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ABSTRACT 

The largest income in Indonesia comes from the taxation sector. One of the tax subjects who 

gave the largest contribution was MSMEs. UMKM is an economic business in Indonesia that 

has an important role. However, of the sixty million umkm actors, only two million umkm 

actors are obedient to taxes, meaning that the level of compliance with umkm taxpayers is 

still low. Taxpayer compliance can be caused by internal factors and external factors. The 

purpose of this study is to determine the effect of tax knowledge, tax service quality and tax 

sanctions on taxpayer compliance and whether tax intentions moderate tax knowledge, tax 

service quality and tax sanctions. This research is a quantitative research. The data used are 

primary data collected by survey techniques through a questionnaire. The sample used is the 

UMKM in the city of Surabaya and has a NPWP. The sampling technique used in this study is 

a non-probability sampling technique using convenience sampling method with a sample size 

of 87 respondents. The analysis technique used is multiple linear regression and MRA. The 

results of this study indicate that tax knowledge does not have a significant effect on taxpayer 

compliance, while tax service quality and tax sanctions have a significant effect on taxpayer 

compliance and taxpayer intentions do not moderate tax knowledge, tax service quality and 

tax penalties on taxpayer compliance. 

Keywords : intention, compliance taxpayers 

 

Pendahuluan 

Pendapatan terbesar di Indonesia 

adalah pajak. Pajak merupakan sumber 

pendapatan negara yang salah  satunya 

dana tersebut akan digunakan untuk 

melaksanakan pembangunan. Pajak adalah 

iuran dari rakyat yang akan diberikan 

kepada kas negara yang sudah diatur 

dalam undang-undang, yang mana tidak 

mendapatkan jasa timbal secara langsung 

dan digunakan untuk pengeluaran umum 

(Mardiasmo, 2016:1).Besarnya 

penerimaan negara dari sektor perpajakan 

mengalami peningkatan dari tahun ke 

tahun. Hal ini dapat dilihat dari tabel 
dibawah ini : 

Tabel 1 

PENERIMAAN PAJAK TAHUN 2015- 

2019 

(DALAM MILYARAN RUPIAH) 
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2017 1.500.000 5.800.000.000.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Badan Pusat Statistik 

 

Berdasarkan tabel diatas juga dapat 

dilihat bahwa pajak penghasilan 

memberikan kontribusi terbesar bagi 

penerimaan pajak di Indonesia. Salah satu 

subjek pajak penghasilan adalah UMKM.. 

Menurut Rudjito, UMKM merupakan 

usaha perekonomian di Indonesia yang 

memiliki peranan penting, baik dari 

lapangan kerja yang ada ataupun dari 

banyaknya jumlah usahanya. Pertumbuhan 

penerimaan pajak dari sektor UMKM terus 

meningkat secara signifikan setiap 

tahunnya. Hal ini dapat dilihat dari tabel 

dibawah ini: 

 

Tabel 1 

PERTUMBUHAN PENERIMAAN 

PAJAK DARI SEKTOR 

UMKM TAHUN 2013-2017 

Tahun Jumlah 

WP 

Total Penerimaan 

Pajak 
2013 220.000 424.000.000.000 

2014 532.000 2.200.000.000.000 

2015 780.000 3.500.000.000.000 

2016 1.450.000 4.300.000.000.000 

Sumber: Majalahpajak.net 

 
Berdasarkan tabel 1.2, dapat dilihat 

jika pertumbuhan penerimaan pajak dari 

sektor UMKM dari tahun 2013 sampai 

dengan tahun 2017 mengalami  

peningkatan yang signifikan secara terus 

menerus. Namun DJP Yon Arsal 

berpendapat bahwa basis pajak dapat 

ditargetkan menjadi dua kali lipat melalui 

penerapan tarif baru pajak final UMKM 

sebesar 0,5%. Peningkatan basis pajak dua 

kali lipat itu dilandasi oleh fakta masih 

banyaknya pengusaha UMKM yang belum 

patuh terhadap pajaknya. Sehingga saat ini 

hanya sekitar 2 juta pelaku UMKM yang 

rutin membayar pajak. Sedangkan, jumlah 

UMKM di Indonesia sekitar 60 juta. Maka 

dari itu pihaknya masih harus mengejar 

sisa yaitu 58 juta pelaku UMKM yang 

terdaftar sebagai wajib pajak untuk rutin 

dalam membayar pajaknya. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani 

Indrawati berpendapat, bahwa kontribusi 

penerimaan pajak pada tahun 2018 dari 

sektor UMKM sekita Rp 5,7 triliun. 

Dimana angka tersebut masih terbilang 

kecil jika dibandingkan dengan 

penerimaan perpajakan nasional sebesar 

Rp 1.500 triliun. Menteri Keuangan Sri 

Mulyani Indrawati berharap terdapat 

kenaikan jumlah pembayaran pajak dari 

individu dan pelaku UMKM yang ikut 

berkontribusi. 

Direktur Eksekutif Center for 

Indonesia Taxation Analysis (CITA) 

Yustibus Prastowo mengatakan bahwa 

pajak dapat menyebabkan UKM gulung 

tikar dikarenakan permasalahan pemilik 

yang tidak patuh terhadap pajak. Yustinus 

mengatakan, dulu banyak yang 

membangun bisnis namun bisnis yang 

dibangun malah runtuh hanya karena tidak 

membayar denda pajak sehingga aset yang 

dimiliki habis karena harus membayar 

denda tersebut. Hal tersebut yang membuat 

sektor UKM tersebut bangkrut. Ditjen 

Pajak dapat menelusuri kewajiban 
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seseorang membayar pajaknya melalui 

rekening, jika ditemukan pendapatan yang 

banyak tetapi tidak diimbangi dengan 

beban pajak yang sesuai, maka hal tersebut 

dianggap sebagai masalah. Mau tak mau, 

sektor UKM tersebut harus membayar 

dendanya. Oleh karena itu,  pentingnya 

bagi sektor UMKM untuk mengetahui dan 

memahami mengenai perpajakan, 

administrasi, cara membayarnya serta 

sanksi yang diberikan jika wajib pajak telat 

dalam membayar kewajiban pajaknya. 

