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ABSTRAC 

 

The purpose of this study is to know whether tax audit, tax sanction and 

tax knowledge have a significant impact on  SME’s tax payer’s compliance either 

partially or simultaneously. Data were obtained from questionnaires completed by 

respondents listed in Taxation Office KPP Pratama Karanganyar in Central Java. 

A total of 95 questionnaires were returned in complete condition and can be 

processed. Using multiple regression techniques, the result shows that the tax 

audit significantly influence SME’s tax payer compliance. Tax sanction and tax 

knowledge does not significantly affect the tax compliance of SME. 

Kata Kunci: tax audit, tax sanction and tax knowledge  

PENDAHULUAN 

Pemerintah memenuhi kebutuhan dana dengan mengandalkan dua sumber 

pokok, yaitu sumber dana luar negeri dan sumber dana dalam negeri, sebagaimana 

yang tercantum dalam APBN, Sumber dana luar negeri, misalnya pinjaman luar 

negeri dan hibah (grant), sedangkan sumber dana dalam negeri misalnya 

penjualan migas dan nonmigas serta pajak. Sumber penerimaan negara dalam 

negeri yang paling potensial adalah pajak. Awal tahun 1984 sistem perpajakan 

Indonesia mengalami reformasi yang sering disebut dengan tax reform, yaitu 

perubahan dari official assessment system menjadi self assessment system (Sari 

dan Afriyanti, 2012).  

Self assessment system merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang 

memberi wewenang Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang 

terutang setiap tahunnya sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan 

Perpajakan yang berlaku. Dalam prinsip self assessment system, telah mengubah 
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paradigma pajak selama ini sehingga pembayaran pajak tidak lagi dianggap 

sebagai beban melainkan sebuah tugas kenegaraan yang harus dilaksanakan 

(Anjarini et al, 2012). Untuk dapat melaksanakan peraturan tersebut, sangat 

diperlukan kepatuhan dari para wajib pajak. Rendahnya kepatuhan wajib pajak 

akan sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan perundang-undangan perpajakan. 

Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku wajib pajak dalam memenuhi 

kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kriteria 

kepatuhan seorang wajib pajak diantaranya meliputi penyampaian SPT tepat 

waku, menghitung pajak yang terutang secara benar  dan jujur serta kriteria lain 

yang ditetapkan dalam perundang-undangan perpajakan (Tahar dan Sandy, 2011). 

Ada beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak yaitu: 

kesadaran wajib pajak, pendapat wajib pajak tentang berat tidaknya beban pajak 

penghasilan, pelaksanaan sanksi denda pajak penghasilan, dan penghindaran pajak 

oleh wajib pajak orang pribadi (Anggraeni et al, 2013).  

Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan 

adalah merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak, dalam rangka 

berjalannnya sistem pemungutan pajak yang dianut oleh undang-undang 

perpajakan Indonesia, yaitu system self assessment dan sistem withholding tax, 

sehingga kewajiban-kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh wajib pajak, 

termasuk di dalamnya tidak terkecuali adalah kewajiban para pemungutan dan 

pemotong pajak. Sehingga bagi wajib pajak yang tingkat kepatuhannya tergolong 

masih rendah, diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan terhadapnya dapat 

memberikan motivasi positif agar untuk masa-masa selanjutnya menjadi lebih 

baik tingkat kepatuhannya. Tujuan pemeriksaan pajak sebagaimana dimaksudkan 

dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.04/2000 tanggal 22 

Desember 2000 adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 

perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan 

kepada wajib pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan. 

Tidak dipatuhinya kewajiban-kewajiban perpajakan tersebut, dapat 

mengakibatkan wajib pajak dikenai sanksi perpajakan, yaitu sanksi administratif 
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berupa bunga, denda dan kenaikan serta sanksi pidana berupa pidana denda dan 

pidana badan (kurungan/penjara), apabila ternyata kemudian dapat dibuktikan 

bahwa wajib pajak telah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Usaha 

Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan unit usaha yang dikelola oleh 

kelompok masyarakat maupun keluarga yang mayoritas pelaku bisnis Indonesia. 

