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                                                  ABSTRAK 

 

 

ALMAH LARASATI, Tahun 2020. Dampak Implementasi Konseling Wajib 

Pajak dan Keadilan Pajak Terhadap Ketaatan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil 

Menengah (UMKM) yang Terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan, Karya 

Tulis Ilmiah (KTI), Program Studi Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Agus Salim 

dan Pembimbing II Andi Arifwangsa Adiningrat 

 Tujuan penelitian ini yakni untuk mengukur sejauh mana dampak 

implementasi konseling wajib pajak dan keadilan pajak mengenai wajib pajak 

UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan. Objek penelitian Tugas 

Akhir ini adalah “ Dampak Implementasi Konseling Wajib Pajak dan Keadilan 

Pajak Terhadap Ketaatan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) 

Yang Terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan.”  

Jenis Penelitian yang dilakukan dengan pendekatan Deskriptif. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah dengan penyebaran kuesioner dan 

wawancara online kepada Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi konseling wajib pajak dan 

keadilan pajak terhadap ketaatan wajib pajak Usaha Mikro Kecil Menengah 

(UMKM) telah terlaksana dengan baik sesuai dengan sesuai dengan yang 

diharapkan. 

 

 

Kata kunci : Implementasi konseling wajib pajak dan keadilan pajak 
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ABSTRACT 

 

ALMAH LARASATI, 2020. Impact of Implementation of Taxpayer Counseling 

and Tax Justice on Taxpayer Obedience of Micro, Small and Medium Enterprises 

(UMKM) Registered at KPP Pratama South Makassar, Scientific Writing (KTI), 

Taxation Study Program, Faculty of Economics and Business, Muhammadiyah 

University Makassar. Supervised by Advisor I Agus Salim and Supervisor II Andi 

Arifwangsa Adiningrat 

 The purpose of this study is to measure the impact of the implementation 

oftaxpayer counseling and tax justice regarding the taxpayers of Micro, Small and 

Medium Enterprises (UMKM) registered at KPP Pratama South Makassar. The 

research object of this final project is "The Impact of Taxpayer Counseling 

Implementation and Tax Justice on Taxpayer Obedience of Micro, Small and 

Medium Enterprises (UMKM) Registered at KPP Pratama South Makassar." 

  This type of research is carried out with a descriptive approach. The data 

collection technique used is by distributing questionnaires and online interviews to 

Taxpayers for Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM). The results of this 

study indicate that the implementation of taxpayer counseling and tax justice on 

taxpayer compliance with Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM) has 

been carried out well as expected. 

 

Keywords: Implementation of taxpayer counseling and tax justice
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         BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 
 

Iuran Wajib warga Negara Indonesia atau yang umumnya disebut dengan  

Pajak, dimana kita ketahui pajak merupakan bentuk kontribusi Warga Negara ke 

kas Negara yang diatur dalam Undang-undang dan dapat dipaksakan namun 

bersifat kontraprestasi. Dengan adanya  pajak merupakan salah satu aspek  penting 

majunya pada suatu Negara, tercatat pada tahun 2013 sebesar 78% atau sebesar Rp. 

1.193 triliun pendapatan Negara berasal dari pajak itu sendiri. 

Dengan adanya pencapaian pada tahun 2013 sebesar 78% kontribusi pajak 

dalam pendapatan Negara tidak terlepas dari peran seorang Fiskus. Fiskus ialah 

petugas pajak yang berperan penting dalam pemenuhan target penerimaan pajak 

dengan memberikan Edukasi perpajakan dan  menggali potensi yang dimiliki wajib 

pajak. (www.anggaran.go.id) 

Adapun Kepatuhan atau ketaatan pajak merupakan suatu tindakan patuh dan 

sadar terhadap ketertiban pembayaran dan pelaporan perpajakan masa dan tahunan 

dari wajib pajak baik itu orang pribadi maupun badan usaha dimana system tersebut 

dikenal dengan istilah self assessment dimana DJP memberikan kepercayaan 

kepada wajib pajak dalam melakukan pencatatan terhadap jumlah besaran pajak 

yang mesti dibayar dan dilaporkan  sendiri. 

Ketaatan pajak menjadi pokok terpenting bagi semua negara, baik untuk 

negara maju maupun negara berkembang. Mengapa demikian? Karena apabila 

wajib pajak tidak menaati peraturan perpajakan  maka secara tidak langsung akan 

menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, penggelapan, 

http://www.anggaran.go.id/
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penyelundupan dan pelalaian pajak dengan demikian tindakan-tindakan tersebut 

akan menyebabkan tingkat penerimaan negara terhadap pajak akan berkurang. 

Adapun peraturan pemerintah tahun 2013 mengenai pajak penghasilan dari 

usaha yang diterima ataupun yang diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran 

bruto tertentu. Dan adapun peraturan pemerintah No.46 tahun 2013 yang mengatur 

tentang wajib pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang menjadi salah 

satu bagian dari jenis pajak dan memiliki kewajiban sama dengan wajib pajak 

lainnya selaku warga Negara. 

Pemerintah melakukan upaya pengembangan khususnya dalam sector 

UMKM dengan berbagai kebijakan diantaranya penerapan peraturan pemerintah 

Nomor 23 Tahun 2018 mengenai penurunan tarif pajak penghasilan (Pph) final 

UMKM dari 1% menjadi 0,5%. Perihal tarif rendah memiliki dampak terhadap 

otoritas pajak dalam pembenahan basis data terhadap pelaku UMKM yang selama 

ini menjalankan praktik Underground economy atau dikenal dengan istilah kegiatan 

ekonomi yang tidak tercatat. Banyak kalangan yang beranggapan penurunan tarif 

dalam jangka pendek akan berpengaruh terhadap menurunnya penerimaan pajak 

dari sector UMKM ,namun dalam jangka Panjang kebijakan ini diyakini dapat 

menjadi stimulus bagi tumbuhnya usaha kecil baru yang akan meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

Pertumbuhan ekonomi dalam sector UMKM terhadap penerimaan pajak 

mengalami peningkatan setiap tahunnya . Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat, 

jumlah Wajib Pajak dari kalangan UMKM pada tahun 2013 yang melakukan 

pembayaran Pph Final sebesar 220.000 dengan nilai Rp.424 Milyar dan begitu 

setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan terakhir tercatat pada   
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tahun 2017 sebesar 1,5 jt Wajib pajak yang terdaftar dengan jumlah setoran sebesar 

Rp.5,8 Triliun. Dengan adanya penurunan tarif pajak sebesar 0,5% diharapkan ada 

peningkatan dua kali lipat penerimaan pajak namun peningkatan basis pajak sampai 

dua kali lipat ini dilandasi masih banyaknya wajib pajak UMKM yang belum patuh 

terhadap kewajiban perpajakannya. 

Sejauh ini pelaku UMKM masih perlu diberikan pendampingan dalam 

menjalankan kewajiban perpajakannya seperti membayar pajak karena pada 

umumnya mereka masih tidak melakukan pembukuan dan hanya terfokus pada 

kegiatan bisnisnya, upaya yang dilakukan oleh DJP diantaranya meluncurkan 

program Business Development Service (BDS) yang didalammnya terdapat 

penandatanganan kesepakatan dengan 21 BUMN terkait mengedukasi pelaku 

UMKM tentang pajak dan pembukuan langkah ini dianggap langkah strategis untuk 

memperkuat UMKM 

Selain itu pada era Teknologi saat ini, pelaku UMKM dituntut untuk 

mengikuti tren digital dengan pemanfaatan teknologi secara optimal sebab  seperti 

kita ketahui sekarang kita berada di masa pandemic Covid-19 dimana ruang gerak 

kita terbatas namun bukan menjadikan alasan untuk pelaku UMKM terlepas dari 

kewajiban perpajakannya 

Adapun Masalah yang terjadi KPP Pratama Makassar Selatan, dimana 

masalah-masalah yang terjadi yang mengakibat tingakat kepatuhan wajib pajak 

merendah. Ada beberapa masalah yang terjadi di KKP Pratama Makassar Selatan 

antara lain para wajib pajak kadang membayar kadang juga tidak, para wajib pajak 

susah untuk melapor, adapun para oknum usaha mikro kecil menengah yang 

membuat NPWP hanya untuk keperluan peminjaman modal untuk usaha namun 
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tidak melakukan kewajiban perpajakan apabila telah memiliki NPWP sebagai mana 

mestinya dan ada juga Wajib Pajak UMKM masih belum mahir dalam penggunaan 

Aplikasi Perpajakan yang kini sudah di Luncurkan oleh DJP seperti E-billing atau 

pembayaran pajak secara Elektronik guna mempermudah wajib pajak dalam 

melakukan pembayaran utang pajaknya tanpa harus datang ke kantor pelayanan 

pajak.   

Dengan adanya permasalahan yang terjadi terkait wajib pajak yang belum 

memenuhi kewajiban perpajakannya maka pihak DJP melakukan peringatan berupa    

Surat Himbauan kepada wajib pajak dan apabila Surat Himbauan itu telah 

diterbitkan maka pihak DJP melakukan tindakan Konseling perihal permasalahan 

yang terjadi pada wajib pajak, sebab pada prinsipnya pelaksanaan konseling ini 

sebagai sarana bagi fiskus dalam menjembatani permasalahan dan kendala yang 

dialami wajib  pajak setelah didahului oleh himbauan ataupun klarifikasi data.  