(https://ekonomi.kompas.com) 

 
Kerangka teoritis dan hipotesis 

Teori Atribusi 

Atribusi adalah keadaan dimana 

setiap individu mejelaskan penyebab dari 

berbagai kejadian-kejadian dan perilaku 

individu lain. Atribusi pertama kali 

diutarakan oleh Heider (1958) dan 

dilanjutkan kembali oleh Jones & Davi 

(1965), Kelley (1967) dan Weiner (1985). 

Dalam buku Human Resource 

Management Practice oleh Michael 

Armstrong tahun 2009, Heider (1958) 

berpendapat bahwa dalam kehidupan 

sehari-hari kita membentuk ide tentang 

orang lain dan tentang situasi sosial. Kita 

menjelaskan perilaku orang lain dan 

memprediksikan apa yang akan mereka 

lakukan apabila menghadapi sebuah situasi 

tertentu. 

Teori atribusi mengasumsikan apa 

penyebab orang lain berperilaku tersebut. 

Teori atribusi menjelaskan bahwa ketika 

individu mengamati perilaku seseorang, 

maka individu tersebut berupaya untuk 

menentukan apakah perilaku tersebut 

disebabkan secara internal atau eksternal 

(Robbins & Judge, 2008). Perilaku yang 

disebabkan secara internal merupakan 

perilaku yang disebabkan oleh dirinya 

sendiri dan tidak dipengaruhi oleh orang 

lain, sedangkan perilaku yang disebabkan 

secara eksternal merupakan perilaku yang 

disebabkan oleh orang lain atau situasi 

yang membuat individu tersebut 

berperilaku demikian. 

Theory of Planned Behaviour (TPB) 

Theory of Planned Behavior 

merupakan salah satu teori yang 

mempelajari tentang perilaku seseorang. 

Theory of Planned Behavior  (teori 

perilaku terencana) merupakan teori yang 

dikemukakan oleh Ajzen (1991). Theory of 

Planned Behavior merupakan 

pengembangan dari Theory of Reasoned 

Action (teori tindakan beralasan), Theory 

of Reasoned Action memiliki bukti ilmiah 

bahwa niat untuk melaksanakan suatu 

perbuatan dapat diakibatkan oleh dua 

faktor yaitu sikap (attitude) dan norma 

subjektif (subjective norm) (Fishbein & 

Ajzen, 1977). Kemudian, Ajzen (1991) 

menyatakan bahwa faktor sentral dalam 

teori perilaku terencana adalah niat oleh 

individu untuk melakukan perilaku 

tertentu. Sedangkan, niat untuk berperilaku 

dipengaruhi oleh tiga faktor penentu yaitu: 

1. Behavioral beliefs, yaitu keyakinan 

individu akan hasil dari suatu perilaku 

dan evaluasi atas hasil tersebut. 

2. Normative beliefs, yaitu keyakinan 

tentang harapan normatif orang lain 

seperti keluarga, teman, rekan kerja 

dan motivasi untuk memenuhi harapan 

tersebut. 

3. Control beliefs, yaitu keyakinan 

tentang keberadaan hal-hal yang 

mendukung atau menghambat suatu 

perilaku yang akan ditunjukkan dan 

persepsinya tentang seberapa kuat hal- 

hal yang mendukung dan menghambat 

perilaku tersebut. 

 

Definisi Pajak 

Menurut UU KUP Nomor 28 Tahun 

2007 Pasal 1 ayat 1, pajak merupakan 

kontribusi wajib kepada negara yang 

terutang oleh pribadi atau badan, dengan 

tidak akan mendapatkan imbalan secara 

langsung dan nantinya akan digunakan 

untuk pengeluaran negara dalam 

mensejahterakan dan memakmurkan 

rakyat. Pajak merupakan pungutan yang 

diberlakukan oleh pemerintah kepada 

masyarakat sebagai salah satu pemasukan 

yang nantinya akan digunakan untuk 

https://ekonomi.kompas.com/
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pembiayaan pengeluaran negara. Pajak 

memiliki sifat memaksa, apabila warga 

negara telah memenuhi syarat objektif dan 

subjektif, maka warga negara tersebut 

dipaksa oleh regulasi yang berlaku untuk 

melakukan kewajiban pajaknya. 

Kewajiban pajaknya sendiri meliputi 

menghitung pajak, membayar  pajak 

sampai dengan melaporkan pajaknya 

sendiri. 
 

 Pengetahuan Perpajakan 

Menurut kamus besar bahasa 

Indonesia, pengetahuan adalah segala 

sesuatu yang diketahui atau dipahami. Jika 

dikaitkan dengan perpajakan, maka 

pengetahuan perpajakan merupakan segala 

sesuatu yang dimengerti mengenai 

ketentuan umum perpajakan. Misalnya 

pengetahuan mengenai fungsi dan peran 

pajak, pengetahuan mengenai peraturan 

perpajakan, pengetahuan mengenai tata 

cara menghitung pajak beserta tata cara 

melaporkan pajaknya, dan pengetahuan 

mengenai sanksi perpajakan. 

Di Indonesia terdapat tiga jenis 

sistem perpajakan, salah satunya yaitu Self 

Assessment System. Self  Assessment 

System merupakan sistem pemungutan 

perpajakan yang menuntut wajib pajaknya 

untuk menghitung, membayar, menyetor 

dan melaporkan pajaknya yang sesuai 

dengan ketentuan. Hal itu berarti wajib 

pajak harus memiliki pengetahuan 

perpajakannya. 