Banyak pengusaha yang tergolong dalam UKM belum memiliki NPWP. Hal ini 

dikarenakan Pajak masih dinilai sebagai hal yang menakutkan dan 

membahayakan usaha mereka. Kebanyakan para UKM juga tidak memiliki 

pembukuan yang teratur, hal ini yang menyulitkan dalam pemeriksaan  pajak 

(www.pajakonline.com diakses 10 Agustus 2013). Dirjen pajak mulai 

memberlakukan tarif pajak satu persen untuk UKM yang memiliki omzet di 

bawah 4,8 miliar pada 1 Juli 2013. Penetapan PPh satu persen sesuai PP No. 46 

tahun 2013 dikecualikan bagi wajib pajak badan yang belum beroperasi selama 

satu tahun meskipun omzetnya di bawa 4,8 miliar, agar membayar pajak dalam 

jumlah yang rendah (www.pajakonline.com diakses 18 Desember 2013). Hal ini 

menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak pengusaha UKM masih rendah.  

Penelitian ini bertujuan Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh 

pelaksanaan pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan dan pengaruh 

ketegasan sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan serta tingkat pemahaman wajib 

pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku UKM di KPP Pratama 

Karanganyar. Dalam penelitian ini membahas pengaruh pelaksanaan pemeriksaan, 

ketegasan sanksi pajak, dan pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak 

pelaku UKM. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, karena dalam 

penelitian ini menggunakan pengukuran variabel penelitian dengan angka dan 

menggunakan analisis data dengan prosedur statistik. 

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak 

Pelaku UKM.  

Fungsi pengawasan itu sendiri pada dasarnya diarahkan untuk menghindari 

kemungkinan adanya penyelewengan atas tujuan yang akan dicapai. Fungsi ini 

merupakan salah satu tugas pokok Direktorat Jendral Pajak yang pada dasarnya 
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meliputi kegiatan penelitian dan pemeriksaan di bidang perpajakan (Anjarini et al, 

2012). Tarjo dan Kusumawati (2006) menyatakan bahwa pemeriksaan yang 

dilakukan oleh aparat pajak kurang mendapat respon dari wajib pajak, karena 

wajib pajak beranggapan bahwa pemeriksaan telah diatur oleh Undang-Undang 

dan apabila fiskus melakukan pemeriksaan lagi dikhawatirkan jumlah pajak yang 

ditanggung akan melambung tinggi, sehingga wajib pajak akan cenderung 

mensiasati penghasilannya agar pajak tidak tinggi. Namun, hasil penelitian 

Anjarini et al (2012) menemukan bukti bahwa semakin tinggi tingkat pemeriksaan 

pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada pribadi. Berdasarkan uraian 

di atas maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:  

H1 :  Pemeriksaan pajak mempunyai pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib 

pajak pelaku UKM.  

Pengaruh Pengenaan Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan 

Wajib Pajak Pelaku UKM. 

Sanksi perpajakan diberikan kepada wajib pajak agar wajib pajak 

mempunyai kesadaran dan patuh terhadap kewajiban pajak. Sanksi perpajakan 

dalam Undang-Undang perpajakan berupa sanksi adminitrasi (denda dan bunga) 

dan sanksi pidana. Adanya sanksi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak (Rustiyaningsih, 2011). Dalam Undang-Undang No. 28 

Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) 

dapat berupa sanksi administrasi bunga, denda dan kenaikan. Sedangkan sanksi 

pidana dapat hukuman kurungan dan hukuman penjara (Rahayu, 2010:13). 

Menurut Resmi (2008:71), sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran 

terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan dimana semakin besar 

kesalahan yang dilakukan seorang wajib pajak, maka sanksi yang diberikan juga 

akan semakin besar. Dari uraian tersebut dapat diuji hipotesis sebagai berikut: 

H2 :  Ketegasan sanksi perpajakan mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan 

wajib pajak pelaku UKM. 
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Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak 

Pelaku UKM. 

Self Assessment System yang diterapkan di Indonesia, menuntut keaktifan 

dan pengetahuan dari wajib pajak, karena dalam memenuhi kewajibannya wajib 

pajak perlu melakukan perhitungan, pelaporan dan penyetoran sendiri atas 

besarnya pajak yang harus dibayar. Wajib  pajak yang memiliki pengetahuan yang 

baik tentang system ini akan memiliki dorongan untuk melaksanakan kewajiban 

pajaknya, semakin tinggi pengetahuan wajib pajak maka akan semakin tinggi pula 

kepatuhannya dalam membayar pajak (Tahar dan Sandy, 2011). Pemahaman ini 

tidak hanya memberikan pengetahuan namun juga membuat wajib pajak mengerti 

akan hak, kewajiban, dan sanksi apa yang menjadi kewajiban perpajakan, 

termasuk pada wajib pajak pengusaha orang pribadi. Pengusaha yang memahami 

hak, kewajiban, dan sanksi apabila wajib pajak apabila peredaran usaha telah 

mencapai Rp. 600.000.000 pertahun yang merupakan batasan pengusaha kecil 

maka wajib pajak tersebut  akan mengukuhkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak 

(Roseline, 2012). 