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya peneliti tertarik untuk mengetahui 

dampak Implementasi Konseling Wajib Pajak Dan Keadilan pajak Terhadap Wajib 

Pajak UMKM, yaitu ketika Wajib Pajak UMKM telah menerima Edukasi 

Perpajakan. Maka dari itu, Penulis tertarik melakukan penelitian dengan berfokus 

pada Bagaimana Efek Implementasi Konseling dan Wajib Pajak di Kota Makassar. 

Sehingga penulis mengangkat judul penelitian Dampak Implementasi Konseling 

Wajib Pajak Dan Keadilan Pajak terhadap Ketaatan Wajib Pajak UMKM 

(Studi Wajib Pajak Yang Terdaftar Di KPP Pratama Makassar Selatan).       

Demikian Implementasi Konseling Wajib Pajak dan Keadilan Pajak  

merupakan rangkaian kegiatan penyuluhan dengan memberikan edukasi – edukasi 

terkait perpajakan serta pemantauan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Wajib 
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Pajak yang didalamnya terdapat unsur perpajakan dan keadilan pajak itu sendiri 

merupakan sebuah prinsip terdapat suatu bentuk keadilan yang memiliki makna 

setara tanpa merugikan salah satu pihak. 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa 

Implementasi Konseling Wajib Pajak dan Keadilan pajak merupakan aspek penting 

dalam sebuah pemenuhan target penerimaan pajak dengan pemberikan edukasi 

perpajakan menjelaskan bahwa apa saja yang perlu diketahui bentuk kewajiban 

perpajakan  selaku wajib Pajak dan hal apa saja yang perlu dihindari. Dan Keadilan 

Pajak itu sendiri sejauh ini telah cukup banyak dirasakan oleh berbagai pihak 

khususnya untuk para Wajib Pajak UMKM dengan tarif pajak yang rendah menurut 

mereka sangat membantu meringankan beban pajak yag mereka pikul. 

1.2 Rumusan Masalah  
 

Sesuai uraian pada pendahuluan  maka masalah yang ingin kami bahas dalam 

penelitian ini yaitu : 

• Sejauh mana Dampak Implementasi Konseling Wajib Pajak dan Keadilan Pajak 

mengenai  Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan? 

1.3 Tujuan Penelitian 
 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

• Untuk Mengukur sejauh mana Dampak Implementasi Konseling Wajib Pajak dan 

Keadilan pajak mengenai Wajib Pajak yang berada diwilayah kerja  Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan 
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1.4 Manfaat Penelitian 
Berdasarkan dari tujuan penelitian diatas,adapun manfaat dari penelitian yang 

dapat diperoleh sebagai berikut: 

1. Untuk peneliti, hasil penelitian ini semoga dapat bermanfaat bagi peneliti 

khususnya, dalam menambah pengetahuan mengenai Konseling  Wajib 

Pajak dan Keadilan Pajak. 

2. Untuk akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

akademis untuk menambah pengetahuan, informasi dan wawasan para 

akademis mengenai KonselingWajib Pajak Dan Keadilan Pajak. 

3. Untuk peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai bahan referensi terkait dengan penelitan yang serupa.
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BAB II 

 

TINJAUAN TEORI 

 

2.1   Teori  Implementasi  

 

  Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata Implementasi ialah 

suatu tindakan pelaksanaan atau penerapan, kata implementasi sering dikaitkan 

dengan suatu pelaksanaan kegiatan dengan tujuan tertentu yang ingin dicapai. 

Begitupun menurut Etimologis yang dikutip oleh seorang pakar yang bernama 

Solihin abdul wahab menjelaskan bahwa kata to implement dalam bahasa Indonesia 

memiliki arti mengeimplementasikan dan to provide the means for carrying out  

memiliki arti penyediaan sarana atau wadah untuk melakukan kegiatan adapun 

togive practicia effect to memliki arti menimbulkan dampak atau akibat terhadap 

sesuatu. Pengertian tersebut mempunyai arti bahwa untuk mengimplementasikan 

sesuatu harus disertakan sarana yang mendukung yang nantinya akan menimbulkan 

dampak atau akibat terhadap sesuatu itu. 

Pengertian implementasi selain menurut Webster di atas dijelaskan juga 

menurut Van meter dan Van Horn (2006)  bahwa Implementasi adalah “tindakan-

tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat pejabat atau 

kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya 

tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”. 

Jadi implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh 

berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai 

dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri 
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2.2       Teori Perpajakan 

2.2.1 Pengertian Pajak 

Definisi pajak menurut Undang-undang No.28 Tahun 2007, pajak ialah 

bentuk kontribusi warga Negara baik itu orang pribadi maupun Badan yang diatur 

dalam Undang-undang namun tidak mendapatkan imbalan secara langsung atau 

biasa disebut Kontraprestasi dan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat 

Menurut  para Ahli  mengemukakan pajak ialah kewajiban atas penghasilan yang 

diperoleh dan memiliki peredaran Bruto tertentu untuk dialokasikan ke kas Negara 

yang dapat dipaksakan namun tidak adanya jasa timbal balik secara langsung akan 

tetapi berdamoak dalam pemeliharaan kesejahteraan umum. 

Membahas mengenai perpajakan tidak terlepas dari pengertian pajak itu sendiri, 

menurut  Rochmat Soemitro  dalam bukunya (2011 : 1 ) 

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang 

dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbalan  (kontra Prestasi) yang 

langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran 

umum.” 

Berdasarkan pendapat para Ahli diatas tentang definisi pajak, dapat 

disimpulkan bahwa pajak ialah iuran /kontribusi rakyat kepada kas negara 

berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang 

langsung dan untuk membiaya pengeluran umum. Dengan semikian pahjak 

setidaknya mengandung empat unsur diantaranya; iuran/kontribusi dalam benyuk 

uang dari rakyat kepada negara, dilaksakan berdasarkan undang-undang, setiap 

pembayar pajak tidak mendapat kontraprestasi langsung dan yang terakhir pajak 

dipakai untuk membiayai rumah tangga negara. ( G Hendra Poerwanto,2012) 
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2.2.2 Pengertian Wajib Pajak  

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No.16 tahun 2009 

mengenai perubahan terbaru atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 dalam perihal 

ketentuan umum serta tata cara perpajakan terhadap wajib pajak Orang Pribadi atau 

Badan berdasarkan ketentuan peraturan Undang-undang perpajakann yang 

membahas mengenai melakukan kewajiban antara lain memungut dan memotong 

pajak tertentu. 

2.2.3 Konseling Pajak 

 Kata Konseling menurut  KBBI yaitu: 

1. Pemberian bimbingan oleh yang ahli kepada seseorang dengan 

menggunakan metode psikologis dan sebagainya; pengarahan. 

2. Pemberian bantuan oleh konselor kepadaa konseli sedemikian rupa  

sehingga pemahaman terhadap kemampuan dirii sendiri meningkat dalam 

memecahkan berbagai masalah; penyuluhan. 

Menurut Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per – 170/PJ/2007, membahas perihal 

pelaksanaan konseling terhadap wajib pajak sebagai bentuk tindak lanjut surat 

himbauan. 

Pasal 1 

Berdasarkan peraturan Direktorat Jenderal Pajak ini yaitu : 

1. Surat himbauan ialah surat yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak 

yang didasari oleh hasil penelitian internal untuk dimintai keterangan atau 

klarifikasi terhadap wajib pajak dengan adanya dugaan belum 

terpenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Undang-

undang perpajakan. 
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2. Konseling merupakan salah satu cara bagi wajib pajak dalam melakukan 

klarifikasi terhadap isi dalam surat himbauan. 

3. Yang bertugas dalam pelaksanaan konseling adalah Account 

Representative (AR) yang menangani wajib pajak yang bersangkutan atau 

coordinator pelaksana yang diutus dan ditugaskan oleh Kepala Kantor. 

4. Kepala Seksi Bagian adalah atasan dari  petugas konseling 

5.  Berita acara terhadap pelaksanaan konseling yang didalmnya memuat 

konseling antar wajib pajak, identitas petugas konseling, waktu 

dilaksanakanya serta hasil dari klarifikasi data wajib pajak 

6. Laporan konseling dibuat oleh petugas konseling berisi acara pelaksanaan 

konseling, kesimpulan, dan pemberian usulan mengenai masalah terkait 

perpajakan 

Pasal 2 

Kepala Kantor Pelayanan Pajak wajib memberikan kesempatan konseling 

terhadap wajib pajak atau yang diberi kuasa untuk melakukan klarifikasi terkait 

dengan surat himbauan yang telah diterbitkan.   

2.2.4 Keadilan Pajak 

Menurut Soemarso S.R  Keadilan pajak memiliki pengaruh terhadap 

perilaku kepatuhan pajak diantaranya yaitu timbal balik pemerintah ( Exchange 

with the Government ) timbal balik yang dimaksud ialah kompensasi atas jumlah 

beban pajak yang dibebankan kepada wajib pajak orang pribadi. Wajib pajak 

berharap adanya penyesuaian antara pajak yang dibayar dengan penyediaan 

pelayanan fasilitas publik yang memadai serta tatanan Birokrasi yang sehat untuk 

menunjang kualitas hidup warga Negara.  Ada 7 poin penilaian positif waib pajak 
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terhadap pelaksanaan fungsi suatu Negara yang dikelolah oleh pemerintah akan 

menggerakkan masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.  

