
 
 

 
Dyah Tiara Putri Anggraeni, 2019 
PENGARUH PERUBAHAN TARIF PAJAK UMKM DAN LITERASI MEDIA SOSIAL 
TERHADAP KEPATUHAN PAJAK SUKARELA  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terluas dan negara dengan 

jumlah penduduk terbesar keempat didunia. Dengan jumlah penduduk sebanyak itu 

Indonesia memiliki banyak potensi. Namun dilihat dari kondisi ekonominya, Indonesia 

masih termasuk kedalam negara ekonomi yang berkembang.  

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, dibawah kepemimpinan Presiden Joko 

Widodo, pemerintah membuat program peningkatan pembangunan infrastuktur di 

seluruh Indonesia. Pemerintah ingin membangun kawasan ekonomi khusus yang tidak 

hanya terkonsentrasi di pulau Jawa tetapi juga di Pulau Sumatera, Sulawesi, Maluku 

hingga Papua. Dengan luasnya cakupan pembangunan yang direncanakan, program ini 

termasuk menjadi proyek infrastruktur terbesar dalam sejarah pembangunan di 

Indonesia.  Hal ini mengakibatkan pemerintah membutuhkan tambahan penerimaan 

negara untuk mendukung terlaksananya proyek pembangunan infrastruktur tersebut. 

Penerimaan negara digunakan untuk membiayai pembangunan dan 

menciptakan kesejahteraan masyarakatnya.  Sumber-sumber penerimaan negara dapat 

diperoleh melalui pendapatan dalam negeri seperti profit dari perusahaan-perusahaan 

negara yaitu BUMN, BUMD, invetasi, pajak, retribusi dan hutang ke luar negeri. 

Sumber pendapatan negara Indonesia yang terbesar masih berasal dari pajak. 

Pajak merupakan sumber penerimaan pertama negara-negara berkembang seperti 

Indonesia. Dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Pasal 1 Tentang Ketentuan 

Umum dan Perpajakan Pajak merupakan suatu kontribusi wajib kepada Negara yang 

terhutang oleh setiap orang maupun badan yang sifatnya memaksa namun tetap 

berdasarkan pada Undang-Undang, dan tidak mendapat imbalan secara langsung serta 

digunakan untuk kebutuhan Negara juga kemakmuran rakyatnya. 
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Salah satu cara meningkatkan penerimaan negara yaitu dengan meningkatkan 

penerimaan dari pajak. Namun dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 

261,8 juta jiwa ini menurut Badan Pusat Statistik. Jumlah Wajib Pajak yang tercatat di 

Ditjen Pajak per 1 januari 2018 hanya sebesar 39,2juta. Hal ini memperlihatkan bahwa 

jumlah wajib pajak di Indonesia cenderung masih kecil dan tidak sebanding dengan 

potensi jumlah masyarakatnya yang dapat menjadi wajib pajak. 

Gambar 1.1 

Perbandingan Jumlah Penduduk dan Jumlah Wajib Pajak di Indonesia  

Tahun 2010 dan 2018 

 

Sumber : Badan Pusat Statistik & Kementrian Keuangan 

Masalah ini pernah di bahas pada Seminar “Meningkatkan Kesadaran Pajak” 

dalam  rangka memperingati Hari Pajak di Jakarta. Ibu Sri Mulyani menceritakan 

bahwa jumlah wajib pajak saat ini, dibandingkan 10 tahun yang lalu, telah jauh 

mengalami peningkatan. Pada tahun 2008 ketika beliau menjadi Menteri keuangan juga 

pada saat itu, jumlah wajib pajak bahkan tidak mencapai 2 juta. Hal ini memperlihatkan 

adanya perbaikan kinerja Kementrian Keuangan dan Ditjen Pajak selama 10 tahun 

kebelakang. Namun tetap saja dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada, 

hingga saat ini jumlah wajib pajak di Indonesia masih belum ideal. 

Dengan jumlah wajib pajak yang masih belum ideal ini menyebabkan rasio 

pajak di Indonesia juga masih rendah dibandingkan dengan potensinya. Ibu Sri 

Mulyani mengungkapkan pendapatan negara dari sektor pajak hanya 10,3% saja dari 
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potensinya. Hal ini disebabkan masih banyak wajib pajak yang tidak patuh membayar 

pajaknya, dan tingkat kepatuhan pajak sukarela masyarakat yang masih rendah.  