Witono (2008) menyatakan bahwa tingkat pemahaman pajak mempunyai 

pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal senada juga diungkapkan 

oleh Tahar dan Sandy (2011) yang juga menyatakan bahwa tingkat pemahaman 

wajib pajak atas penghasilan kena pajak dapat meningkatkan tingkat kepatuhan 

wajib pajak. Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik hipotesis sebagai 

berikut:  

H3 :  Pemahaman pajak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 

pelaku UKM.  

METODE PENELITIAN 

Pemilihan Sampel dan Pengumpulan Data 

Populasi yang menjadi objek penelitian ini yaitu seluruh UKM yang 

terdaftar di KPP Pratama Karanganyar. Sedangkan teknik pengambilan sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah simple random sampling 

(memberikan kesempatan yang sama kepada anggota populasi yang untuk 
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ditetapkan sebagai anggota sampel). Metode simple random sampling termasuk 

dalam probability sampling. Metode simple random sampling adalah pengambilan 

anggota sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan 

strata yang ada dalam populasi itu (Sugiyono, 2010:40). Dalam penelitian ini 

menggunakan instrument kuesioner mengenai pemeriksaan pajak, ketegasan 

sanksi pajak, pengetahuan pajak, dan kepatuhan wajib pajak pelaku UKM. Untuk 

dapat dihitung secara statistik, perlu diubah dengan skor kuantitatif yaitu dengan 

memberikan skor untuk setiap jawaban dengan menggunakan skala linkert 5 poin 

dari yang tertinggi hingga terendah. Adapun pengukurannya sebagai berikut: 

1. Skor 1 untuk jawaban sangat tidak setuju (STS) 

2. Skor 2 untuk jawaban tidak setuju (TS) 

3. Skor 3 untuk jawaban Ragu-Ragu (R) 

4. Skor 4 untuk jawaban setuju (S) 

5. Skor 5 untuk jawaban sangat setuju (SS) 

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Penelitian ini akan menguji dengan menggunakan Variabel dependen yaitu 

variabel yang hasilnya dipengaruhi dan terikat oleh variabel independen. Variabel 

dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak pelaku UKM 

Dalam Variabel independen dalam penelitian ini adalah pelaksanaan 

pemeriksaan, ketegasan sanksi pajak, dan pengetahuan pajak. 

a. Pelaksanaan pemeriksaan 

Pelaksanaan pemeriksaan dapat diukur dengan menggunakan beberapa 

indikator yaitu: pemeriksaan pajak dilakukan lebih dari 1 orang, petugas harus 

memiliki tanda pengenal dan surat perintah pemeriksaan, pemeriksaan pajak 

dilakukan dalam jangka waktu 2 tahun, petugas pajak harus menyampaikan 

tanggapan secara tertulis atau Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan, 

melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

b. Ketegasan sanksi pajak 

Dalam Undang-Undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi 

administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dapat dijatuhkan apabila 

Wajib Pajak melakukan pelanggaran, terutama atas kewajiban yang ditentukan 
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dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata 

Cara Perpajakan (UU KUP) dapat berupa sanksi administrasi bunga, denda dan 

kenaikan. Sedangkan sanksi pidana dapat hukuman kurungan dan hukuman 

penjara (Rahayu, 2010:13). Menurut Resmi (2008:71), sanksi perpajakan terjadi 

karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan 

dimana semakin besar kesalahan yang dilakukan seorang wajib pajak, maka 

sanksi yang diberikan juga akan semakin berat. 

c. Pemahaman pajak 

Tingkat pemahaman perpajakan merupakan pengetahuan terhadap segala 

peraturan perpajakan dan hal yang terpenting masyarakat dapat mengetahui sistem 

pemungutanpajak yang dianut di Indonesia adalah self Assessment System. Self 

Assessment System merupakan suatu system pemungutan pajak yang memberi 

wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang 

terutang setiap tahunnya sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan 

Perpajakan yang berlaku (Anjarini et al, 2012). Jadi tingkat pengetahuan adalah 

pemahaman terhadap peraturan serta kebijakan perpajakan, pemahaman akan 

kewajiban dalam menyampaikan SPT, serta mengetahui akan adanya sanksi 

perpajakan apabila ada keterlambatan dalam penyampaian SPT. 