 

Kualitas Pelayanan Pajak 

Menurut Pasuraman (dalam 

Lupiyoadi & Hamdani, 2008:180) kualitas 

pelayanan adalah ukuran penilaian secara 

keseluruhan atas tingkat suatu pelayanan 

yang baik, kualitas pelayanan sebagai hasil 

presepsi dari perbandingan harapan 

pelanggan dengan kinerja pelayanan yang 

sebenarnya. Kualitas pelayanan yang 

dirasakan oleh setiap orang tentu akan 

berbeda-beda hasilnya tergantung dari 

bagaimana perasaan orang tersebut dalam 

merasakan pelayanan yang telah diberikan 

oleh petugas. Jika kualitas pelayanan 

dikaitkan dengan pajak, maka kualitas 

pelayanan pajak merupakan pelayanan 

yang diberikan petugas pajak kepada 

masyarakat wajib pajak untuk memenuhi 

kewajiban perpajakannya. Jika petugas 

pajak memberikan pelayanan pajak yang 

baik, maka akan ada kemungkinan bahwa 

wajib pajak akan merasakan kepuasan atas 

kualitas pelayanan pajak. Hal tersebut 

dapat membuat wajib pajak selalu patuh 

dalam memenuhi kewajiban pajaknya. 

 

Sanksi Pajak 

Sanksi pajak merupakan hukuman 

yang ditujukan kepada seseorang yang 

melanggar peraturan, sehingga sanksi 

perpajakan dapat didefinisikan sebagai 

hukuman negatif kepada wajib pajak yang 

tidak membayar kewajiban pajaknya 

sesuai dengan peraturan. Peraturan atau 

undang-undang merupakan rambu-rambu 

bagi seseorang untuk melakukan sesuatu 

mengenai apa yang harus dilakukan dan 

apa yang seharusnya tidak dilakukan. 

Sesuai dengan undang-undang perpajakan 

terdapat dua jenis sanksi, yaitu: 

1. Sanksi administrasi 

Sanksi administrasi merupakan sanksi 

yang harus membayar kerugian terhadap 

negara. Sanksi administrasi ini 

dikhususkan untuk wajib pajak yang hanya 

melanggar administrasi perpajakan saja, 

yang berarti tidak mengarah kepada 

tindakan pidana perpajakan. 

2. Sanksi pidana 

Sanksi pidana merupakan tindakan 

yang dilakukan pemerintah agar norma 

perpajakan benar-benar dipatuhi. Sanksi 

pidana ini bisa timbul akibat dari tindakan 

pidana pelanggaran yang mana tindak 

pidana yang mengandung unsur 

ketidaksengajaan atau adanya unsur 

kesengajaan. 

 

Niat 

Kepatuhan wajib pajak juga dapat 

dilihat dalam aspek psikologi. Terdapat 

hubungan antara petugas pajak dengan 
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wajib pajak, yang mana suatu keberhasilan 

atau kegagalan di dalam kepatuhan pajak 

dapat dilihat dari bagaimana wajib pajak 

dan petugas pajak tersebut saling 

mempercayai dan mematuhi atau 

memenuhi komitmen (Feld & Frey, 2002). 

Menurut Theory of Planned Behavior 

(Ajzen, 1991), perilaku patuh atau tidak 

patuhnya wajib pajak dalam memenuhi 

kewajiban perpajakannya, itu diakibatkan 

karena suatu niat atau keinginan wajib 

pajak dalam memenuhi kewajiban 

pajaknya. 

Niat merupakan keinginan seseorang 

untuk melakukan sesuatu. Menurut Theory 

of Reasoned Action (TRA), niat seseorang 

dalam berperilaku dapat dilihat dari 

sikapnya terhadap perilaku tersebut dan 

juga dari bagaimana cara dia berfikir 

bahwa orang lain akan menilainya apabila 

dia melakukan suatu perilaku tersebut. Hal 

ini disebut dengan sikap dan norma 

subjektif. Niat yang dimaksud dalam 

penelitian ini yaitu niat patuh atu tidaknya 

wajib pajak dalam memenuhi kewajiban 

pajaknya. 

Kepatuhan Wajib Pajak 

Kepatuhan wajib pajak adalah 

keadaan dimana individu tersebut 

melaksanakan ataupun memenuhi hak dan 

kewajibannya sebagai seorang wajib pajak 

(Nurmantu, 2005). Adanya dua faktor 

yang menyebabkan kepatuhan wajib pajak 

yaitu faktor internal dan faktor eksternal. 

Faktor internal merupakan faktor yang 

disebabkan oleh wajib pajak itu sendiri dan 

berhubungan dengan karakteristik individu 

yang menjadi pemicu dalam memenuhi 

kewajiban perpajakannya, sedangkan 

faktor eksternal merupakan faktor yang 

disebabkan dari luar diri wajib pajak 

seperti lingkungan sekitar wajib pajak itu 

sendiri. 

Terdapat dua jenis kepatuhan wajib 

pajak, yaitu: 

1. Kepatuhan formal merupakan suatu 

keadaan dimana wajib pajak dapat 

memenuhi dan melaksanakan 

kewajibannya yang telah di tentukan 

dalam peraturan perpajakan. Misalnya 

tepat waktu dalam penyampaian SPT 

2. Kepatuhan material merupakan 

keadaan dimana wajib pajak secara 

substantif memenuhi ketentuan 

material perpajakan yang sesuai 

dengan undang-undang pajak 

kepatuhan material. Misalnya wajib 

pajak mengisi SPT dengan tepat dan 

benar. 

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan 

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

 Berdasarkan teori atribusi pengetahuan 

perpajakan merupakan salah satu faktor 

internal dimana pengetahuan perpajakan 

berada di bawah kendali wajib pajak itu 

sendiri. Apabila seorang wajib pajak 

memiliki pengetahuan perpajakan yang 

tinggi maka kepatuhan wajib pajak dapat 

terjadi. Namun, sebaliknya apabila wajib 

pajak memiliki sedikit pengetahuan 

perpajakan maka kepatuhan wajib pajak 

tidak dapat tercipta. Menurut Carolina 

(2009:7), pengetahuan perpajakan adalah 

informasi pajak yang digunakan oleh wajib 

pajak dalam bertindak, mengambil suatu 

keputusan, dan strategi untuk hak dan 

kewajiban dalam perpajakan. Dapat 

dikatakan bahwa pengetahuan mempunyai 

peran yang sangat penting bagi wajib pajak 

dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 

H1: Pengetahuan Perpajakan 

berpengaruh signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak. 