Kepatuhan pajak sukarela adalah kepatuhan Wajib Pajak yang berdasarkan 

kesadaran tentang kewajiban perpajakan, tidak ada paksaan dan tidak juga karena takut 

sanksi perpajakan. Kewajiban perpajakan secara sukarela (voluntary tax compliance) 

merupakan tulang punggung dari self assesment system, dimana wajib pajak 

bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan kemudian secara akurat 

dan tepat waktu dalam membayar dan melaporkan pajaknya. Namun, bila masih 

adanya anggapan di masyarakat bahwa membayar pajak itu membebani, merepotkan, 

caranya sulit, prosesnya panjang, dan menjadi lahan korupsi para pejabat pemerintah 

serta kewenangan otoritas pajak yang lemah maka masyarakat akan enggan untuk 

patuh secara sukarela dalam membayar pajaknya dan cenderung untuk memanfaatkan 

secara maksimal kesempatan untuk melakukan penghindaran pajak. Padahal 

Kepatuhan Pajak Sukarela yang tinggi sangat diperlukan untuk terciptanya kepatuhan 

masyarakat dalam membayar pajaknya secara berkelanjutan dan menghasilkan 

peningkatan penerimaan negara yang stabil di masa depan. Karena salah satu ciri 

masyarakat modern adalah mempunyai tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi pada 

regulasi pajaknya (van Dijke dan Verboon 2010). Sehingga pemerintah disini perlu 

memperbanyak upaya-upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak sukarela pada 

masyarakat. 

Maka dari itu beberapa tahun terakhir Kementrian Keuangan dan Ditjen Pajak 

terlihat fokus melakukan peningkatan pelayanan, meningkatkan target pajak dan 

membuat banyak kebijakan berkaitan dengan insentif pajak seperti pengampunan pajak 

(tax amnesty), penghilangan pajak (tax holiday), pengurangan pajak (tax allowance), 

lalu melakukan revisi beberapa Undang-Undang Perpajakan dan membuat opsi-opsi 

penurunan tarif pajak untuk menarik dan memperluas cakupan wajib pajak hingga 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Ditjen Pajakpun menjalin kerjasama 

dengan luar negeri seperti program pertukaran data internasional untuk kepentingan 
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perpajakan atau dikenal dengan Automatic Exchange of Information (AEol). Hal ini 

bertujuan untuk dapat meningkatkan jumlah wajib pajak serta mendorong dan 

meningkatkan kepatuhan pajak sukarela masyarakat sehingga dengan ini diharapkan 

Ditjen Pajak dapat memperkuat basis perpajakannya.  

Namun dalam berbagai kebijakan perpajakan yang dibuat, pemerintah perlu 

selalu memerhatikan agar tidak mengenyampingkan faktor  kemampuan dan keadilan 

untuk masyarakat dan para wajib pajak. Karena kemampuan dan jenis usaha 

masyarakat berbeda-beda. Seluruh kebijakan perpajakan sebisa mungkin harus adil dan 

tidak memberatkan masyarakat. 

Karena menurut Adam Smith dalam bukunya Wealth of Nations, salah satu 

ajaran yang terkenal mengenai perpajakan adalah The Four Maxims. Menurut Smith 

ada empat asas pemungutan pajak yaitu, asas Equality (keadilan), asas Certainly 

(kepastian hukum), asas Convenience of payment (pemungutan pajak tepat waktu), dan 

asas Eficiency (Efisiensi). Asas keadilan memberi penekanan bahwa pemungutan pajak 

dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. 

Jadi negara harus adil dan tidak boleh diskriminatif terhadap wajib pajak. 

Maka dari itu Ditjen Pajak harus terus melakukan perbaikan dan penilaian 

kembali terhadap seluruh kebijakannya mengikuti keadaan dan kondisi ekonomi 

Indonesia yang selalu berubah. Karena kenyataannya dilapangan masih banyak 

masyarakat yang sudah terdaftar menjadi wajib pajak namun penghasilannya ternyata 

masih dibawah PTKP (Pengusaha Tidak Kena Pajak), adapun yang terdaftar menjadi 

wajib pajak namun tidak memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), lalu banyak 

wajib pajak yang terdaftar namun tidak membayar pajaknya dengan jujur dan lain 

sebagainya. 