Menurut Saefudin (2003) terdapat pengurangan pajak berdasarkan 

peraturan yang adil dalam Undang-undang pajak dan pelaksanaannya tidak 

memperoleh penghargaan khusus kepada wajib pajak yang taat dalam melaksanaan 

kewajiban perpajakan baik berupa prioritas untuk memperoleh pelayanan publik 

atau piagam pengharrgaan. Adapun tingkat keadilan pajak apat diukur dari struktur 

tarif pajak yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak yang telah ditetaapkan 

oleh pemerintah. Masyarakat menganggap bahwa beban pajak yang adil apabila 

disesuaikan dengan tingkatan penghasilan yang diperoleh setiap individu. 

2.2.5 Ketaatan Wajib Pajak 

Ketaatan wajib pajak diharapkan lebih meningkatkan ketaatan secara 

sukarela dengan mencakup tingkat kesadara untuk tunduk terhadap peraturan 

perpajakan yang lebih diberlakukan tanpa disertai dengan tindakan dari otoritas 

pajak, serta diperlukan pula sikap konsisten dalan menjalankan sesuatu yang tersirat 

dari aturan pajak tersebut (Amilin, 2016) indicator dari ketaatan pajak dalam era 

system self assessment didasarkan pada pemenuhan kewajiban wajib pajak untuk 

melaporkan semua penghasilan secara akurat ke dalam Surat Pemberitahuan 

Tahunan (SPT)  

2.3       Usaha Mikro Kecil Menengah ( UMKM ) 

2.3.1. Pengertian UMKM 

Menurut Tambunan (2012) UMKM adalah bentuk usaha yang berdiri 

sendiri yang dikelola oleh perorangan atau Badan usaha dalam sektor bidang 

ekonomi. Pada prinsipnya perbedaan antara usaha mikro (UMi), usaha kecil (UK), 

usaha menengah (UM) dan usaha besar (UB) terletak pada nilai atau besarnya asset 
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awal, omzet pertahun, serta jumlah pekerja tetap. Namun setiap Negara memiliki 

tolak ukur yang berbeda-beda  dalam penentuan suatu skala usaha. 

2.3.2. Peran UMKM 

Menurut D.L Birch dalam Tambunan (2013) perkembangan UMKM telah 

ditinjau kembali mengenai peranan usaha skala mikro dan menengah, diantara 

kesimpulannya pertama pertumbuhan ekonomi sangat cepat sama ha;nya yang 

trejadi di Japan telah dikaitkan dengan besaran sektor usaha kecil, kedua dalam 

menciptakan lapangan kerja di Amerika serikat sejak perang dunia II, maka 

kontribusi UMKM kini tidak dapat diabaikan.   

2.3.3. Kondisi UMKM di Indonesia 

Menurut Herawati (2016) perkembangan UMKM telah berkembang dari 

waktu kewaktu. Perkembangannya cukup pesat berdampak dari waktu kewaktu. 

Perkembangan yang cukup pesat berdampak pada tingkat keuntungan menjadikan 

hal ini sama halnya berkompetisi dalam memperoleh keuntungan. Apabila industri 

kecil tidak mampu ikut berkompetisi maka akan tersingkir oleh persaingan usaha.  

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 lalu, 

yang diawali dengan kerisis nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan krisis moneter 

telah mengakibatkan perekonomian Indonesia mengalami suatu resesi ekonomi 

cukup besar. Krisis ini sangat berpengaruh negative terhadap hamper seluruh 

lapisan golongan masyarakat dan hamper semua kegiatan perekonomian di dalam 

negeri, tidak terkecuali kegiatan-kegiatan yang diakukan oleh usaha kecil dan 

menengah ( Tambunan, 2002:11) Berkenaan dengan perubahan yang terjadi, secara 

fundamental penting bagi perusahaan untuk mengevaluasi kembali strategi dan 

kinerjanya disesuaikan dengan kondisi yang ada, sehingga mampu membangun 
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keunggulan kompetitifnya yang merupakan factor kunci keberhasilan usaha untuk 

dapat mengikuti kemajuan dan perubahan persaingan yang terjadi dewasa 

2.3.4. Pengembangan UMKM  

Pengembangan memiliki arti bentuk usaha guna meningkatkan kemampuan 

konseptual, teoritis dan moral tiap Individu sesuai kebutuhan pekerjaan atau jabatan 

melalui strata Pendidikan dan pembekalan pelatihan. Pengembangan UMKM lebih 

diarahkan sebagai bekal buat pelaku ekonomi yang memiliki daya saing dengan 

melakukan perkuatan kewirausahaan dan peningkatan produktivitas  adaptasi 

terhadap kebutuhan pasar, pemanfaat hasil inovasi dan penerapan teknologi terkini 

( Alya dan Muhammad Rakib,2017) 

Dengan di adanya UMKM ini bertujuan memajukan kesejahteraan 

masyarakat umum serta membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka 

mewujudkan msyarakat yang maju, adil dan makmur, kanaidi (2015)  

2.4. Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual adalah proses teoritis berkaitan dengan kegiatan guna 

menjelaskan masalah menggunakan teori yang relevan serta dalam menyusun 

kerangka konseptual digunakan dalam proses sebuah penelitian. 

Kata konsep ialah abraksi atau sebuah gambaran yang dibangun dengan 

menggeneralisasi suatu pengertian . Konsep tidak dapat diamati secara langsung 

serta tidak bisa pula diukur secara langsung. Untuk bisa diamati maka konsep harus 

dijabarkan dalam beberapa variabel. 

Kerangka konseptual sebuah susunan kontruksi logika yang diatur dalam 

sebuah rangka guna menjelaskan variabel yang telah diteliti. Dimana, kerangka ini 

dirumuskan untuk menjelaskan kontruksi logika yang mengkaji secara sistematis. 



14 

 

Kerangka konseptual ini ditujukan guna memperjelas variabel yang diteliti 

sehingga tujuan dari elemen pengukurnya dapat dirinci secara konkrit 

Terdapat beberapa alasan dari dibentuknya sebuah kerangka konseptual 

diantaranya: 

1. Mengapa penelitian ini dilakukan? 

Penelitian ini dilkaukan guna mengukur sejauh mana dampak dari konseling wajib 

pajak dan keadilan pajak  

2. Bagaimana proses penelitian ini dilakukan ? 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana data data berupa kata-kata 

bukan kemudian apabila telah diperoleh data mentah dan diolah menjadi sebuah 

informasi 

3. Apa yang akan diperoleh dari penelitian ini? 

Yang diperoleh dari penelitian ini memperoleh sumber data berupa data sekunder 

dan data primer yang diperoleh dari berbagai sumber seperti Arsip Dokumen tempat 

penelitian ataupun informasi yang diperoleh dari informan yang diwanwancarai 

4. Untuk apa hasil penelitian ini diperoleh? 

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini guna mengetahui sejauh mana dampak 

konseling wajib pajak dan keadilan pajak serta sebagai pembanding dengan 

penelitian sebelumnya ataupun penelitian yang akan datang  

 

 

 

 

 

Gambar 1 Kerangka Konseptual

Dampak Konseling wajib 

pajak dan keadilan pajak 

Wajib Pajak UMKM yang 
terdaftar di KPP Pratama 

Makassar Selatan 
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2.5. Metode Pelaksanaan Penelitian 

Dalam pelaksaan penelitian ini menggunakan metode kualitatif, data yang 

digunakan berupa data bukan angka-angka yang diperoleh dari sesi wawancara. 

Denga demikian tujuan dari penggunaan metode kualiitatif diperoleh gambaran 

kejadian sebenarnya yang terjadi di lapangan, oleh karena itu penelitian ini 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata ata lisan dari narasumber yang 

diamati (Maleong,2011)   

Metode penelitian kualitatf juga memiliki keunggulannya diantaranya dengan 

menggunakan metode Kualitatif dapat menggali lebih dalam terhadap 

permasalahan yang telah dirumuskan ( Semiawan, 2010) 

2.5.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini bertempat di kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar 

Selatan dan telah dilaksanakan kurang lebih 3 bulan pada bulan Mei sampai dengan 

bulan Agustus 2020 
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2.5.2. Alur Penelitian  

Adapun alur penelitian dalam beberapa tahap mulai persiapan, pelaksanaan, 

dan tahap akhir dapat dilihat sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

  

 

 

2  

3  

4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Alur Penelitian
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2.5.3  Populasi dan Teknik Pengumpulan Sampel 

Menurut Maleong (2011) Dalam penelitian dengan menggunakan metode 

kualitatif  dengan tujuan ingin memperoleh informasi sebanyak mungkin mengenai 

fokus penelitian, maka peneliti menggunakan teknik sampling atau disebut sampel 

bertujuan dan peneliti memilih narasumber yang menjadi subjek pajak  selaku waib 

pajak yang terdaftar di wilayah kerja di KPP Pratama Makassar Selatan. 