 

Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak 

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Berdasarkan teori atribusi, kualitas 

pelayanan pajak merupakan salah satu 

faktor eksternal dimana faktor eksternal 

merupakan faktor yang disebabkan dari 

luar diri wajib pajak tersebut. Apabila 

seorang wajib pajak mendapatkan 

pelayanan yang sesuai dan wajib pajak 

tersebut memiliki perasaan senang dalam 

memenuhi kewajiban pajaknya maka dapat 

dikatakan bahwa kualitas pelayanan pajak 

mereka sangat baik. Namun, apabila 

seorang wajib pajak tidak merasa senang 
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ketika memenuhi kewajiban pajaknya 

maka dapat dikatakan bahwa kualitas 

pelayanan pajak mereka tidak baik atau 

buruk. Semakin kualitas pelayanan pajak 

sesuai dan baik akan memberikan efek 

dorongan atau motivasi terhadap wajib 

pajak untuk memenuhi  kewajiban 

pajaknya dan meningkatkan kepatuhan 

wajib pajak tersebut. Menurut Suparmi 

(dalam Nugroho, 2012:27), pelayanan 

yang berkualitas merupakan pelayanan 

yang memberikan kepuasan bagi 

pelanggannya dan tetap memenuhi standar 

pelayanan yang dapat 

dipertanggungjawabkan dan terus 

dilakukan secara terus-menerus. 

H2: Kualitas Pelayanan Pajak 

berpengaruh signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak. 
 

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak 

Berdasarkan teori atribusi, sanksi 

pajak merupakan salah satu faktor internal 

dimana faktor internal merupakan faktor 

yang disebabkan dari dalam diri wajib 

pajak tersebut. Sanksi pajak dapat terjadi 

karena adanya kewajiban pajak yang  

masih belum terpenuhi. Sanksi pajak 

diciptakan untuk membuat wajib pajak jera 

untuk melakukan pelanggaran pajak. 

Sanksi pajak terjadi karena banyak wajib 

pajak yang melakukan pelanggaran 

terhadap peraturan perundang-undangan 

perpajakan. Dengan adanya sanksi pajak 

diharapkan wajib pajak akan lebih berhati- 

hati dan patuh terhadap pajak. 

H3: Sanksi Pajak berpengaruh 

signifikan terhadap kepatuhan wajib 

pajak.                                                                             

Niat Patuh Memoderasi Pengaruh 

Pengetahuan Perpajakan terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak 

Berdasarkan theory of planned 

behaviour, niat dipengaruhi oleh tiga 

faktor yaitu behavioral beliefs, normative 

beliefs, dan control beliefs. Pengetahuan 

perpajakan sesuai dengan behavioral 

beliefs dimana perilaku seseorang dapat 

dipengaruhi oleh hasil perilaku tersebut. 

Apabila seorang wajib pajak memiliki 

pengetahuan perpajakan yang baik maka 

wajib pajak tersebut akan meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak mereka. Niat dapat 

didefinisikan sebagai keinginan yang 

muncul dalam diri seseorang untuk 

menjadi wajib pajak yang patuh terhadap 

kewajiban pajaknya. 

H4: Niat mampu memoderasi pengaruh 

pengetahuan perpajakan terhadap 

wajib pajak 

Niat Patuh Memoderasi Pengaruh 

Kualitas Pelayanan Pajak terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak 

Berdasarkan theory of planned 

behaviour, niat dipengaruhi oleh tiga 

faktor yaitu behavioral beliefs, normative 

beliefs, dan control beliefs. Kualitas 

pelayanan pajak sesuai dengan normative 

beliefs dimana perilaku seseorang 

dipengaruhi oleh motivasi dari orang lain. 

Apabila petugas pajak dalam memberikan 

pelayananya sesuai dengan harapan wajib 

pajak maka wajib pajak tersebut akan 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak 

tersebut. Menurut Jatmiko (2006), 

kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi 

kewajibannya tergantung pada bagaimana 

petugas pajak memberikan pelayanan yang 

baik terhadap wajib pajaknya. Menurut 

Pranadata & Putu (2014), kualitas 

pelayanan pajak merupakan salah satu 

faktor yang dapat meningkatkan kemauan 

wajib pajak dalam memenuhi kewajiban 

perpajakannya dan mengharapkan petugas 

pelayanan pajak melayani segala hal yang 

berhubungan dengan perpajakan yang ada 

di Indonesia. 

H5: Niat mampu memoderasi pengaruh 

kualitas pelayanan pajak terhadap 

wajib pajak 

Niat Patuh Memoderasi Pengaruh 

Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak 

Berdasarkan theory of planned 

behaviour, niat dipengaruhi oleh tiga 

faktor yaitu behavioral beliefs, normative 
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beliefs, dan control beliefs. Sanksi pajak 

sesuai dengan control beliefs dimana 

perilaku seseorang dapat dipengaruhi 

beberapa hal yang dapat mendukung atau 

dapat menghambat perilaku tersebut. 

Apabila seorang wajib pajak mengerti dan 

memahami sanksi pajak maka wajib pajak 

akan merasa takut dengan sanksi-sanksi 

tersebut dan akan mematuhi peraturan 

perpajakan dan wajib pajak akan 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak 

tersebut. Sanksi perpajakan dapat 

didefinisikan sebagai jaminan peraturan 

perundang-undangan perpajakan yang 

ditaati wajib pajak untuk tidak melanggar 

peraturan perpajakan. 

H6: Niat mampu memoderasi pengaruh 

sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib 

pajak 

Kerangka Pemikiran 

           Pada penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisa apakah pengetahuan 

perpajakan, kualitas pelayanan pajak, dan 

sanksi perpajakan berpengaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak umkm di Kota 

Surabaya. 

Dari penjelasan tersebut dapat 

digambarkan kerangka sebagai berikut: 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 

Kerangka Pemikiran 

 

METODE PENELITIAN 

Rancangan Penelitian 

Berdasarkan paradigm riset, riset ini 

merupakan penelitian kuantitatif. 