Berkaitan dengan kebijakan salah satu perubahan kebijakan perpajakan yang 

terbaru adalah keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 tentang Pajak 

Penghasilan atas Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang 
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memiliki peredaran Bruto tertentu sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 46 

tahun 2013 yang telah di sahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 22 Juni 2018 

di Surabaya. PP Nomor 23 tahun 2018 berlaku secara efektif per 1 Juli 2018. Salah satu 

penyumbang terbesar penerimaan pajak negara adalah Pajak Penghasilan (PPh). Dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 ini pada dasarnya mengatur pengenaan 

PPh Final bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang berbentuk Koperasi, 

Persekutuan Komanditer, Firma dan Perseroan terbatas. Dengan kriteria omzet usaha 

kurang dari 4,8 Miliyar dalam 1 tahun. Batasan nilai tersebut secara eksplisit 

menargetkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai target pajak. Karena 

menurut Kementrian Keuangan UMKM merupakan tulang punggung perekonomian. 

Data Kementrian Koperasi dan UKM menunjukan UMKM mendominasi 

perekonomian dengan jumlah unit usaha (98,8% dari total unit usaha), tenaga kerja 

(96,99% dari total tenaga kerja), dan Produk Domestik Bruto (60,3% dari PDB). 

Sehingga Ditjen Pajak disini ingin merangkul sebanyak mungkin UMKM untuk masuk 

dalam sistem perpajakan.  

Gambar 1.2  

Perkembangan Jumlah Pembayar PPh UMKM di Indonesia 2013-2017 

 

Sumber : Kementrian Keuangan 
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Dikeluarkannya tarif baru inipun didasari oleh desakan para pelaku usaha 

terutama usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang ikut terkena dan merasa 

bahwa tarif 1% PPh final atas penghasilan bruto tertentu yang berlaku selama ini terlalu 

tinggi dan memberatkan. Hal ini terungkap dalam fanspage resmi Joko Widodo yang 

menceritakan bahwa dalam beberapa pertemuan, pelaku UMKM mengeluhkan 

tingginya tarif PPh final yang 1%, mereka menginginkan tarif tersebut diturunkan 

menjadi 0,5% atau 0,25%. Hal inilah yang memicu Presiden Joko Widodo sehingga 

memerintahkan Menteri Keuangan dan Ditjen Pajak untuk menghitung ulang total 

penerimaan pajak dari UMKM dan berapa besarnya keringanan tarif yang bisa 

diberikan kepada pelaku UMKM. Sehingga lahirlah PP Nomor 23 tahun 2018 yang 

memberikan keringanan tarif PPh final bagi para pelaku UMKM menjadi 0,5%. 

Dengan penurunan tarif ini diharapkan mampu memberikan rasa keadilan bagi para 

pelaku UMKM sehingga mereka dapat membayar pajak sesuai dengan kemampuannya 

seperti yang dimaksudkan oleh Adam Smith. 

Kejujuran wajib pajakpun menjadi target, karena dengan adanya penurunan 

tarif ini tentu saja pemerintah berharap wajib pajak yang selama ini keberatan dengan 

tarif 1% bisa lebih jujur mengungkapkan omset yang sebenarnya dari usaha yang 

dimilikinya. Penurunan tarif PPh final UMKM menjadi 0,5% merupakan kesempatan 

kedua bagi wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan penghasilannya 

sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dengan diturunkannya tarif ini diharapkan 

dapat mengurangi beban wajib pajak UMKM, meningkatkan kemampuan ekonomi 

pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya, meningkatkan ketertarikan masyarakat 

untuk terjun ke dunia usaha, dan meningkatkan kepatuhan pajak sukarela. Sehingga 

peneliti tertarik meneliti pengaruh perubahan tarif tersebut menjadi variabel utama 

dalam penelitian khususnya terhadap keputusan kepatuhan pajak sukarela UMKM 

pada saat ini setelah PP Nomor 23 Tahun 2018 telah dikeluarkan.  

Terlihat disini bahwa pemerintah sangat mendukung UMKM karena 

merupakan usaha yang bisa dibilang antiinflasi yaitu usaha yang paling bisa bertahan 
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jika terjadi inflasi dan ketika keadaan perekonomian negara sedang memburuk. Hal ini 

menunjukan bahwa UMKM merupakan usaha yang paling baik untuk meningkatkan 

dan memperkokoh perekonomian masyarakat. Salah satu Provinsi yang memiliki 

jumlah UMKM tertinggi di Indonesia berasal dari Jawa Barat. 