2.5.4 Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data 

Adapun Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data dilakukan dengan dua tahap 

yaitu Kuesioner dan wawancara. 

1. Kuesioner 

Kuesioner merupakan daftar pertanyaan bertujuan sebagai alat bantu untuk 

mengumpulkan data variabel penelitian, yaitu Sangat Setuju ( diberi skor 5 ), 

Setuju ( diberi skor 4 ), Kurang Setuju ( diberi skor 3 ), Tidak Setuju ( diberi skor 

2 ), dan Sangat Tidak Setuju ( diberi skor 1). 

2. Wawancara  

Wawancara adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan bertanya langsung 

kepada informan yang berkaitan dengan Data yang dibutuhkan. Menurut Moleong 

(2016: 186) Wawancara adalah perihal bercakap-cakap dengan maksud tertentu 

dengan adanya hal yang ditulis. Percakapan tersebutdilakukan oleh dua pihak, 

pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan. Pewawancara yang 

akan mempersiapkan suatu wawancara, perlu membuat beberapa pertanyaanyang 

akan ditanyakan, urutan pertanyaan, seberapa pentng pertanyaan itu, waktu 

wawancara, dan bagaimanamerumuskan pertanyaan (Meleong, 2016: 192). 
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2.5.5. Teknik Analisa Data 

Analisa data adalah proses mencari dan mennyusun secara sistematis dari 

hasil kuesioner dan wawancara dengan cara mengorganisasikan data dan memilih 

mana yang penting serta mana yang perlu dipelajari serta membuat kesimpulan 

sehingga mudah dipahami (Sugiyono, 2013:) Teknik analisa data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang digunakan peneliti 

sebagaimana yang dikemukakan Miles dan Hubberman (Sugiyono, 2013: 207) 

yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan langkah terakhir adalahh 

oenarikan kesimpulan. Langkah-langkah tersebut sebagai berikut. 

a. Reduksi data 

Reduksi data ialah penyederhaan yang dilakukan melalui seleksi,pemfokusan serta 

keabsahan data mentah dan diolah menjadi informasi untuk dijadikan penarikan 

kesimpulan 

b. Penyajian data 

Penyajian data pada metode kualitatif yaitu berbentuk naratif dan tersusun secara 

sistematis sehingga mudah dipahami 

c. Penarikan kesimpulan  

Tahap akhir dari teknis analisis adata ialah pearikan kesimpulan yang mengacu 

pada rumusan masalah, data yang telah tersusun kemudian dibandingkan antara 

data satu dengan data yang lainnya  kemudian ditarik sebagai kesimpulan perihal 

masalah yang ada
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Gambar 3 Teknik Analisa Data Kualitatif menurut Miles dan Hubberman (Sugiyono, 

2013: 333-345)

Pengumpulan data  
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Reduksi Data 
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BAB III 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

3.1       Sejarah Singkat 

 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan merupakan unit kerja 

vertikal yang berada di bawah wilayah kantor DJP Sulawesi Selatan, Barat, Tenggara 

yang berlokasi di Kompleks Gedung Keuangan Negara Jl. Urip Sumoharjo Km 4 

Makassar. Sebagai salah satu implementasi dan peranan sistem Administrasi 

Perpajakan modern yang mengubah secara struktural dan fungsional organisasi dan tata 

kerja instansi vertical dilingkungan Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan Peraturan 

Menteri Keuangan No.67/MPMK.01/2008 tanggal 6 Mei 2008. KPP Pratama 

Makassar Selatan , KPP Pratama Makassar Utara, Kantor Pelayanan PBB Makassar, 

dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Makassar. 

Sejak  tanggal 27 Mei 2008 berdasarkan  dengan  keputusan Direktorat Jenderal 

Pajak No.KEP-95/PJ/UP.53/2008. Tanggal 19 Mei 2008, KPP Pratama Makassar 

Selatan secara efektif beroperasi dan resmi dilouncing oleh Menteri Keuangan pada 

Tanggal 9 Juni 2008. Salah satu perubahan yang nyata adalah penambahan “Pratama”, 

sehingga berubah dari KPP Makassar Selatan menjadi KPP Pratama Makassar Selatan. 

Dengan perubahan nama tersebut, maka seluruh fungsi dan seksi KPP 

mengalami perubahanbaik secara nama dan fungsi sesuai dengan peraturan yang 

tercantum dalam  Menteri Keuangan Republik  Indonesia No. 132/PMK.01/2006 

sebagai mana telah diubah dengan PMK62/PMK.01/2009 tentang organisasi dan tata 
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kerja Instansi vertical Direktorat Jenderal Pajak. Oleh karena itu struktur organisasi 

mengalami perubahan menjadi satu sub bagian , dan kelompok pejabat fungsional 

pemeriksaan pajak.  

3.2     Visi dan Misi Organisasi 

 

Visi Direktorat Jenderal Pajak: 

Menjadi institusi menghimpun penerimaan Negara yang baik demi menjamin 

kedaulatan dan kemandirian Negara.    

Misi Direktorat Jenderal Pajak:  

Menjamin penyelenggaraan Negara yang berdaulat dan mandiri dengan : 

1. Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan Pajak sukarela yang       tinggi 

dan penegakan hukum yang adil; 

2. Pelayanan berbasis Teknologi Modern untuk memudahkan pemenuhan kewajiban 

Perpajakan; 

3. Aparatur Pajak yang berintegritas Kompeten dan Profesional; 

4. Kompensasi yang Kompetitif berbasis manajemen kinerja. 

Visi KPP Pratama Makassar Selatan: 

Menjadikan Kantor Pelayanan Pajak terbaik dalam Pelayanan, terdepan dalam 

penerimaan, professional, dan dipercaya oleh masyarakat.   

Misi KPP Pratama Makassar Selatan: 

Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak melalui Pelayanan prima untuk               

menghimpun penerimaan Negara optimal berdasarkan Undang – Undang Perpajakan. 
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3.3  Struktur Organisasi dan Job Description 

a. Struktur Organisasi 

 Struktur Organisasi KPP Pratama Makassar Selatan sesuai dengan Peraturan Menteri 

KeuanganNomor 210/ PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi 

Vertikal Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai berikut: 

  Pembagian Seksi dan Jabatan Fungsional pada kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Makassar Selatan adalah sebagai berikut : 

1. Sub bagian Umum dan Kepatuhan Internal 

2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) 

3. Seksi Pelayanan 

4. Seksi Penagihan 

5. Seksi Pemeriksaa 

6. Seksi Ekstentifikasi dan Penyuluha 

7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi  

8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II 

9. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III 

10. Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV 

11. Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksaan Pajak 

12. Kelompok Jabatan Fungsional Penilai. 
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b. Job Description 

1. Sub bagian Umum dan Kepatuhan Internal 

Mempunyai tugas melakukan urusan Kepegawain, keuangan, Tata Usaha, Rumah 

Tangga, dan Pngelolaan Kinerja Pegawai, melakukan pemantauan pengendalian 

intern, pemantauan pengelolaan risiko, pemantauan kepatuhan terhadap kode etik 

dan dispilin, dan melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, dan 

melakukan penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis. 

2. Seksi Pengelolaan Data dan Informasi 

Mempunyai tugas melakukan pencarian, pengumpulan, pengolahan, penyajian data 

dan informasi perpajakan, melakukan perekamando kumen perpajakan, melakukan 

Tata usaha penerimaan perpajakan, melakukan pengalokasian pajak bumi dan 

bangunan, melakukan dukungan teknis computer, melakukan pemantauan aplikasi 

perpajakan,  

melakukan tindak lanjut kerjasama perpajakan. 

3. Seksi Pelayanan 

Mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, 

melakukan penata usahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, melakukan 

penerimaan dan pengelolaan surat pemberitahuan, melakukan penerimaan surat 

lainnya, melakukan penyelesaian permohonan konfirmasi status Wajib Pajak, serta 

melakukan pendaftaran Wajib Pajak dan Objek Pajak dan / atau pengukuhan 

Pengusaha Kena Pajak. 
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4. Seksi Penagihan 

Mempunyai tugas melakukan penagihan tunggakan pajak, melakukan penyelesaian 

permohonan penundaan dan angsuran tunggakan pajak, melakukan usus lanpeng 

hapusan piutang pajak dan / atau sanksi administrasi perpajakan, serta melakukan 

penta usahaan dan penyimpanan dokumen penagihan. 

5. Seksi Pemeriksaan 

Mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, melakukan 

pengawasan pelaksanaana iuran pemeriksaan, melakukan penerbitan dan 

penyaluran surat perintah pemeriksaan pajak, melakukan administrasi pemeriksaan 

perpajakan  lainnya, serta melaksanakan pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas 

pemeriksa pajak yang ditunjuk Kepala Kantor. 