Pemahaman perpajakan dalam penelitian ini diukur dengan indikator Self 

Assessment System, mengisi SPT dengan benar, lengkap, jelas dengan jumlah 

pajak yang dilaporkan, tepat waktu dalam menyampaikan SPT. 

Jenis Data dan Sumber Data 

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini 

dengan memberikan kuesioner kepada pelaku UKM yang terdaftar di KPP 

Pratama Karanganyar. Untuk dapat dihitung secara statistik, perlu diubah dengan 

skor kuantitatif yaitu dengan memberikan skor untuk setiap jawaban dengan 

menggunakan skala linkert 5 poin dari yang tertinggi hingga terendah. 

Metode Analisis Data 

Dalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan untuk menguji 

hipotesis adalah metode regresi berganda. Metode regresi berganda yaitu metode 

statistik untuk menguji pengaruh antara beberapa variabel bebas terhadap satu 
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variabel terikat. Model yang digunakan dalam regresi berganda bertujuan untuk 

menguji pengaruh pelaksanaan pemeriksaan, ketegasan sanksi pajak dan tingkat 

pemahaman pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku UKM. Sehingga  

dalam penelitian ini dapat ditunjukan dengan model penelitian, sebagai berikut: 

Y = α0 + β1X1+ β2X2 + β3X3+ ε ........................................................ (1) 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Deskripsi responden berdasarkan jenis kelamin 

Tabel 4.2 

Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Laki-Laki 67 70.5 70.5 70.5 

Perempuan 28 29.5 29.5 100.0 

Total 95 100.0 100.0  

Sumber: Data primer diolah, 2014 

Tabel 4.2 diatas menunjukkan bahwa sekitar 67 orang atau 70.5% 

responden didominasi oleh jenis kelamin laki-laki, dan sisanya sebesar 28 orang 

atau 29.5% responden berjenis kelamin perempuan.   

Deskripsi responden berdasarkan usia 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Usia 

Usia 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid < 20th 11 11.6 11.6 11.6 

20th-30th 19 20.0 20.0 31.6 

31th-40th 18 18.9 18.9 50.5 

41th-50th 17 17.9 17.9 68.4 

>50th 30 31.6 31.6 100.0 

Total 95 100.0 100.0  

Sumber: Data primer diolah, 2014. 

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden 

berusia >50 tahun dengan jumlah 30 responden atau 31.6%. sebesar 20% atau 

sebanyak 19 orang responden berusia 20-30 tahun, sebesar 18.9% atau sebanyak 

18 responden berusia 31-40 tahun dan sebesar 17.9% atau sebanyak 17 responden 
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berusia 41-50 tahun, sedangkan sisanya sebesar 11.6% atau sebanyak 11 

responden berusia < 20 tahun. 

Deskripsi responden berdasarkan tingkat pendidikan 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Pendidikan 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid SMA 
15 15.8 15.8 15.8 

D3 22 23.2 23.2 38.9 

S1 49 51.6 51.6 90.5 

S2 9 9.5 9.5 100.0 

Total 95 100.0 100.0  

Sumber: Data primer diolah, 2014. 

Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden 

berpendidikan terakhir Strata Satu (S1) dengan jumlah 49 responden atau 51.6%. 

Sebesar 23.2% atau sebanyak 22 orang berpendidikan terakhir Diploma III (D3), 

sebesar 15.8% atau sebanyak 15 orang berpendidikan terakhir SMA dan sebesar 

9.5% atau sebanyak 9 orang berpendidikan terakhir Strata Dua (S2).   

 

Deskripsi responden berdasarkan jenis usaha 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Usaha 

Jenis Usaha 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Usaha kecil 34 35.8 35.8 35.8 

Usaha menengah 61 64.2 64.2 100.0 

Total 95 100.0 100.0  

Sumber: Data primer diolah, 2014. 

Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden 

memiliki usaha berskala menengah dengan jumlah 61 responden atau 64.2%. 
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Sedangkan sisanya memiliki usaha berskala kecil dengan jumlah 34 responden 

atau sebesar 35.8%.  