Gambar 1.3 & 1.4 

Grafik Banyaknya Usaha/Perusahaan, Omset/Pendapatan, Pengeluaran 

UMKM Menurut Wilayah Se-Indonesia 

dan Gambar Sebaran Pembayaran PPh UMKM Tahun 2017 

 

Sumber : Badan Pusat Statistik dan Ditjen Pajak 
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 Dari gambar 1.3 & 1.4 tersebut dapat dilihat bahwa Provinsi Jawa Barat 

memiliki jumlah dan pendapatan UMKM tertinggi diantara wilayah lainnya. Serta 

menjadi provinsi kedua penyumbang PPh UMKM terbesar se-Indonesia. Ini 

menunjukan Jawa Barat adalah salah satu Provinsi yang UMKM-nya paling 

berkembang di Indonesia. 

Dan Kota Bandung sebagai ibukota Jawa Barat yang identik sebagai kota wisata 

ini banyak menghasilkan produk yang kreatif. Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

(UMKM) sangat berkembang pesat disini, banyak UMKM terkenal yang berasal dari 

Kota Bandung. Sehingga Kota Bandung memiliki potensi pembayar pajak UMKM 

terbesar di Indonesia. 

Tabel 1.1 

Pertumbuhan Jumlah Binaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)  

di Kota Bandung Tahun 2010 – 2017 

 

Sumber : Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian 

Perdagangan Kota Bandung  

Dapat dilihat berdasarkan table 1.1, data jumlah UMKM di Kota Bandung yang 

diambil dari Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung. 

Dari tahun 2010-2017 jumlah UMKM di Kota Bandung terus mengalami peningkatan 

dari tahun ke tahun. Tahun 2010 jumlah UMKM hanya 4.221 unit lalu pada tahun 2017 

mencapai 5.841 unit. Hal ini menunjukan bahwa UMKM di Kota Bandung mengalami 

pertumbuhan pada setiap tahunnya dan hal ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi 

yang lebih baik. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1 MIKRO 3,649 3,827 3,921 4,115 4,301 4,578 4689 5099

2 KECIL 301 325 337 357 372 392 395 411

3 MENENGAH 271 273 273 274 276 281 281 282

4,221 4,425 4,531 4,746 4,948 5,251 5365 5814JUMLAH

NO URAIAN
TAHUN

JUMLAH BINAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
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Walikota Bandung Ridwan Kamil pun sangat mendukung pertumbuhan 

UMKM di Kota Bandung dengan menyediakan berbagai bantuan bagi para pengusaha 

dan masyarakat yang ingin membuat UMKM. Tidak dipungkiri jika UMKM di Kota 

Bandung memiliki potensi yang besar untuk semakin berkembang pesat dikemudian 

hari dan bisa menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak terutama untuk tenaga 

kerja lokal. Ada banyak UMKM yang bermunculan, baik dalam bentuk barang maupun 

jasa pembuatan barang. Salah satu barang produksi UMKM yang banyak diminati 

karena dibuat tanpa menggunakan mesin dan dalam jumlah terbatas adalah produk 

handycraft atau kerajinan tangan. Produk handycraft bernilai jual tinggi karena 

membutuhkan keterampilan khusus dan kreativitas untuk membuatnya. Selain itu hasil 

kerajinan suatu daerah dapat menjadi bagian dari identitas daerah tersebut. 

Indonesiapun merupakan negara yang memiliki produk handycraft yang diminati 

hingga konsumen internasionel dikarenakan keberagaman budayanya yang beraneka 

ragam. Terbukti dengan adanya ajang INACRAFT (Indonesian Craft) yaitu pameran 

UMKM khusus handycraft atau kerajinan tangan di Indonesia yang dibuat oleh 

Kemendikbud (Kementrian Pendidikan dan Budaya) yang selalu ramai dan 

menghasilkan pendapatan miliaran rupiah, juga selalu mendapat sorotan serta 

kerjasama dengan pihak internasional setiap tahunnya. 

Daerah Jawa Barat termasuk Kota Bandung merupakan salah satu penghasil 

produk kerajinan tangan terbesar di Indonesia karena Kota Bandung identik sebagai 

kota wisata, yang selalu menghasilkan produk yang kreatif untuk oleh-oleh para 

wisatawan. Namun salah satu yang kurang dari Kota Bandung dibanding Bali atau 

Jogja yang sama-sama kota wisata  adalah belum adanya tempat belanja kerajinan yang 

representative. Padahal Kota Bandung sebagai Ibukota Jawa Barat, banyak daerah-

daerah di Jawa Barat yang memiliki kerajinan khas daerahnya yang beragam. Dan 

sudah tidak sedikit yang mengekspor produknya keluar negeri. Inilah yang mendorong 

pihak Disperindag (Dinas Perindustrian dan Perdagangan) Kota Bandung membuat 

“Rupa Rupi Handycraft Kota Bandung” yaitu pasar yang mengumpulkan berbagai 
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produk unggulan UMKM dan merupakan pusat penjualan produk kerajinan pertama 

dan terbesar yang bisa menjadi tujuan wisatawan belanja produk kerajinan di Kota 

Bandung yang dibuka pada 14 Februari 2019. Disperindag membuat pasar ini selain 

ingin membuat Malioboronya Kota Bandung juga bertujuan untuk mendukung para 

pelaku UMKM pengrajin handycraft di Kota Bandung. 