Penelitian kuantitatif merupakan metode 

penelitian yang berlandasan pada filsafat 

positivis, digunakan untuk meneliti pada 

populasi atau sampel tertentu, 

pengumpulan data menggunakan 

instrumen penelitian, analisis data yang 

bersifat kuantitatif atau statistik yang 

bertujuan untuk menguji hipotesis yang 

telah ditetapkan Sugiyono (2011:8). 

Penelitian ini meneliti tentang 

pengetahuan perpajakan, kualitas layanan 

pajak serta sanksi pajak sebagai variabel 

independen yang mmpengaruhi kepatuhan 

wajib pajak UMKM di Kota Surabaya 

sebagai variabel dependen dengan niat 

sebagai variabel moderasi. 

Berdasarkan jenis datanya, penelitian 

ini menggunakan data primer. Data primer 

adalah data yang diperoleh langsung dari 

sumber aslinya atau bisa disebut dengan 

data tangan pertama. Metode pengumpulan 

data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah kuesioner. 

 

Definisi Operasional Variabel  

Pengetahuan Perpajakan (X1) 

Pengetahuan perpajakan 

merupakan dimana seorang wajib pajak 

mengetahui dan memahami tentang 

perpajakan. Menurut Wardani & 

Rumiyatun (2017), indikator pengetahuan 

perpajakan yaitu: 

1. Pengetahuan tentang fungsi pajak 

2. Pengetahuan tentang ketentuan 

prosedur pembayaran 

3. Pengetahuan sanksi pajak 

4. Pengetahuan pembayaran pajak 

 

Kualitas Pelayanan Pajak (X2) 

Kualitas pelayanan pajak 

merupakan salah satu faktor yang 

membuat wajib pajak ingin memenuhi 

kewajiban perpajakannya. Kualitas 

pelayanan pajak dapat diartikan dengan 

bagaimana kemampuan petugas pelayanan 

pajak dalam melayani wajib pajak. 

Menurut Pasuraman (dalam Kusuma, 

2016), terdapat lima dimensi kualitas jasa 

yaitu: 

1. Fasilitas pelayanan yang ada di Kantor 

Pelayanan Pajak 

2. Profesionalisme pelayanan yang 

diberikan oleh petugas pajak 

Pengetahuan 

Perpajakan (X1) 

Kualitas Pelayanan 

Pajak (X2) 

Sanksi Perpajakan 

(X3) 

Kepatuhan Wajib 

Pajak UMKM di 

Kota Surabaya (Y) 

Niat  (ZM) 
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3. Kesigapan petugas pajak dalam 

memberikan pelayanan kepada wajib 

pajak 

4. Kenyamanan pelayanan yang diberikan 

oleh petugas pajak 

5. Kemampaun petugas pajak dalam 

memberikan pelayanan kepada wajib 

pajak 

 

Sanski Pajak (X3) 

Sanksi perpajakan merupakan 

hukuman yang diberikan kepada wajib 

pajak yang melanggar peraturan 

perpajakan. 

Menurut Jatmiko (2006), indikator sanksi 

pajak yaitu: 

1. Sanksi diperlukan untuk menciptakan 

kedisiplinan wajib pajak dalam 

membayar pajak 

2. Sanksi dilaksanakan dengan tegas 

kepada wajib pajak yang melanggar 

3. Sanksi diberikan sesuai dengan 

pelanggaran yang dilakukan 

4. Penerapan sanksi harus sesuai dengan 

ketentuan dan peraturan yang berlaku 

 

Kepatuhan Wajib Pajak 

Kepatuhan wajib pajak merupakan 

sikap dimana seseorang membuat 

keputusan untuk membayar kewajiban 

pajaknya atau menghindari pembayaran 

pajak (Widodo, 2010:9). Kepatuhan wajib 

pajak merupakan sikap wajib pajak yang 

melakukan kewajiban perpajakannya 

sesuai dengan peraturan perundang- 

undangan yang sudah ditetapkan. 

Menurut Wardani & Rumiyatun (2017), 

indikator kepatuhan wajib pajak yaitu: 

1. Memenuhi kewajiban pajak sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 

2. Wajib pajak tidak mempunyai 

tunggakan pajak 

3. Membayar pajaknya tepat pada 

waktunya 

4. Wajib pajak memenuhi persyaratan 

dalam membayarkan pajaknya 

5. Wajib pajak dapat mengetahui tempo 

pembayaran 

6. Tidak pernah melanggar ketentuan 

peraturan 

Niat Patuh 
Niat merupakan suatu keinginan 

yang muncul dalam diri seseorang untuk 

melakukan sebuah perilaku. Niat sendiri 

dapat dikaitkan dengan motivasi, motivasi 

sendiri didefinisikan  sebagai  suatu 

kecenderungan yang akan timbul pada diri 

sendiri secara sadar ataupun tidak sadar 

untuk melakukan tindakan tersebut demi 

mencapai   tujuannya.  Jika pada  diri 

seseorang memiliki niat yang baik, maka 

akan timbul suatu motivasi yang baik pula 

dan hal yang baik akan menciptakan suatu 

hal yang baik pula. Niat patuh wajib pajak 

adalah niat yang dimiliki oleh wajib pajak 

untuk patuh terhadap kewajiban pajaknya. 

Menurut  Dicriyani &   Ketut (2016), 

indikator niat yaitu: 

1. Behavioral belief 

2. Normative belief 

3. Control belief 

 

Populasi, Sampel, dan Teknik 

Pengambilan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah Usaha 

Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di 

Kota Surabaya. Sedangkan sampel 

merupakan bagian dari suatu populasi. 

Dalam penelitian, sampel yang digunakan 

merupakan Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah (UMKM) di Kota Surabaya yang 

memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak 

(NPWP). Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik 

sampling non-probabilitas dengan 

menggunakan metode convenience sampling. 