6. Seksi Ekstentifikasi dan Penyuluhan 

Mempunyai tugas melakukan pemberian dan/ atau penghapusan Nomor Pokok 

Wajib Pajak, pengukuhan dan/atau pencabutan Pengusaha Kena Pajak, dan 

pemberian dan/atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan, melakukan 

pengawasan kepatuhan Wajib Pajak baru dan Wajib Pajak yang belum  pernah 

setor dan lapor sejak pertama kali terdaftar Direktorat Jenderal Pajak, melakukan 

penyuluhan pajak, melakukan pendataan dan pemetaan Wajib Pajak dan Objek 

Pajak, melakukan pemutakhiran basis datua nilai Objek Pajak, sertame lakukan 

kegiatan penilian. 
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7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I 

Mempunyai tugas melakukan proses penyelesaian tindak lanjut 

pengajuan/pencabutan permohonanWajib Pajak maupun masyarakat, serta 

melakukan pemberian bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib 

Pajak maupun masyarakat, serta melakukan tindak lanjut permohonan 

pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan. 

8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III,serta 

Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV, masing-masing mempunyai tugas 

melakukan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak, melakukan imbauan dan 

Konseling kepada Wajib Pajak, serta melakukan pengawasan dan pemantauan 

tindak lanjut pengampunan pajak. 

 

3.4      Wilayah Kerja KPP Pratama Makassar Selatan 

KPP Pratama Makassar Selatan adalah salah satu dari (tiga) KPP di kota Makassar, 

yang memiliki cakupan  4 wilayah administrasi kecamatan yaitu : 

1) Rappocini 

2) Makassar 

3) Panakkukang 

4) Manggala 

Total luas wilayah kerja  mencapai 52.94 km2, dengan jumlah penduduk sebanyak  

466,272 jiwa atau 92,980 Kepala RumahTangga, di bandingkan Dengan kota Makassar. 

Luas Wilayah KPP Pratama Makassar Selatan mencakup 30,12% luas wilayah kota 
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Makassar. Dari luas wilayah tersebut, KPP Pratama Makassar Selatan melingkupi 

sebanyak 28.67% dari jumlah kelurahan dengan total penduduk sebanyak 37.19% atau 

sebesar 32.38% kepala keluarga di kota Makassar. Dari luas wilayahnya, KPP Pratama 

Makassar Selatan didominasi wilayah Kecamatan Manggala yang mencapai 46%, di 

susul oleh kecamatan Panakukkang sebesar 32%, Rappocini 179% dan terakhir 

kecamatan Makassar yang hanya 1%. Namun demikian, luas wilayah tidak 

mencerminkan potensi Pajak yang salah satunya dilihat dari jumlah penduduknya. 
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3.5 Hasil Penelitian 

3.5.1 Data Reseponden  

a. Berdasarkan Umur 

Tabel  1 Jumlah responden berdasarkan umur 

 
NO UMUR JUMLAH PERSENTASE 

 20 – 25 17 64,5 % 

 28 – 30 3 12,9 % 

 31 – 57 8 22,6 % 

 Total Responden 31 100% 

Sumber : Data diolah (2020) 

Berdasarkan data responden diatas maka responden berdasarkan Umur yang lebih 

dominasi yang mengisi di jadikan objek penelitian yaitu responden dengan umur 

kisaran 20 – 25 Tahun sebesar 17 responden atau sebesar 64,5% persentase dari 

keseluruhan. 

b. Berdasarkan Jenis Kelamin dan Pendidikan 

Tabel  2 Berdasarkan jenis kelamin dan tingkat pendidikan 

 
NO JENIS 

KELAMIN 

PENDIDIKAN JUMLAH 

  SMA 4 

 Laki – Laki DIPLOMA 3 1 

  S 1 4 

  S 2 0 

 Perempuan  SMA 5 

  DIPLOMA 3 3 

   S1 12 

  S2 2 

 Total 

Responden 

 31 

Sumber : Data diolah (2020) 

Berdasarkan data responden diatas maka responden berdasarkan jenis kelamin 

yang lebih dominasi yang mengisi di jadikan objek penelitian yaitu responden 

dengan jenis kelamin perempuan dan tingkat Pendidikan lebih dominasi S1.  
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c. Jenis Usaha dan Lama Usaha 

Tabel  3 Berdasarkan jenis usaha dan lama usaha 

 
NO JENIS USAHA LAMA USAHA JUMLAH PERSENTASE 

 PT 0 – 10 Tahun 3 9,7 % 

 CV 1 – 10 Tahun 7 22,6 % 

 UD 0 – 10 Tahun 6 19,4 % 

 LAINNYA 0 – 10 Tahun 15 48,4 % 

 Total Responden 31 % 

Sumber : Data diolah (2020) 

Berdasarkan data responden diatas maka responden berdasarkan jenis usaha yang 

lebih dominasi yang mengisi di jadikan objek penelitian yaitu responden dengan jenis 

usaha lainnya sebanyak 15 responden atau sebesar 48,8% dari jumlah keseluruhan 

dengan lama usaha kisaran 0 – 10 Tahun. 

 

d. Berdasarkan PKP (Pengusaha Kena Pajak)  

Tabel  4 Berdasarkan Pengusaha kena Pajak 

 
NO MERUPAKAN PKP JUMLAH PERSENTASE 

1 Iya 16 51,6 % 

2 Tidak 15 48,4% 

        Total Responden  31  % 

Sumber : Data diolah (2020) 

Berdasarkan data responden diatas maka responden berdasarkan PKP (Pengusaha 

Kena Pajak) lebih dominasi yang mengisi di jadikan objek penelitian merupakan PKP 

sebanyak 16 responden atau sebesar 51,6% dari jumlah keseluruhan. 
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e. Berdasarkan Omset Per Tahu 

Tabel  5 Berdasarkan omset per tahun 

 
NO OMSET PER 

TAHUN 

JUMLAH PERSENTASE 

1 Kurang dari 600 Juta 25 80,6 % 

2 600 Juta – 1 Milyar 4 12,9 % 

3 1 Milyar – 4,8 Milyar 2 6,5 % 

4 Lebih dari 10 Milyar - - 

 Total Responden            31        100 % 

Sumber : Data diolah (2020) 

Berdasarkan data responden diatas maka responden berdasarkan omset per tahun 

lebih dominasi yang mengisi di jadikan objek penelitian dengan omset kurang dari 

600 juta sebanyak 25 responden atau sebesar 80,6% dari jumlah keseluruhan. 

3.5.2 Analisis Data  

 

a. Pihak fiskus dari KPP Pratama Makassar Selatan telah melakukan 

pemantauan rutin dalam pengawasan Wajib Pajak Umkm 

Tabel  6 Berdasarkan persentase wajib pajak terhadap pemantauan rutin 

yang dilakukan oleh pihak Fiskus 
RESPONDEN JUMLAH PERSENTASE 

Sangat Setuju (SS) 8 25,8 % 

Setuju (S) 20 62,5 % 

Rata – Rata (RR) 2 6,5 % 

Tidak Setuju (TS) 1 3,2 % 

Sangat Tidak Setuju (STS) 0 0 % 

TOTAL RESEPONDEN 31 100% 

Sumber : Data diolah (2020) 

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner dilihat dari paling banyak wajib pajak 

yang mengatakan setuju dengan tingkat persentase 62,5% karena hal ini di 

sesuaikan dengan hasil wawancara yang menyatakan pihak Fiskus telah 

melakukan pengarahan / penyuluhan (konseling) terhadap wajib pajak yang 

mengali kendala dalam kegiatan pemenuhan kewajiban perpajakan. 
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b. Kegiatan konseling perpajakan mudah di pahami dan di terapkan 

Tabel  7 Berdasarkan persentase wajib pajak terhadap kegiatan konseling yang 

mudah di pahami dan di terapkan 
RESPONDEN JUMLAH PERSENTASE 

Sangat Setuju (SS) 8 25,8 % 

Setuju (S) 17 54,8 % 

Rata – Rata (RR) 5 16,1 % 

Tidak Setuju (TS) 1 3,2 % 

Sangat Tidak Setuju (STS) 0 0 % 

TOTAL RESEPONDEN 31  100% 

Sumber : Data diolah (2020) 

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner dilihat dari paling banyak wajib pajak yang 

mengatakan setuju dengan tingkat persentase 25,8% karena dengan penjelasan dalam 

kegiatan konseling memiliki pengaruh yang baik dalam menjalanka kegiatan yang 

berkaitan dengan perpajakan. 

 

c.  Dalam kegiatan konseling Wajib Pajak diberikan ruang dalam  

mengeluarkan pendapat 

Tabel  8 Berdasarkan persentase wajib pajak dalam mengeluarkan pendapat 
RESPONDEN JUMLAH PERSENTASE 

Sangat Setuju (SS) 11  35,5 % 

Setuju (S) 16  51,6 % 

Rata – Rata (RR) 3  9,7 % 

Tidak Setuju (TS) 1 3,2 % 

Sangat Tidak Setuju (STS) 0 0 % 

TOTAL RESEPONDEN 31 100  % 

Sumber : Data diolah (2020) 

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner dilihat dari paling banyak wajib pajak 

mengatakan setuju dengan tingkat persentase 51,6% karena dalam pelaksanaan 

konseling pihak fiskus memrikan kesempatan kepada para wajib pajak dalam 

mengeluarkan pendapat mereka yang menjadi kendala dalam pemenuhan kewajiban 

perpajakan. 
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d. Hasil dari pendapat Wajib Pajak di dengarkan dan di pertimbangkan 

Tabel  9 Berdasarkan persentase wajib pajak terhadap pendapat yang di 

dengarkan dan di pertimbangkan 
RESPONDEN JUMLAH PERSENTASE 

Sangat Setuju (SS) 8 25,8 % 

Setuju (S) 16 51,6 % 

Rata – Rata (RR) 5 16,1 % 

Tidak Setuju (TS) 1 3,2 % 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 3,2 % 

TOTAL RESEPONDEN 31 100 % 

      Sumber : Data diolah (2020) 

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner dilihat dari paling banyak wajib pajak 

mengatakan setuju dengan tingkat persentase 51,6% karena hal ini dibuktikan 

dari hasil wawancara dimana dalam pelaksanaan kegiatan konseling pihak fiskus 

sering menawarkan solusi terkait masalah yang ada tanpa merugikan salah satu 

pihak. 