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

Uji Validitas 

Dalam penelitian ini uji validitas menggunakan rumus Pearson’s 

correlation. Apabila koefisien yang diperolah mempunyai signifikansi kurang dari 

0.05 maka dapat dikatakan butir tersebut valid (Sugiyono, 2010). Dalam 

penelitian ini uji validasi di lakukan dengan malakukan uji korelasi antara 

pernyataan masing-masing variabel dengan skor total (item total corelation). Hasil 

uji validitas dapat dilihat dari masing-masing variabel dapat dijelaskan sebagai 

pada tabel 4.6. 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Validitas Variabel Penelitian 

Variabel 
Probabilitas 

statistik 
Level of signifikan Keterangan 

PP 1 0.00 0.05 Valid 
PP 2 0.00 0.05 Valid 
PP 3 0.00 0.05 Valid 
PP 4 0.00 0.05 Valid 
PP 5 0.00 0.05 Valid 
PS 6 0.00 0.05 Valid 
PS 7 0.00 0.05 Valid 
PS 8 0.00 0.05 Valid 
PS 9 0.00 0.05 Valid 
PS10 0.00 0.05 Valid 
TPP 11 0.00 0.05 Valid 
TPP 12 0.00 0.05 Valid 
TPP 13 0.00 0.05 Valid 
TPP 14 0.00 0.05 Valid 
TPP 15 0.00 0.05 Valid 
KWP 16 0.00 0.05 Valid 
KWP 17 0.00 0.05 Valid 
KWP 18 0.00 0.05 Valid 
KWP19 0.00 0.05 Valid 
KWP 20 0.00 0.05 Valid 

Sumber: Data primer diolah, 2014. 

Hasil uji validitas terhadap variabel penelitian pada tabel di atas 

menunjukkan koefisien korelasi antara skor pernyataan dengan skor total (item 



 
 

13 
 

total corelation) semua pernyataan memiliki signifikansi kurang dari 0.05, maka 

dapat dikatakan bahwa semua pernyataan untuk mengukur variabel tersebut 

dinyatakan valid. 

Uji Reliabilitas 

Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang 

terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Suatu 

konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai cronbach alpha > 

0.60 (Ghozali, 2011:41-42). Hasil uji reliabilitas dari masing-masing variabel 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Reliabilitas Variabel Penelitian 

Indikator 
Cronbach 

Alpha 
Nilai 
Kritis 

Keterangan 

Pengaruh Pemeriksaan Pajak 0.799 0.60 Reliabel 
Pengaruh Pengenaan Sanksi Pajak 0.782 0.60 Reliabel 
Pengaruh Pemahaman Pajak 0.804 0.60 Reliabel 
Kepatuhan Wajib Pajak 0.799 0.60 Reliabel 

Sumber: Data Primer Diolah, 2014. 

Berdasarkan hasil uji reliabilitas menggunakan cronbach alpha diketahui 

bahwa variabel pengaruh pemeriksaan pajak memiliki nilai alpha 0.799, variabel 

pengenaan sanksi pajak memiliki nilai alpha 0.782, variabel pemahaman pajak 

memiliki nilai alpha 0.804 dan variabel kepatuhan wajib pajak memiliki nilai 

alpha 0.799. Sesuai dalam Ghozali (2011) bahwa semua variabel memiliki nilai 

alpha > 0.60 maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel penelitian ini 

dikatakan reliabel. 

Hasil Analisis Regresi  

Adapun hasil analisis data yang diperoleh dengan program SPSS 16 dalam 

penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh pemeriksaan 

pajak, pengenaan sanksi pajak dan pemehaman pajak terhadap kepatuhan wajib 

pajak pelaku UKM. 
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Hasil Uji Hipotesis 

Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 

Untuk variabel kepatuhan wajib pajak pelaku UKM didapatkan hasil bahwa 

nilai F hitung (5.004) dengan nilai p-value = 0.003 sedangkan Ftabel (2.737) dengan 

ketentuan α =5%, df1=k-1 atau 4-1=3, dan df2=n-k atau 72-4=68. Hasil uji dari 

distribusi F hitung (5.004) lebih besar dari Ftabel (2.737) dengan p <0.05. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa variabel pemeriksaan pajak, pengenaan sanksi pajak dan 

tingkat pemahaman wajib pajak secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UKM yang terdaftar di 

KPP Pratama Karanganyar. 