Teknik Analisis Data  

Penelitian ini merupakan penelitian 

kuantitatif, sehingga penelitian ini 

menggunakan software SPSS 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk 

menguji apakah dalam sebuah model 

regresi, variabel independen dan dependen 
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atau variabel keduanya memiliki distribusi 

normal atau tidak. Model regresi dikatakan 

baik apabila distribusi datanya normal atau 

mendekati normal. Pada penelitian ini uji 

normalitas menggunakan Kolmogorov- 

Smirnov dengan signifikan > 0,05. Pada 

tabel 4.14 menunjukkan hasil uji 

normalitas yaitu: 

 
Tabel 4 

UJI MULTIKOLINEARITAS 

 

Tabel 3 

HASIL UJI NORMALITAS 

ONE-SAMPLE KOLMOGROV- 

SMIRNOV TEST 

 

 

Sumber: Lampiran 3, diolah, 2020 

Berdasarkan tabel 4.16 ditunjukkan 

 
No  Unstanda 

rdized 

Residual 

Ket 

1. Kolmogorov 

-Smirnov Z 

0,078 Normal 

 Asymp. 

Signifikansi 

0,200 

2. Kolmogrov- 

Smirnov Z 

0,055 Normal 

 Asymp. 

Signifikansi 

0,200 

Sumber: Lampiran 3, diolah, 2020 

Berdasarkan tabel 4.15 

menunjukkan bahwa Asymp. Sig sebesar 

0,200. Hal tersebut menyatakan bahwa 

hasil uji normalitas menggunakan 

Kolmogrov-Smirnov lebih besar dari 0,05 

yaitu 0,200 yang mengartikan bahwa data 

berdistribusi normal. 

 

2. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas yang akan 

digunakan untuk menguji apakah terdapat 

hubungan korelasi antara variabel 

independen dan variabel dependen. Model 

regresi dikatakan baik apabila tidak 

mengalami korelasi diantara variabel 

bebas. Dalam mendeteksi uji 

multikolinieritas dapat dilihat melalui nilai 

tolerance atau variance inflation factor 

(VIF). Pada tabel 4.15 menunjukkan hasil 

uji multikolinieritas yaitu: 

bahwa pada variabel pengetahuan 

perpajakan (X1) memiliki nilai VIF sebesar 

2,319 yang artinya kurang dari 10. Pada 

variabel kualitas pelayanan pajak (X2) 

memiliki nilai VIF sebesar 1,758 yang 

artinya kurang dari 10. Pada variabel 

sanksi pajak (X3) memiliki nilai VIF 

sebesar 1,411 yang artinya kurang dari 10. 

Pada variabel niat (ZM) memiliki nilai VIF 

sebesar 1,481 yang artinya kurang dari 10. 

Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak 

adanya korelasi dan tidak terjadi 

multikolinearitas antara variabel. Sehingga 

variabel dalam penelitian ini dapat 

digunakan kembali. 

 

3. Uji Heteroskedastisitas  

Uji heteroskedastisitas yang akan 

digunakan untuk menguji apakah di dalam 

suatu model regresi terjadi ketidaksamaan 

varians dan residual. Suatu model regresi 

dikatakan baik apabila tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Dalam mendeteksi 

terjadi atau tidak terjadinya 

heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan 

cara menggunakan uji Gletjser. Uji  

Gletjser dapat dilihat dari nilai signifikan, 

jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka 

tidak terjadi heteroskedastisitas dan 

sebaliknya jika nilai signifikansi kurang 

dari 0,05 maka terjadi heteroskedastisitas. 

Pada tabel 4.16 menunjukkan hasil uji 

heteroskedastisitas yaitu: 

 

Tabel 5 

UJI HETEROSKEDASTISITAS 

No Variabel Collinearity 

Statistics 

Tolerance VIF 

1. X1 0,431 2,319 

2. X2 0,569 1,758 

3. X3 0,709 1,411 

4. ZM 0,675 1,481 
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No Variabel Sig t 

1. X1 0,959 

2. X2 0,121 

3. X3 0,332 

4. ZM 0,282 

Sumber: Lampiran 3, diolah, 2020 

Pada tabel 4.17 menunjukkan 

bahwa nilai signifikansi dari pengetahuan 

perpajakan (X1) sebesar 0,959 > 0,05 

maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Nilai signifikansi dari kualitas pelayanan 

pajak (X2) sebesar 0,121 > 0,05 maka 

tidak terjadi heteroskedastisitas. Nilai 

signifikansi dari sanksi pajak (X3) sebesar 

0,332 > 0,05 maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Selanjutnya, untuk 

nilai signifikansi dari niat (ZM) sebesar 

0,282 > 0,05 maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Hal ini dapat 

disimpulkan bahwa seluruh variabel tidak 

terjadi heteroskedastisitas. 

 

Analisis Regresi Linier Berganda  

Pada penelitian ini menggunakan 

regresi linier berganda yang digunakan 

untuk melihat seberapa besar pengaruh 

variabel independen dan variabel 

dependen. Pada tabel 4.18 menunjukkan 

hasil regresi linier berganda yang 

pengolahan datanya menggunakan SPSS 

yaitu: 

Tabel 6 

REGRESI LINIER BERGANDA 

Variabel Unstandardized Coefficients 

B Std. Error 

Constant) -1,034 1,869 

X1 0,223 0,139 

X2 0,255 0,076 

X3 0,453 0,175 

Sumber: Lampiran 3, diolah, 2020 

Berdasarkan tabel 4.21 ditunjukkan 

bahwa dapat dibuat persamaan regresi 

sebagai berikut : 

Y = -1,034 + 0,223 pengetahuan 

perpajakan + 0,255 kualitas pelayanan 

pajak + 0,453 sanksi pajak + e 

Persamaan regresi ini memiliki arti sebagai 

berikut : 

a. Konstanta sebesar -1,034 menunjukkan 

jika tidak ada pengetahuan perpajakan, 

kualitas pelayanan pajak dan sanksi 

pajak maka kepatuhan wajib pajak 

sebesar -1,034. 

b. Koefisien regresi pengetahuan 

perpajakan sebesar 0,124 maka 

pengetahuan perpajakan berpengaruh 

positif terhadap kepatuhan wajib pajak, 

sehingga adanya peningkatan 

pengetahuan akan meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak. 

c. Koefisien regresi kualitas pelayanan 

pajak terhadap kepatuhan wajib pajak 

sebesar 0,198 maka kualitas pelayanan 

pajak berpengaruh positif terhadap 

kepatuhan wajib pajak, sehingga adanya 

peningkatan kualitas pelayanan pajak 

akan meningkatkan kepatuhan wajib 

pajak 

d. Koefisien regresi sanksi pajak terhadap 

kepatuhan wajib pajak sebesar 0,260 

maka sanksi pajak berpengaruh positif 

terhadap kepatuhan wajib pajak, 

sehingga adanya peningkatan sanksi 

pajak akan meningkatkan kepatuhan 

wajib pajak. 