 

e. Hasil dari pertimbangan itu menghasilkan solusi dalam permasalahan 

yang ada 

Tabel  10 Berdasarkan hasil pertimbangan menghasikan solusi dalam 

permasalahan perpajakan 
RESPONDEN JUMLAH PERSENTASE 

Sangat Setuju (SS) 5 16,1 % 

Setuju (S) 18  58,1 % 

Rata – Rata (RR) 7  22,6 % 

Tidak Setuju (TS) 1 3,2 % 

Sangat Tidak Setuju (STS) 0 0 % 

TOTAL RESEPONDEN 31 100  % 

       Sumber : Data diolah (2020) 

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner dilihat dari paling banyak wajib pajak 

mengatakan setuju dengan tingkat persentase 58,1% karena dalam pelaksanaan 

konseling pihak fiskus menawarkan solusi kepada wajib pajak yang mengalami 

kendala dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. 
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f. Rata-rata Wajib Pajak, saya menganggap system pajak penghasilan di 

Indonesia di atur secara adil 

Tabel  11 Berdasarkan sistem pajak penghasilan di Indonesia yang di 

atur seacara adil 
RESPONDEN JUMLAH PERSENTASE 

Sangat Setuju (SS) 9 29 % 

Setuju (S) 15  48,4 % 

Rata – Rata (RR) 6  19,4 % 

Tidak Setuju (TS) 1 3,2 % 

Sangat Tidak Setuju (STS) 0 0 % 

TOTAL RESPONDEN 31 100  % 

       Sumber : Data diolah (2020) 

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner dilihat dari paling banyak wajib pajak 

mengatakan setuju dengan tingkat persentase 48,4% karena sejauh ini besaran 

pajak penghasilan yang dibebankan oleh pemerintah terhadap wajib pajak 

disesuaikan dengan besaran penghasilan yang di peroleh. 

 

g. Secara umum, saya percaya bahwa cara pembebanan pajak penghasilan 

di distribusikan secara adil kepada setiap Wajib Pajak 

Tabel  12  Berdasarkan keadilan dalam pembebanan pajak penghasilan 
RESPONDEN JUMLAH PERSENTASE 

Sangat Setuju (SS) 6 16,4 % 

Setuju (S) 18  58,1 % 

Rata – Rata (RR) 5  16,1 % 

Tidak Setuju (TS) 2 6,5 % 

Sangat Tidak Setuju (STS) 0 0 % 

TOTAL RESPONDEN 31 100  % 

       Sumber : Data diolah (2020) 

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner dilihat dari paling banyak wajib 

pajak mengatakan setuju dengan tingkat persentase 58,1% karena tarif pajak 

yang di bebankan kepada wajib pajak  bersifat progresif atau di sesuaikan 

dengan pernghasilan yang di peroleh. 
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h. Pajak penghasilan yang harus di bayarkan oleh usaha saya terlalu tinggi 

jika mempertimbangkan manfaat di berikan oleh pemerintah 

Tabel  13 Berdasarkan besaran pajak terhadap manfaat yang di berikan 

oleh pemerintah 
RESPONDEN JUMLAH PERSENTASE 

Sangat Setuju (SS) 4 12,9 % 

Setuju (S) 14  45,2 % 

Rata – Rata (RR) 8  25,8 % 

Tidak Setuju (TS) 5 16,1 % 

Sangat Tidak Setuju (STS) 0 0 % 

TOTAL RESPONDEN 31 100  % 

       Sumber : Data diolah (2020) 

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner dilihat dari paling banyak wajib 

pajak mengatakan setuju dengan tingkat persentase 45,2% karena hal ini di 

buktikan dengan hasil wawancara dimana wajib pajak mengatakan manfaat 

yang di berikan oleh pemerintah dengan besaran pajak yang di bayarkan 

masih terbilang tinggi dibandingkan dengan manfaat yang telah diterima. 

i. Manfaat yang saya terima dari pemerintah sebagai pertukaran / timbal 

balik pembayaran pajak penghasilan yang kami bayarkan telah sesuai / 

adil 

Tabel  14 Berdasarkan manfaat yang diterima atas pembayaran pajak 

penghasilan 

RESPONDEN JUMLAH PERSENTASE 

Sangat Setuju (SS) 5 16,1% 

Setuju (S) 15  48,4 % 

Rata – Rata (RR) 10  32,3% 

Tidak Setuju (TS) 1 3,2 % 

Sangat Tidak Setuju (STS) 0 0 % 

TOTAL RESPONDEN 31 100  % 

       Sumber : Data diolah (2020) 

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner dilihat dari paling banyak wajib pajak 

mengatakan setuju dengan tingkat persentase 48,4% karena dengan 

pembayaran pajak yang adil yang di terapkan oleh pemerintah dimana besaran 

pajak bersifat progresif namun manfaat yang diberikan bersifat merata tanpa 

membandingkan besaran pajak yang telah di bayarkan oleh setiap wajib pajak. 
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j.   Tarif pajak yang adil berarti harus sama untuk setiap Wajib Pajak 

Tabel  15 Berdasarkan tanggapan bahwa tarif pajak yang adil ialah tarif 

pajak yang merata untuk semua wajib pajak 

RESPONDEN JUMLAH PERSENTASE 

Sangat Setuju (SS) 3 9,7 % 

Setuju (S) 12  38,7 % 

Rata – Rata (RR) 6  19,4% 

Tidak Setuju (TS) 8 25,8 % 

Sangat Tidak Setuju (STS) 2 6,5 % 

TOTAL RESPONDEN 31 100  % 

       Sumber : Data diolah (2020) 

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner dilihat dari paling banyak wajib pajak 

mengatakan setuju dengan tingkat persentase 38,7% akan tetapi wajib pajak 

yang mengatakan setuju masih belum paham maksud dari redaksi diatas oleh 

karena itu di perlukan pemahaman lebih baik lagi. 

 

k. Sebagai wajib pajak sudah melakukan pembukuan pencatatan dengan 

benar sebagai bentuk ketaatan seorang Wajib Pajak 

Tabel  16 Berdasarkan pembuatan pembukuan setiap kegaiatan usaha 

sebagai bentuk ketaatan wajib pajak 
RESPONDEN JUMLAH PERSENTASE 

Sangat Setuju (SS) 7 22,6 % 

Setuju (S) 19  61,3 % 

Rata – Rata (RR) 2  6,5 % 

Tidak Setuju (TS) 2 6,5  % 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 3,2  % 

TOTAL RESPONDEN 31 100  % 

       Sumber : Data diolah (2020) 

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner dilihat dari paling banyak wajib pajak 

mengatakan setuju dengan tingkat persentase 61,3% karena dengan membuat 

pembukuan untuk setiap kegiatan usaha yang didalamnya berkaitan dengan 

perpajakan yang dapat di pertanggung jawabkan merupakan bentuk ketaatan 

selaku wajib pajak.

 

 



 

   

l. Saya melaporkan pajak penghasilan dengan mengisi Surat 

Pemberitahuan ( SPT ) dengan melampirkan laporan keuangan fiskal 

Tabel  17 Berdasarkan Surat Pemberitahuan (SPT) yang melampirkan 

laporan keuangan fiskal 

RESPONDEN JUMLAH PERSENTASE 

Sangat Setuju (SS) 9 29 % 

Setuju (S) 17  54,8 % 

Rata – Rata (RR) 2  6,5 % 

Tidak Setuju (TS) 2 6,5  % 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 3,2  % 

TOTAL RESPONDEN 31 100  % 

      Sumber : Data diolah (2020) 

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner dilihat dari paling banyak wajib pajak 

mengatakan setuju dengan tingkat persentase 54,8% karena apabila jenis usaha 

yang mereka jalankan seperti PT laporan fiskal adalah sebuah point penting 

dalam sebuah perusahaan sebab dari laporan keuangan tersebut mereka dapat 

mengetahui arus kas mereka dialokasikan kemana saja dan jumlah penghasilan 

yang diperoleh  serta menjadi pembanding penghasilan sebelumnya untuk 

melihat kurva laba yang mereka peroleh. 