Uji Parsial (Uji t) 

Hasil uji t dapat dilihat pada lampiran. Berdasarkan hasil pengujian uji t 

menunjukkan bahwa :  

a. Nilai t hitung untuk variabel tingkat pemeriksaan pajak sebesar 2.636 > 

1.995, dan nilai sig sebesar 0.010 < 5%, sehingga H0 ditolak yang artinya 

tingkat pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 

pelaku UKM 

b. Hasil t hitung untuk variabel pengenaan sanksi pajak sebesar 0.848 < 1.995, 

dan nilai sig sebesar 0.400 > 5%, sehingga H1 ditolak yang artinya 

pengenaan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 

pelaku UKM. 

c. Hasil t hitung untuk variabel pemahaman pajak sebesar 1.801 < 1.995, dan 

nilai sig sebesar 0.076 < 5%, sehingga H0 diterima. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa tingkat pemahaman pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan 

wajib pajak pelaku UKM. 

Koefisien Determinasi (R2) 

Hasil perhitungan untuk nilai adjusted R2 dengan bantuan program spss, 

dalam analisis regresi berganda diperoleh angka koefisien determinasi atau 

adjusted R2 sebesar 0.145. Hal ini berarti bahwa 14.5% variasi variabel kepatuhan 

wajib pajak pelaku UKM dijelaskan oleh variabel tingkat pemeriksaan pajak, 
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pengenaan sanksi pajak dan tingkat pemahaman wajib pajak. Sementara sisanya 

85.5% diterangkan oleh faktor lain yang tidak masuk dalam observasi.  

1. Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib 

Pajak Pelaku UKM.  

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang pertama mendapatkan hasil 

bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 

pelaku UKM yang terdaftar di KPP Pratama Karanganyar, yang ditunjukan 

dengan hasil uji t memperoleh nilai t hitung > ttabel  2.636 > 1.995, dan nilai sig 

sebesar 0.010 < 5%, sehingga H0 ditolak yang artinya tingkat pemeriksaan pajak 

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UKM. Sesuai dari hasil uji 

hipotesis dalam penelitian ini dapat dijelaskan bahwa semakin tinggi tingkat 

pemeriksaan pajak, maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak 

pelaku UKM yang terdaftar di KPP Pratama Karanganyar. 

Hasil tersebut senada dengan hasil penelitian Anjarini et al (2012) yang 

menganalisis tingkat pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak 

orang pribadi di KPP Pratama Jakarta. Hasil dari penelitian ini menunjukkan 

bahwa semakin tinggi tingkat pemeriksaan pajak berdampak pada tingginya 

tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Jakarta, jadi dapat 

disimpulkan bahwa tingginya tingkat pemeriksaan pajak akan meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak baik pribadi maupun badan.  

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak yang 

dilakukan Direktorat Jenderal Pajak bertujuan untuk menguji kepatuhan 

pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka 

melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan 

pajak dilakukan terhadap Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak bertujuan 

menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan akan diterbitkan Surat 

Ketetapan Pajak, kecuali ditemukan bukti permulaan tindak pidana di bidang 

perpajakan akan dilanjutkan dengan penyidikan tindak pidana di bidang 

perpajakan. Pemeriksaan pajak juga merupakan instrumen untuk menentukan 

kepatuhan Wajib Pajak baik secara formal maupun material yang tujuannya 
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adalah menguji kepatuhan dan meningkatkan tingkat kepatuhan (Gunadi, 2005: 

18).   

2. Pengaruh Pengenaan Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan 

Wajib Pajak Pelaku UKM. 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang kedua mendapatkan hasil bahwa 

pengenaan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 

pelaku UKM yang terdaftar di KPP Pratama Karanganyar, yang dibuktikan 

dengan hasil t hitung untuk variabel pengenaan sanksi pajak sebesar 0.848 < 

1.995, dan nilai sig sebesar 0.400 > 5%, sehingga H0 diterima yang artinya 

pengenaan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku 

UKM. Hasil ini dapat dijelaskan bahwa kurangnya sosialisasi dan pemahaman 

atas sanksi perpajakan yang diberlakukan pemerintah.  

Hasil yang sama juga diperoleh dalam penelitian Tahar dan Sandy (2011) 

dalam penelitiannya menemukan bukti bahwa ketegasan sanksi perpajakan tidak 

berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Namun pada kenyataannya 

sanksi pajak sangat diperlukan, hanya kurangnya sosialisasi dan pemahaman atas 

sanksi perpajakan yang diberlakukan pemerintah, sehingga hal ini menyebabkan 

sanksi tersebut tidak mempunyai pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib 

pajak. 

3. Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib 

Pajak Pelaku UKM.  

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang ketiga mendapatkan hasil bahwa 

tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 

pelaku UKM yang terdaftar di KPP Pratama Karanganyar, yang dibuktikan 

dengan hasil t hitung untuk variable pemahaman pajak sebesar 1.801 < 1.995, dan 

nilai sig sebesar 0.076 > 5%, sehingga H0 diterima. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa pemahaman pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 

pelaku UKM. Hasil ini dapat dijelaskan bahwa kurangnya wajib pajak dalam 

mengikuti informasi mengenai peraturan perpajakan yang baru, yang telah 

disosialisasikan oleh aparat pajak baik secara langsung maupun tidak langsung 

seperti melalui majalah pajak, surat kabar, seminar pajak atau melalui media 
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internet. Sehingga tingkat pemahaman tidak mempengaruhi tingkat kepatuhan 

wajib pajak pelaku UKM dalam melaksanakan kewajibannya. 

Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh 

Supriyati dan Nur Hidayati (2008) yang hasilnya menunjukkan adanya pengaruh 

yang positif pengetahuan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dengan adanya 

pengetahuan yang dimiliki oleh Wajib pajak, maka akan memberikan kemudahan 

bagi Wajib Pajak dari segi  hal mulai dari saat mendaftarkan diri, mengisi SPT 

(Surat  Pemberitahuan) dengan jujur, baik dan benar sampai dengan melunasi 

pajak terutang tepat pada waktunya. 

Pengetahuan yang dimiliki oleh Wajib Pajak timbul karena adanya sumber 

informasi perpajakan yang diterima oleh setiap Wajib Pajak, sebagian besar Wajib 

Pajak dapat memperoleh pengetahuan pajak yang diterima dari aparat pajak, atau 

dapat juga diperoleh informasi tersebut dari radio, majalah pajak, surat kabar, 

seminar pajak. Direktorat Jenderal Pajak telah menunjukkan upaya-upaya seperti 

melakukan sosialisasi baik langsung maupun tidak langsung. Dengan adanya  

langkah ini diharapkan mampu  meningkatkan pengetahuan Wajib Pajak.    

KESIMPULAN 

Dari hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan terhadap 72 responden 

wajib pajak pelaku UKM yang terdaftar di KPP Pratama Karanganyar, yang telah 

dilakukan pada bab sebelumnya, diperoleh simpulan sebagai berikut : 

Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UKM 

yang terdaftar di KPP Pratama Karanganyar, yang dibuktikan dengan nilai t 

hitung untuk variabel tingkat pemeriksaan pajak sebesar 2.636 > 1.995, dan nilai 

sig sebesar 0.010 < 5%. 

Pengenaan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 

pelaku UKM yang terdaftar di KPP Pratama Karanganyar, yang ditunjukkan 

dengan hasil t hitung untuk variabel pengenaan sanksi pajak sebesar 0.848 < 

1.995, dan nilai sig sebesar 0.400 > 5%. Pemahaman pajak yang dimiliki wajib 

pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UKM yang 

terdaftar di KPP Pratama Karanganyar, yang dibuktikan dengan hasil t hitung 
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untuk variabel pemahaman pajak sebesar 1.801 < 1.995, dan nilai sig sebesar 

0.076 > 5%. 

KETERBATASAN DAN SARAN 

Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini antara lain: pertama, Dalam 

penelitian ini sampel tidak dibedakan sentra industrinya, jadi kemungkinan ada 

persepsi yang berbeda antar responden tentang kepatuhan dalam membayar pajak. 

Kedua, penelitian ini hanya meneliti wajib pajak pelaku UKM yang terdaftar di 

KPP Karanganyar saja, dan UKM yang belum terdaftar tidak termasuk dalam 

sampel, sehingga belum mewakili secara keseluruhan. Ketiga, penelitian ini tidak 

mengelompokan UKM kedalam kelompok kecil, menengah dengan berdasarkan 

pada laba/omzet yang diperoleh masing-masing UKM, jadi kemungkinan adanya 

bias asumsi pada data sampel penelitian. 

