tidak boleh lebih dari 10% apabila wajib pajak pernah 

dilakukan pemeriksaan dalam jangka waktu dua tahun terakhir. 

 

2.2.3 Insentif Pajak 

Insentif pajak pada umumnya merupakan salah satu instrumen yang sering 

digunakan oleh negara-negara berkembang untuk menarik investasi ke negaranya 

termasuk Indonesia. Namun insentif pajak yang dijelaskan dalam penelitian ini 

adalah insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah untuk wajib pajak – wajib 

pajak Indonesia khususnya UMKM di dalam masa pandemi COVID-19 ini. Insentif 

pajak yang diberikan oleh pemerintah merupakan salah satu langkah kebijakan 

dalam menghadapi perlambatan ekonomi akibat pandemik COVID-19 ini. 

Pemerintah mengeluarkan beberapa insentif salah satu nya berupa insentif pajak 

UMKM. 

Insentif pajak untuk UMKM yang diberikan pemerintah ini bukan pertama 

kalinya. Pada tahun 2013, pemerintah mengeluarkan insentif pajak PP 46. PP 46 

memuat tentang diberlakukannya tarif PPh final 1% yang ditujukan kepada Wajib 

Pajak Pribadi dan badan yang memiliki penghasilan omset usaha dibawah 4,8 miliar 

rupiah dalam satu tahun (klikpajak.id). Tujuan PP 46 dikeluarkan adalah untuk 

memberikan kesederhanaan dan kemudahan bagi wajib pajak untuk menurunkan 

biaya kepatuhan pajak dan menambah penerimaan negara.  
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Selanjutnya pada tahun 2018, pemerintah mengeluarkan insentif khusus 

untuk UMKM yang berupa penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) final dari 1% 

menjadi 0,5% (cnbcindonesia.com). Insentif ini tertuang pada PP 23 Tahun 2018 

yang merupakan perubahan dari PP 46 Tahun 2013. Pada tahun 2020, pemerintah 

kembali mengeluarkan insentif mengingat kondisi ekonomi yang masih belum 

stabil dikarenakan COVID-19. Insentif pajak yang diberikan salah satu nya adalah 

insentif pajak UMKM. Insentif yang diberikan pemerintah ini mengalami beberapa 

perubahan, maka dari itu dibagi menjadi insentif jilid 1 dan jilid 2. Pada insentif 

jilid 1, pemerintah mengeluarkan PMK-44/PMK.03/2020 dimana insentif berlaku 

sampai bulan September. Pada jilid 2, pemerintah kembali mengeluarkan insentif 

yang tertuang pada PMK-86/PMK.03/2020. Dijelaskan bahwa insentif ini diberikan 

kepada wajib pajak yang sesuai dengan PP 23 tahun 2018 dan jangka waktu insentif 

sampai dengan bulan desember 2020, serta wajib pajak tidak perlu mengajukan 

surat keterangan, cukup menyampaikan laporan realisasi tiap bulan dengan batas 

waktu paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. 

 

2.2.4 Kualitas Pelayanan Pajak  

Kualitas pelayanan dapat diartikan sebagai pembandingan antara pelayanan 

yang dirasakan konsumen dengan kualitas pelayanan yang diharapkan konsumen. 

Kualitas pelayanan memiliki beberapa dimensi atau unsur kualitas pelayanan. 

Dimensi servqual yang diciptakan oleh A. Pasuraman mampu dibuat untuk 

mengukur kualitas pelayanan dengan menggunakan suatu kuesioner. Servqual 

memiliki 5 dimensi yang meliputi :  
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1. Tangibles 

Tangibles merupakan bukti fisik yang diberikan oleh suatu perusahaan atau 

organisasi dalam memberikan fasilitas pelayanan kepada pelanggan, seperti 

bangunan, teknologi yang ada, bahkan penampilan karyawan. 

2. Reliability 

Reliability merupakan kemampuan perusahaan untuk melayani sesuai 

harapan para pelanggan, seperti kecepatan, ketepatan, minimnya kesalahan 

dan lain sebagainya. 

3. Responsiveness 

Responsiveness merupakan kemampuan untuk memberikan pelayanan yang 

cepat dan tanggap disertai cara pelayanan yang jelas dan mudah dimengerti. 

4. Assurance  

Assurance adalah jaminan atau kepastian yang diperoleh dari pelayanan 

yang terbaik sebuah perusahaan, sehingga mampu membuat rasa percaya 

pelanggan. 

5. Empathy  

Empathy adalah kemampuan memberikan perhatian yang tulus dan 

berkomunikasi secara pribadi dengan pelanggan untuk mengetahui 

keinginan pelanggan secara akurat dan spesifik. 