 

m. Dengan kondisi pandemi seperti saat ini edukasi perpajakan dengan 

mengajarkan berbagai aplikasi perpajakan berbasis digital perlu di 

tingkatkan agar ketaatan Wajib Pajak terpenuhi 

Tabel  18 Berdasarkan tanggapan terhadap diperlukan peningkatan 

edukasi perpajakan berbasis digital 

RESPONDEN JUMLAH PERSENTASE 

Sangat Setuju (SS) 14 45,2 % 

Setuju (S) 13  41,9% 

Rata – Rata (RR) 3  9,7 % 

Tidak Setuju (TS) 1 3,2 % 

Sangat Tidak Setuju (STS) 0 0  % 

TOTAL RESPONDEN 31 100  % 

      Sumber : Data diolah (2020) 
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Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner dilihar dari paling banyak wajib pajak 

mengatakan setuju dengan tingkat persentase 45,2% karena masih banyak waijb 

pajak masih memiliki keterbatasan menggunakan teknologi sehingga 

menjadikan salah satu alasan mereka sering kali lalai dari kewajiban perpajakan. 

 

n. Untuk meningkatkan ketaatan Wajib Pajak diperlukan kenaikan denda 

administrasi apabila melakukan tindakan ketidakpatuhan 

Tabel  19 Berdasarkan tanggapan untuk meningkatkan ketaatan wajib 

pajak  diperlukan kenaikan denda administrasi perpajakan 

 

RESPONDEN JUMLAH PERSENTASE 

Sangat Setuju (SS) 6 19,4% 

Setuju (S) 16  51,6 % 

Rata – Rata (RR) 1 3,2 % 

Tidak Setuju (TS) 5 16,1 % 

Sangat Tidak Setuju (STS) 3 9,7 % 

TOTAL RESPONDEN 31 100  % 

       Sumber : Data diolah (2020) 

Berdasarkan hasil penyebaran kueisoner dilihat dari paling banyak wajib pajak 

mengatakan setuju dengan tingkat persentase 51,6% karena adanya kenaikan 

denda administrasi perpajakan menekan tingkat ketidakpatuhan sehingga wajib 

pajak semakin taat terhadap kewajiban yang mereka pikul selaku wajib pajak. 

 

3.5.3 Wawancara  

 

a. Apakah anda sudah mengetahui apabila telah memiliki NPWP maka 

memiliki pula kewajiban perpajakan didalamya? 

Tabel  20 Berdasarkan tanggapan wajib pajak apakah mengetahui bahwa 

memiliki kewajiban perpajakan selaku wajib pajak 
Responden  Tanggapan  Keterangan 

1. Ya Sudah mengetahui kewajiban perpajakan apabila 

telah memiki NPWP 

2. Ya mengetahui kewajiban perpajakan apabila 

telah memiki NPWP 

3. Mengetahui mengetahui kewajiban perpajakan apabila 

telah memiki NPWP 



 

   

4. Sudah mengetahui mengetahui kewajiban perpajakan apabila 

telah memiki NPWP 

5. Iya mengetahui kewajiban perpajakan apabila 

telah memiki NPWP 

6. Ya mengetahui kewajiban perpajakan apabila 

telah memiki NPWP 

7. Iya Tahu mengetahui kewajiban perpajakan apabila 

telah memiki NPWP 

8. Ya mengetahui kewajiban perpajakan apabila 

telah memiki NPWP 

9. Ya mengetahui kewajiban perpajakan apabila 

telah memiki NPWP 

          Sumber : Data diolah (2020) 

Berdasarkan tanggapan responden diatas semuanya menyatakan mengetahui 

kewajiban perpajakan yang mereka miliki apabila telah memiliki NPWP. 

b. Kewajiban perpajakan apa yang telah anda lakukan selaku Wajib Pajak? 

Tabel  21 Berdasarkan kewajiban yang telah dilakukan selaku wajib 

pajak 
Responden  Tanggapan  Keterangan 

1. Pajak masukan dan pajak 

keluaran 

Membayar pajak terkait pajak masukan dan 

pajak keluaran dalam kegiatan usaha yang 

sedang berlangsung 

2. PPN dan Pph pasal 21 & 23 Membayar pajak terkait pajak pertambahan 

nilai dalam transaksi atas usaha, pajak 

penghasilan orang pribadi dan pajak 

penghasilan yang diperoleh dari modal 

3. Melaporkan setiap 

kegiatan yang mempunyai 

kaitan dengan perpajakan 

Melakukan laporan diakhir tahun (SPT) 

terkait kegiatan yang telah berlangsung 

selama setahun yang didalamnya ada 

kaitannya dengan perpajakan  

4. Membayar pajak dan 

melapor SPT 

Membayar pajak tiap bulannya dan 

melaporkan bukti pembayaran satu tahun 

masa pajak 

5. Membayar pajak Membayar pajak tiap bulannya berdasarkan 

penghasilan yang diperoleh  

6. Membayar pajak Membayar pajak tiap bulannya berdasarkan 

penghasilan yang diperoleh 

7. Membayar pajak 

penghasilan Orang pribadi 

dan pajak penghasilan yang 

dipotong oleh pemberi 

kerja dan membayar pajak 

hiburan/restaurant 

Pemotongan pengahasilan tiap bulannya  

yang dilakukan oleh pemberi kerja 

(perusahaan) berdasarkan penghasilan yang 

diperoleh dan membayar pajak terhadap 

transaksi yang dilakukan seperti PPN pajak 

sarana hiburan  

8. Membayar pajak dan 

melaporkan SPT Tahunan 

Membayar pajak tiap bulannya dan 

melaporkan bukti pembayaran satu tahun 

masa pajak 
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9. Membayar pajak dan 

melaporkan SPT Tahunan 

Membayar pajak tiap bulannya dan 

melaporkan bukti pembayaran satu tahun 

masa pajak 

           Sumber : Data diolah (2020) 

Berdasarkan tanggapan responden diatas menyatakan bahwa selama menjadi 

wajib pajak mereka telah melakukan kewajiban perpajakan seperti 

membayar pajak setiap bulan masa pajak dan melaporkan bukti pembayaran 

satu tahun masa pajak atau biasa disebut SPT. 

c. Apakah selama menjadi Wajib Pajak, anda pernah melakukan tindakan 

ketidaktaatan perpajakan? 

Tabel  22 Berdasarkan tindakan ketidaktaatan yang pernah dilakukan 

selama menjadi wajib pajak 
Responden  Tanggapan  Keterangan 

1. Tidak pernah Selama menjadi wajib pajak tidak pernah 

mekakukan  tindakan ketidaktaatan 

perpajakan 

2. Ya Selama menjadi wajib pajak  pernah 

melakukan Tindakan ketidaktaatan 

perpajakan  

3. Pernah Selama menjadi wajib pajak  pernah 

melakukan Tindakan ketidaktaatan 

perpajakan 

 

         

Sumber : Data diolah (2020) 

4. Pernah Selama menjadi wajib pajak  pernah 

melakukan Tindakan ketidaktaatan 

perpajakan 

5. Tidak pernah Selama menjadi wajib pajak tidak pernah 

mekakukan  tindakan ketidaktaatan 

perpajakan 

6. Tidak pernah Selama menjadi wajib pajak tidak pernah 

mekakukan  tindakan ketidaktaatan 

perpajakan 

7. Pernah Selama menjadi wajib pajak  pernah 

melakukan Tindakan ketidaktaatan 

perpajakan 

8. Tidak pernah Selama menjadi wajib pajak tidak pernah 

mekakukan  tindakan ketidaktaatan 

perpajakan 

9. Tidak pernah Selama menjadi wajib pajak tidak pernah 

mekakukan  tindakan ketidaktaatan 

perpajakan 
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Berdasarkan tanggapan responden diatas menyatakan bahwa 5 dari 9 

responden tidak pernah melakukan tindakan ketidaktaan perpajakan selama 

menjadi wajib pajak seperti telat melakukan pelaporan SPT Tahunan. 

d. Apakah anda tahu apabila melakukan tindakan ketidaktaan Wajib Pajak 

akan berdampak pada penerimaan negara yang digunakan untuk sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat? 

   Tabel  23 Berdasarkan tindakan ketidaktaan wajib pajak yang berdampak 

pada penerimaan negara 
Responden  Tanggapan  Keterangan 

1. Iya tahu Mengetahui bahwa apabila melakukan 

Tindakan ketidaktaan perpajakan akan 

berdampak pada penerimaan negara 

2. Ya Mengetahui bahwa apabila melakukan 

Tindakan ketidaktaan perpajakan akan 

berdampak pada penerimaan negara 

3. Betul Mengetahui bahwa apabila melakukan 

Tindakan ketidaktaan perpajakan akan 

berdampak pada penerimaan negara 

4. Tidak tahu Belum Mengetahui bahwa apabila 

melakukan Tindakan ketidaktaan perpajakan 

akan berdampak pada penerimaan negara 

5. Iya Mengetahui bahwa apabila melakukan 

Tindakan ketidaktaan perpajakan akan 

berdampak pada penerimaan negara 

6. Ya Mengetahui bahwa apabila melakukan 

Tindakan ketidaktaan perpajakan akan 

berdampak pada penerimaan negara 

7. Iya Mengetahui bahwa apabila melakukan 

Tindakan ketidaktaan perpajakan akan 

berdampak pada penerimaan negara 

8. Iya Mengetahui bahwa apabila melakukan 

Tindakan ketidaktaan perpajakan akan 

berdampak pada penerimaan negara 

9. Iya Mengetahui bahwa apabila melakukan 

Tindakan ketidaktaan perpajakan akan 

berdampak pada penerimaan negara 

          Sumber : Data diolah (2020) 
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Berdasarkan pernyataan responden diatas menyatakan 8 dari 9 responden 

menyatakan Mengetahui bahwa apabila melakukan Tindakan ketidaktaan 

perpajakan akan berdampak pada penerimaan negara yang digunakan 

sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. 

e. Apa yang menjadi kendala anda selaku Wajib Pajak sehingga tidak 

melakukan ketaatan perpajakan? 