Dengan adanya keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian ini, maka 

penulis memberikan saran sebagai berikut: Pertama, bagi penelitian selanjutnya 

dengan topik yang sama diharapkan dalam mengambil sampel bisa dikelompokan 

jenis usahanya, agar menghasilkan data yang lebih bagus.Kedua, bagi penelitian 

berikutnya diharapkan dalam menentukan sampel penelitian tidak hanya satu KPP 

saja, agar bisa membandingkan dan menghasilkan kesimpulan yang lebih tepat. 

Ketiga, dalam penelitian berikutnya diharapkan lebih memperluas jangkauan 

penelitian dengan menambah sampel tidak hanya UKM yang terdaftar di KPP, 

namun UKM yang belum terdaftar juga disertakan.  

 

DAFTAR PUSTAKA 

Anggraeni Yuningtyas,dkk.2013.Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan 
Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan  Pada Kantor 
Pelayanan Pajak  Pratama Semarang Tengah Satu.Diponegoro Journal 
Of Social And Politic. 

 
Anjarini Kusujarwati ,dkk.2012. Analisis Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak  Dalam 

Meningkatkan Kepatuhan  Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP 
Pratama Jakarta Sawah Besar Satu. Jurnal Akuntansi Perpajakan. 

 
Dhesty.2012. Pengaruh Penerapan Self Assessment System Wajib Pajak Badan 

Terhadap Keberhasilan Pengelolaan Badan Usaha koperasi Di 



 
 

19 
 

Kabupaten Kulon Progo.Skripsi Univrsitas Pembangunan”Veteran” 
Yogyakarta. 

 
Fajar, Suryanto. 2009. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, dan 

Kesadaran wajib pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Skripsi (tidak 
dipublikasikan). Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 

 
Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 

20 ed 6. Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro. 
 
Gujarati, damodar N. Dan daw C. Porter.2010. Dasar-Dasar Ekonometrika. 

Jakarta: Salemba Empat. 
 
Indriantoro. Nur dan Bambang Supomo.2004. Metodologi Penelitian Bisnis Untuk 

Akuntansi Dan Manajemen. Yogyakarta: BPFE. 
 
Lusty, 2012. Pemahaman Akuntansi dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di kota Yogyakarta. Skripsi Univrsitas 
Pembangunan”Veteran” Yogyakarta. 

Mardiasmo.2011.Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta:ANDI. 

Mujiyati dan M.Abdul Aris .2011. Perpajakan Kontemporer. Muhammadiyah 
University Press.Surakarta. 

 
Rajif Mohammad .2009.Pengaruh Pemahaman, Kualitas Pelayanan, Dan 

Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Pengusaha 
UKM Di Daerah Cirebon. Skripsi Fakultas Ekonomi Akuntansi 
Universitas Gunadharma. 

 
Resmi, Siti.2008.Perpajakan: Teori Dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat. 
Rustiyaningsih, Sri. 2011. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib 

Pajak. Widya Warta.No.2. ISSN.0854-1981. 
  
Sari, Maria M.Ratna dan Ni Nyoman Afriyanti. 2012. Pengaruh Kepatuhan Wajib 

Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap penerimaan PPh pasal25/29 
Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Denpasar Timur. Jurnal 
Akuntansi & bisnis. Vol.7.NO.1. 

Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: CV Alfabeta. 

Tahar, Afrizal dan Wilie Sandy.2011. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas 
Pelayanan KPP, Sanksi Perpajakan Dan Pengetahuan Atas Penghasilan 
Kena Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Akuntansi dan 
Investasi.Vol.12.NO.12. 

 



 
 

20 
 

Supriyati dan Nur Hidayati. 2008. Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Persepsi 
Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Manajemen, Akuntansi 
dan Bisnsis, Volume 3, Nomor 2. 

 
Widarjono.Agus. 2010. Analisis Statistika Multivariat Terapan. Yogyakrta : UPP 

STIM YKPN. 
 
Witono, Banu.2008.Peranan Pengetahuan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak. 

Jurnal Akuntansi dan Keuangan.Vol.7.NO.2. 
 
www.pajakonline.com diakses tanggal 10 Aguatus 2013 jam 20.00 
 
http://www.depkop.go.id/index.php?option=comphocadownload&view=section&i

=17:data-umkm&Itemid=93  diakses tanggal 26 Desember2013 pukul 
13.35. 

 
http://keuanganlsm.con/timgkat-kepatuhan-wajibpajak diakses tanggal 26 

Desember2013 pukul 13.35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