Handycraft merupakan salah satu produk UMKM yang memiliki peluang 

ekspor yang tinggi dibandingkan produk UMKM yang lain. Hal ini membuktikan 

bahwa UMKM industry kreatif memiliki potensi yang tinggi dalam meningkatkan 

penerimaan daerah dan menjadi penyumbang penerimaan pajak yang tinggi dimasa 

depan. Sehingga penulispun tertarik untuk menjadikan pelaku UMKM handycraft atau 

kerajinan tangan yang ada di kota Bandung sebagai objek penelitian. 

Namun pada saat ini kepatuhan pajak UMKM handycraft cenderung masih 

kecil karena masih banyak pelaku usaha yang takut bahwa pajak akan menghambat 

usahanya berkembang. Demikian juga dengan pelaku UMKM yang selama ini belum 

mendaftarkan diri dan berkontribusi bagi negeri. Para pelaku UMKM yang berpotensi 

menjadi wajib pajak yang semula masih keberatan dengan tarif 1%, bisa tergerak dan 

berinisiatif untuk mendaftarkan diri, mempunyai NPWP dan mulai membayar pajak 

dengan tarif baru 0,5%. Namun tarif 0,5% ini bersifat opsional karena wajib pajak dapat 

memilih untuk mengikuti tarif dengan skema final 0,5%, atau menggunakan skema 

normal menggunakan tarif UU Pajak Penghasilan Pasal 17. Semua ini harus dilandasi 

dengan kejujuran dan itikad baik untuk membayar pajak dengan benar. 

Karena ada yang berbeda pada peraturan UU PPh Pasal 17 biasa yang tidak 

membatasi jangka waktu pengenaan PPh Final. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 

2018 yang terbaru ini mengatur mengenai jangka waktu pengenaan tarif 0,5% baik 

untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Maupun Badan. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi 

diberikan Jangka waktu 7 tahun. Sementara bagi wajib pajak badan berbentuk koperasi, 

CV, dan Firma diberikan jangka waktu yang lebih singkat yaitu selama 4 tahun. Lain 
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lagi untuk wajib pajak badan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) jangka waktunya 

paling singkat yaitu 3 tahun saja. Opsi PPh Final 0,5% memberikan kemudahan bagi 

mereka untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Sebab, perhitungan pajak menjadi 

sederhana yakni 0,5% dari peredaran bruto/omzet.  

Saat inipun pada era teknologi maju, yang telah menawarkan berbagai 

kemudahan untuk bertukar informasi salah satunya melalui media sosial. Media sosial 

adalah bentuk hubungan masyarakat yang paling transparan, menarik dan interaktif 

saat ini. Semua Lembaga Pemerintah telah memanfaatkan media sosial sebagai salah 

satu jembatan informasi dalam mengkomunikasikan, mensosialisasi dan mengedukasi 

setiap program kebijakan dan peraturan baru kepada masyarakat luas. Menteri 

Keuangan Sri Mulyani Indrawatipun turut menekankan pentingnya media sosial 

dilingkungan instansi pemerintahan termasuk Kementrian Keuangan dan Ditjen Pajak. 

Pada acara peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 2018 ia mengatakan bahwa 

penggunaan media sosial juga merupakan bagian dari akuntabilitas dari sebuah 

institusi, wadah yang bisa menyampaikan sebuah informasi ke masyarakat guna 

mengetahui perkembangan dari instansi tersebut. Terutama Kaum Milenial generasi 

produktif semuanya adalah generasi pengguna internet, sehingga saat ini masyarakat 

lebih banyak menggunakan smart phone dan juga sering berinteraksi dengan sosial 

media. Para pihak yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan hal ini untuk 

menyebarkan berita hoax yang tidak jelas kebenarannya di sosial media, sehingga 

masyarakat memerlukan edukasi dalam menyaring informasi pada media sosial. 