 

Uji Hipotesis 

1. Uji F 

Pada penelitian ini menggunakan 

Uji F untuk menguji apakah secara 

simultan variabel independen memiliki 

pengaruh terhadap variabel dependen. Uji 

F dapat dilihat dari signifikansi, jika 

signifikansi < 0,05 maka dapat dikatakan 

fit atau baik. Namun, jika signifikansi > 

0,05 maka dapat dikatakan tidak fit atau 

tidak baik. Pada tabel 4.19 menunjukkan 

hasil uji F yaitu: 

 

Tabel 7 

HASIL UJI F 
 

 

Model F Sig. 

Regression 20,975 ,000b 

Residual   

Total   

Sumber: Lampiran 3, diolah, 2020 
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Berdasarkan tabel 4.19 menunjukkan 

nilai F hitung sebesar 20,975 dan nilai 

signifikansi sebesar 0,000 kurang dari 

0,05. Hal ini dapat diartikan bahwa model 

regresi antara pengetahuan perpajakan, 

kualitas pelayanan pajak, dan sanksi pajak 

terhadap kepatuhan wajib pajak dinyatakan 

fit atau baik. 

 
2. Koefisien Determinasi 

Uji koefisien determinasi (R 

Square) yang digunakan untuk mengukur 

seberapa besar variabel independen 

mempengaruhi variabel dependen. Nilai 

koefisien determinasi antara 0 dan 1. Pada 

tabel 4.20 menunjukkan hasil uji koefisien 

determinasi (R Square) yaitu: 

 

Tabel 8 

HASIL UJI KOEFISIEN 

DETERMINASI (R SQUARE) 
 

 

Model Adjusted R 

Square 

1 ,411 

Sumber: Lampiran 3, diolah, 2020 

Berdasarkan tabel 4.20 menunjukkan 

bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 

0,411. Hal tersebut dapat diartikan bahwa 

pengetahuan perpajakan, kualitas 

pelayanan pajak dan sanksi pajak dapat 

memberikan pengaruh terhadap kepatuhan 

wajib pajak sebesar 0,411 atau 41,1 %. 

 
3. Uji t 

Uji parsial (uji t) untuk mengetahui 

apakah ada pengaruh secara parsial antara 

variabel independen (X) terhadap variabel 

dependen (Y). Uji t dapat dilihat dari nilai 

signifikan, apabila nilai signifikan < 0,05 

maka berpengaruh secara parsial. Namun, 

sebaliknya apabila nilai signifikn > 0,05 

maka tidak berpengaruh secara parsial 

terhadap variabel dependen. 

 

Tabel 9 

Hasil Uji T 

 

Model Sig. 

(Constant) 0,582 

Pengetahuan 

Perpajakan 

0,112 

Kualitas Pelayanan 

Pajak 

0,001 

Sanksi Pajak 0,011 

Sumber: Lampiran 3, diolah, 2020 

Berdasarkan tabel 4.21, dapat di 

interprestasikan sebagai berikut: 

a. Pada variabel pengetahuan perpajakan 

memiliki nilai signifikan sebesar 0,112 

maka nilai signifikan tersebut lebih dari 

0,05. Artinya bahwa variabel 

pengetahuan perpajakan tidak 

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 

pajak. 

b. Pada variabel kualitas pelayanan pajak 

memiliki nilai signifikan sebesar 0,001 

maka nilai signifikan tersebut kurang 

dari 0,05. Artinya bahwa variabel 

kualitas pelayanan pajak berpengaruh 

terhadap kepatuhan wajib pajak. 

c. Pada variabel sanksi pajak memiliki 

nilai signifikan sebesar 0,011  maka 

nilai signifikan tersebut kurang dari 

0,05. Artinya bahwa variabel sanksi 

pajak berpengaruh terhadap kepatuhan 

wajib pajak. 

 

Moderating Regression Analysis  

Moderating regression analysis 

(MRA) yang nantinya akan digunakan 

untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya 

variabel moderasi dalam hubungan antara 

variabel independen dan variabel 

dependen. Metode moderating regression 

analysis ini dilakukan untuk menguji 

hipotesis keempat, kelima, dan keenam. 

Pada tabel 4.22 menunjukkan hasil 

moderating regression analisis yang 

pengolahan datanya menggunakan SPSS 

yaitu: 

 

Tabel 10 

HASIL UJI MODERATING 

REGRESSION ANALYSIS 

Model Sig. 

Niat memoderasi 0,869 
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pengetahuan perpajakan  

Niat memoderasi kualitas 

pelayanan pajak 

0,287 

Niat memoderasi sanksi 
pajak 

0,326 

Sumber: Lampiran 3, diolah, 2020 

1. Variabel niat memoderasi pengetahuan 

perpajakan terhadap kepatuhan pajak 

(X4). 
Pada tabel 4.22 menunjukkan 

bahwa niat tidak memoderasi pengaruh 

pengetahuan perpajakan terhadap 

kepatuhan wajib pajak. Hal ini 

dibuktikan dengan nilai signifikan 

sebesar 0,869 lebih besar dari 0,05 

maka hal ini menunjukkan bahwa 

ditolahnya H4 yang menyatakan niat 

memoderasi pengaruh pengetahuan 

perpajakan terhadap kepatuhan pajak. 