Kualitas pelayanan pajak sendiri adalah pelayanan yang diberikan kepada 

wajib pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk membantu wajib pajak memenuhi 

kewajiban perpajakannya. Fakta bahwa saat penelitian ini berlangsung, terdapat 

pandemi COVID-19. DJP melakukan berbagi upaya agar wajib pajak mudah dalam 
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memenuhi kewajiban perpajakannya dengan memberikan pelayanan online serta 

menyapa wajib pajak agar melaporkan SPT sesuai waktu yang telah ditentukan 

dalam PMK-86/PMK.03/2020, termasuk penyuluhan secara kontinyu melalui 

berbagai media dengan harapan masyarakat lebih mengetahui, mengakui, 

menghargai dan menaati ketentuan pajak.  

 

2.2.5 Hubungan Insentif Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak 

Insentif pajak adalah insentif yang diberikan oleh pemerintah untuk wajib 

pajak – wajib pajak Indonesia di dalam masa pandemi COVID-19 ini. Kepatuhan 

wajib pajak dapat dipengaruhi oleh insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah. 

Hubungan antara insentif pajak dengan kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan 

dengan  Planned Behaviour Theory (Ajzen, 1985), sikap terhadap perilaku yang 

dijelaskan dapat menghubungkan antara insentif pajak dengan kepatuhan wajib 

pajak. Teori ini menjelaskan bahwa hubungan ini dapat dibangun dengan adanya 

faktor internal dan eksternal. Insentif pajak yang diberikan pemerintah ini termasuk 

pada faktor eksternal dari Wajib Pajak. Faktor Insentif pajak yang dimanfaatkan 

oleh Wajib Pajak dapat meringankan pembayaran pajaknya karena pajak yang 

seharusnya dibayar akan ditanggung pemerintah. Insentif hanya mewajibkan Wajib 

Pajak untuk melaporkan SPT saja, berarti Wajib Pajak patuh memenuhi ketentuan 

perpajakan.  

Penelitian yang dilakukan Rachmawati & Ramayanti (2016); Latief & 

Zakaria (2020); Khairiyah & Akhmadi (2019); Sinnasamy & Bidin (2017); Kihanga 

(2014); Brockmann et al. (2016); Azrinawati & Aliyah (2018) menunjukkan bahwa 
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insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kapatuhan wajib pajak. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Suhendri (2015); Sulistyoningrum 

(2019); Fochmann & Kroll (2016);   Kastlunger et al. (2011) menjelaskan bahwa 

insentif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 

 

2.2.6 Hubungan Kualitas Pelayanan Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak 

Kualitas pelayanan pajak sendiri adalah pelayanan yang diberikan kepada 

wajib pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk membantu wajib pajak memenuhi 

kewajiban perpajakannya. Kualitas pelayanan pajak dapat memengaruhi kepatuhan 

wajib pajak dengan cara memberikan pelayanan terbaik untuk wajib pajak agar 

wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya semakin sukarela dan 

senang. Hubungan kualitas pajak dan kepatuhan wajib pajak juga dapat dijelaskan 

dengan Planned Behaviour Theory (Ajzen, 1985), sikap terhadap perilaku ikut andil 

dalam hubungan ini. Teori ini menjelaskan bahwa hubungan ini dapat dibangun 

dengan adanya faktor internal dan eksternal. Pelayanan yang diberikan kepada 

Wajib Pajak adalah salah satu faktor eksternal dalam menetukan kepatuhan Wajib 

Pajak. Faktor pelayanan yang baik dari aparat pajak akan membuat Wajib Pajak 

nyaman sehingga Wajib Pajak dengan sukarela memenuhi ketentuan perpajakan. 

Wajib Pajak bersedia membayar, melaporkan SPT secara rutin dan sukarela.  

Penelitian yang dilakukan oleh Juniati (2017); Anam, Mohammad Choirul, 

Andini (2018); Inten (2016); A. Augustine et al. (2020);  Kogler et al. (2013) 

menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ester et al. 
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(2017); Siti Masruro (2013); Kiow et al. (2019); Al-ttaffi & Abdul-jabbar (2016) 

menjelaskan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak.  

 

2.3. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

Sumber: Data diolah 

Gambar 2.2 

Kerangka Pemikiran  

 

2.4. Hipotesis Penelitian 

H1 : Insentif Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

UMKM 

H2: Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak 

  

Insentif Pajak 

Kualitas Pelayanan  

Pajak 

Kepatuhan Wajib Pajak 