Termasuk Ditjen Pajak yang juga seringkali terkena berita miring, komentar-komentar 

negative pada media sosial yang dapat merusak citra ditjen pajak. Ini membuat penulis 

tertarik untuk meneliti lebih jauh dan menjadikannya variabel kedua untuk proposal 

penelitian yaitu pengaruh literasi media sosial terhadap keputusan kepatuhan wajib 

pajaknya. 

Penelitian mengenai Pengaruh perubahan tarif, dan literasi media sosial sebagai 

variabel independent yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak telah dilakukan oleh 
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beberapa peneliti sebelumnya. Namun sasarannya lebih banyak pada kepatuhan wajib 

pajak biasa bukan kepatuhan pajak sukarela dan belum ada yang menambahkan 

variabel literasi media sosial seperti peneliti. Sebagai bahan pertimbangan, ada dua 

kelompok peneliti terdahulu. Kelompok pertama yaitu peneliti yang setuju bahwa 

adanya variabel-variabel perubahan tarif, dan literasi media sosial mempengaruhi 

tingkat kepatuhan wajib pajak. 

Penelitiyang setuju bahwa variabel perubahan tarif pajak, mempengaruhi 

kepatuhan pajak adalah Andi Nurmansyah (2017) yang meneliti Pengaruh Perubahan 

Tarif pada UMKM di Kota Makassar berdasarkan hasil analisisnya menunjukan bahwa 

perubahan tarif pajak, berpengaruh positif terhadap  kepatuhan wajib pajak UMKM. 

Terdapat pula peneliti yang tidak setuju bahwa perubahan tarif pajak 

berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pajak. Dalam penelitian yang dilakukan oleh 

Komalasari (2010) menyimpulkan bahwa tidak ada perbedaan atau pengaruh yang jelas 

pada tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap penerapan tarif pajak yang lebih rendah, 

tergantung dorongan kepatuhan dan bila pendapatan wajib pajak tinggi ia akan lebih 

mau patuh dalam membayar pajak. 

Melihat dari beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, 

terdapat ketidak konsistenan yang terjadi pada variabel perubahan tarif. Dengan 

demikian terdapat masalah untuk diteliti dan dengan adanya perubahan tarif UMKM 

terbaru yaitu PP Nomor 23 tahun 2018 peneliti menjadikannya variabel independen 

pertama, lalu adapun pengembangan dari penelitian ini akan menghadirkan variabel 

Literasi Media Sosial yang belum pernah diuji sebelumnya menjadi variabel 

independent kedua dan menjadikan keputusan kepatuhan pajak sukarela menjadi 

variabel dependen penelitian. 

Berdasarkan uraian permasalahan yang ditemukan diatas, mendorong penulis 

untuk melakukan penelitian mengenai Pengaruh Perubahan Tarif Pajak UMKM dan 

Literasi Media Sosial terhadap Kepatuhan Pajak Sukarela. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah Perubahan Tarif Pajak UMKM berpengaruh positif terhadap 

Kepatuhan Pajak Sukarela? 

2. Apakah Literasi Media Sosial berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak 

Sukarela? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maksud dan tujuan dalam penelitin ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menemukan bukti empiris Pengaruh Perubahan Tarif Pajak UMKM, 

terhadap Keputusan Kepatuhan Pajak Sukarela. 

2. Untuk menemukan bukti empiris Pengaruh Literasi Media Sosial terhadap 

Keputusan Kepatuhan Pajak Sukarela. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian dan pembahasan terkait Pengaruh Perubahan Tarif Pajak UMKM, 

Tingkat Pemahaman Akuntansi dan Literasi Media Sosial diharapkan dapat 

memberikan manfaat kepada berbagai pihak sebagai berikut : 

Secara Teoritis : 

Penelitian yang dibahas dalam proposal ini dapat memberikan pengetahuan, 

pengembangan ilmu, tambahan informasi dan literatur mengenai pengaruh perubahan 

tarif pajak UMKM, dan literasi media sosial terhadap kepatuhan pajak sukarela untuk 

peneliti-peneliti yang akan melakukan penelitian terkait dengan topik serupa 

dikemudian hari. 
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Secara Praktis : 

1. Bagi Pemerintah 

Penelitian ini semoga menjadi informasi yang dapat digunakan sebagai bahan 

evaluasi dan pertimbangan kebujakan pemerintah khususnya Ditjen Pajak dimasa yang 

akan datang. 

2. Bagi Masyarakat Umum 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan mengedukasi 

masyarakat umum untuk meningkatkan minat dan kepatuhan sukarela dalam 

membayar pajak khususnya pelaku umkm. 