2. Variabel niat memoderasi kualitas 

pelayanan pajak terhadap kepatuhan 

wajib pajak (X5). 
Pada tabel 4.22 menunjukkan 

bahwa niat tidak memoderasi pengaruh 

kualitas pelayanan pajak terhadap 

kepatuhan wajib pajak. Hal ini 

dibuktikan dengan nilai signifikan 

sebesar 0,287 lebih besar dari 0,05 

maka hal ini menunjukkan bahwa 

ditolaknya H5 yang menyatakan niat 

memoderasi pengaruh kualitas 

pelayanan pajak terhadap kepatuhan 

pajak. 

3. Variabel niat memoderasi sanksi pajak 

terhadap kepatuhan wajib pajak (X6). 
Pada tabel 4.22 menunjukkan 

bahwa niat tidak memoderasi pengaruh 

sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib 

pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai 

signifikan sebesar 0,326 lebih besar dari 

0,05 maka hal ini menunjukkan bahwa 

ditolaknya H6 yang menyatakan niat 

memoderasi pengaruh sanksi pajak 

terhadap kepatuhan wajib pajak. 
 

KESIMPULAN, KETERBATASAN 

DAN SARAN 

Kesimpulan 

Penelitian ini menguji pengaruh 

pengetahuan perpajakan,  kualitas 

pelayanan pajak dan sanksi pajak terhadap 

kepatuhan wajib pajak UMKM yang 

berada di kota Surabaya. Penelitian ini 

dilakukan dengan menyebarkan 100 

kuesioner kepada UMKM yang berada di 

kota Surabaya yang memiliki Nomor 

Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan diperoleh 

87 kuesioner yang dapat diolah. Dalam 

penelitian ini menggunakan data primer, 

data primer merupakan data pertama atau 

data yang diperoleh secara langsung dari 

responden yang bersedia mengisi 

kuesioner. Data yang telah diperoleh 

kemudian diolah menggunakan aplikasi 

spss 23. Kesimpulan dari peneelitian ini 

adalah: 

1. Variabel pengetahuan perpajakan tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak UMKM di kota 

Surabaya, hal ini menunjukkan bahwa 

rendah atau tingginya pengetahuan 

perpajakan belum tentu mampu untuk 

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak 

di kota Surabaya. 

2. Variabel kualitas pelayanan 

berpengaruh secara signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak UMKM di kota 

Surabaya, hal ini menunjukkan semakin 

tinggi kualitas pelayanan pajak maka 

semakin tinggi pula tingkat kepatuhan 

wajib pajak UMKM di kota Surabaya. 

3. Variabel sanksi pajak berpengaruh 

secara signifikan terhadap kepatuhan 

wajib pajak UMKM di kota Surabaya, 

hal ini menunjukkan semakin tinggi 

pengetahuan wajib pajak mengenai 

sanksi pajak maka semakin tinggi pula 

tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM 

di kota Surabaya. 

4. Variabel niat tidak memoderasi 

pengetahuan perpajakan terhadap 

kepatuhan wajib pajak UMKM di kota 

Surabaya. Kesimpulan tersebut 

berdasarkan hubungan antara 

pengetahuan perpajakan yang tidak 

dimoderasi oleh niat untuk patuh 

terhadap kewajiban pajaknya. Hal ini 

menunjukkan bahwa meskipun wajib 

pajak memiliki pengetahuan perpajakan 

yang tinggi apabila wajib pajak tersebut 
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tidak memiliki niat patuh maka wajib 

pajak tersebut tidak patuh terhadap 

kewajiban perpajakannya. 

5. Variabel niat tidak memoderasi kualitas 

pelayanan pajak terhadap kepatuhan 

wajib pajak UMKM di kota Surabaya. 

Kesimpulan tersebut berdasarkan 

hubungan antara kualitas pelayanan 

pajak yang tidak dimoderasi oleh niat 

untuk patuh terhadap kewajiban 

pajaknya. Hal ini menunjukkan 

meskipun kualitas pelayanan pajak baik 

dan sesuai yang diharapkan wajib pajak 

apabila wajib pajak tersebut tidak 

memiliki niat patuh maka wajib pajak 

tersebut tidak patuh terhadap kewajiban 

perpajakannya. 

6. Variabel niat tidak memoderasi sanksi 

pajak terhadap kepatuhan wajib pajak 

UMKM di kota Surabaya. Kesimpulan 

tersebut berdasarkan hubungan antara 

sanksi pajak yang tidak dimoderasi oleh 

niat untuk patuh terhadap kewajiban 

pajaknya. Hal ini menunjukkan 

meskipun wajib pajak mengetahui 

sanksi pajak yang dikenakan apabila 

wajib pajak tidak memiliki niat untuk 

patuh maka wajib pajak tersebut tidak 

patuh terhadap kewajiban 

perpajakannya. 

 
Keterbatasan 

Penelitian ini masih jauh dari kata 

sempurna sehingga masih terdapat 

kekurangan yang dijadikan sebagai 

keterbatasan dari penelitian ini yaitu: 

1.  Karena adanya pandemi Covid-19 

penyebaran kuesioner lebih banyak 

dilakukan melalui G-Form dan tidak 

dapat merangkul sebagian besar umkm 

sehingga peneliti hanya mendapatkan 

delapan puluh tujuh responden. 

2. Pada hasil koefisien determinan (r 

Square) dalam penelitian ini sebesar 

41,1% sehingga terdapat 58,9% yang 

masih belum diteliti. 

Saran 

Saran yang diberikan dari peneliti untuk 

peneliti selanjutnya sebagai berikut: 

1. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat 

menambahkan sejumlah sampel. 

2. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat 

menambahkan variabel independen selain 

pengetahuan perpajakan, kualitas 

pelayanan pajak dan sanksi perpajakan. 

3. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya 

menggunakan penelitian  eksperimen 

ketika mengukur perilaku responden. 

4. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya 

dapat memuat identitas NPWP responden. 
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