Tabel  24 Berdasarkan kendala yang dialami wajib pajak sehingga tidak 

melakukan ketaatan perpajakan 
Responden  Tanggapan  Keterangan 

1. Keterlambatan 

pembayaran pajak 

Melakukan keterlambatan pembayaran 

pajak 

2. Untuk saya pribadi 

keterlambatan dikarekan 

kerjaan yang terlalu 

overload sehingga 

pelaporan dan penyetoran 

sering menghambat.  

Melakukan keterlambatan penyetoran pajak 

dikarenakan wajib pajak bersangkutan 

memiliki hambatan dikarenakan wajib pajak 

tersebut merangkap menjadi admin, penilai, 

keuangan dan perpajakan 

3. Kadang tidak mengerti Masih minimnya pemahaman terkait 

perpajakan  

4. Lupa melaporkan SPT 

Tahunan 

Melakukan keterlambatan pelaporan SPT 

Tahunan dikarenakan kesalahan wajib pajak 

itu sendiri (Lupa) 

5. Tidak ada kendala Selama menjadi wajib pajak belum 

menemukan kendala terkait perpajakan 

6. Tidak ada kendala Selama menjadi wajib pajak belum 

menemukan kendala terkait perpajakan 

7. Lupa melaporkan SPT 

Tahunan 

Melakukan keterlambatan pelaporan SPT 

Tahunan dikarenakan kesalahan wajib pajak 

itu sendiri (Lupa) 

8. Apabila usaha valid itu 

yang membuat WP 

bingung bagaimana 

memenuhi kewajibannya 

sbg WP OP 

Masih minimnya pemahaman terkait 

perpajakan  

9. Apabila usaha valid itu 

yang membuat WP 

bingung bagaimana 

memenuhi kewajibannya 

sbg WP OP 

Masih minimnya pemahaman terkait 

perpajakan 

 

          Sumber : Data diolah (2020) 



 

   

Berdasarkan tanggapan responden diatas menyatakan bahwa yang menjadi 

kendala wajib pajak dalam melakukaan Tindakan ketidaktaan perpajakan 

yaitu lupa melakukan pelaporan SPT Tahunan dan ada pula wajib pajak yang 

masih minim pemahaman terkait perpajakan oleh karena itu diperlukan 

peningkatan edukasi perpajakan. 

 

f. Apakah selama menjadi seorang Wajib Pajak sudah merasakan Keadilan 

pajak, jelaskan secara ringkas? 

        Tabel  25 Berdasarkan tingkat keadilan yang dirasakan selama menjadi 

wajib pajak 
Responden  Tanggapan  Keterangan 

1. Belum wajib pajak yang bersangkutan belum 

merasakan keadilan pajak yang telah 

diterapkan oleh pemerintah  

2. Ya Wajib pajak bersangkutan merasa telah 

mendapat keadilan pajak yang telah 

diterapkan oleh pemerintah  

3. Sudah dengan adanya 

pembangunan yg dibiayai 

dari pungutan pajak 

Dengan adanya pembangunan fasilitas 

publik adalah bentuk keadilan yang dapat 

dirasakan oleh semua kalangan 

4. Sudah merasakan sedikit 

hasil dari pembangunan 

yang dibiayai pajak 

meskipun ada anggapan 

bahwa selama ini 

pembangunan lebih 

dipusatkan di jawa saja 

Dengan adanya pembangunan fasilitas 

publik yang merata baik kota besar maupun 

pelosok di Indonesia 

5. Iya, pelatihan yg diadakan 

oleh kantor pajak 

Pemberian pelatihan terkait perpajakan yang 

diperuntukkan untuk semua wajib pajak 

adalah salah satu bentuk keadilan pajak 

6. 

Ya. Seperti penerapan tarif 

0,5 % itu adil menurut saya 

Tarif pajak UMKM sebesar 0,5% adalah 

bentuk keadilan pajak khususnya untuk 

pelaku usaha UMKM dengan penghasilan 

dibawah standar 

7. Secara khusus, belum tahu 

implementasi keadilan 

pajak seperti apa. 

Wajib pajak bersangkutan memerlukan 

pemahaman yang mendalam terkait 

perpajakan dan implementasi keadilan pajak  

8. Ya. Kami selaku WP OP 

telah mendapatkan 

keringanan dalam tarif PPh 

Final untuk UMKM yaitu 

PP23 

Tarif pajak UMKM sebesar 0,5% adalah 

bentuk keadilan pajak khususnya untuk 

pelaku usaha UMKM dengan penghasilan 

dibawah standar 
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9. Ya. Kami selaku WP OP 

telah mendapatkan 

keringanan dalam tarif PPh 

Final untuk UMKM yaitu 

PP23 

Tarif pajak UMKM sebesar 0,5% adalah 

bentuk keadilan pajak khususnya untuk 

pelaku usaha UMKM dengan penghasilan 

dibawah standar 

           Sumber : Data diolah (2020) 

Berdasarkan tanggapan diatas 7 dari 9 responden menyatakan bahwa telah 

merasakan keadilan pajak selama menjadi wajib pajak dengan keringanan 

tarif pajak kepada wajib pajak UMKM yang memiliki penghasilan dibawah 

standar dan Adapun keadilan yang dirasakan yaitu adanya pembangunan 

fasilitas umum yang dibiayai oleh pajak sehingga dapat dirasakan oleh 

semua masyarakat. 

 

g. Apakah dalam melakukan ketidaktaatan tersebut dari pihak Fiskus 

melakukan pemberitahuaan pengarahan / penyuluhan ( konseling)? 

 

   Tabel  26 Berdasarkan peranan pihak fiskus dlam melakukan   

                                                pengarahan/penyuluhan (konseling) 
Responden  Tanggapan Keterangan 

1. Dilakukan pemberitahuan Pihak Fiskus telah melakukan kegiatan 

konseling apabila wajib pajak melakukan 

Tindakan ketidaktaatan  

2. Iya Pihak Fiskus telah melakukan kegiatan 

konseling apabila wajib pajak melakukan 

Tindakan ketidaktaatan 

3. 

Iya sudah  

Pihak Fiskus telah melakukan kegiatan 

konseling apabila wajib pajak melakukan 

Tindakan ketidaktaatan 

4. Iya sudah  Pihak Fiskus telah melakukan kegiatan 

konseling apabila wajib pajak melakukan  

Tindakan ketidaktaatan 

5. Iya sudah  Pihak Fiskus telah melakukan kegiatan 

konseling apabila wajib pajak melakukan  

Tindakan ketidaktaatan 

6. 

Iya sudah 

Pihak Fiskus telah melakukan kegiatan 

konseling apabila wajib pajak melakukan 

Tindakan ketidaktaatan 

7. Belum pernah Wajib pajak bersangkutan belum 

mendapatkan konseling dari pihak Fiskus 



 

   

8. Iya sudah  Pihak Fiskus telah melakukan kegiatan 

konseling apabila wajib pajak melakukan  

Tindakan ketidaktaatan 

9. Iya sudah  Pihak Fiskus telah melakukan kegiatan 

konseling apabila wajib pajak melakukan 

Tindakan ketidaktaatan 

          Sumber : Data diolah (2020) 

Berdasarkan tanggapan diatas 8 dari 9 responden menyatakan telah 

diberikan konseling oleh pihak Fiskus terkait tindakan ketidaktaatan 

perpajakan dengan memberikan surat pemberitahuan terlebih dahulu kepada 

wajib pajak yang bersangkutan. 

 

h. Konseling seperti apa yang diberikan oleh seorang Fiskus kepada anda 

selaku Wajib Pajak yang melakukan ketidaktaatan tersebut? 

          Tabel  27 Berdasarkan jenis konseling yang berikan oleh pihak fiskus    

          kepada wajib pajak 
Responden Tanggapan  Keterangan 

1. Tata cara pelaporan 

perpajakan  

Pihak Fiskus memberikan pengarahan 

(konseling) terkait tata cara pelaporan 

perpajakan guna menekan tingkat 

ketidaktaatan perpajakan 

2. Tata cara pelaporan 

perpajakan  

Pihak Fiskus memberikan pengarahan 

(konseling) terkait tata cara pelaporan 

perpajakan guna menekan tingkat 

ketidaktaatan perpajakan 

3. 

Tatap muka  

Pihak Fiskus melakukan pengarahan 

(konseling) dengan metode tata muka 

dengan wajib pajak yang bersangkutan  

4. Pemberian surat himbauan Pihak Fiskus melakukan terlebih dahulu 

surat himbauan kepada wajib pajak sebelum 

melakukan konseling terkait Tindakan 

ketidaktaatan perpajakan  

5. Pemberian surat himbauan  Pihak Fiskus melakukan terlebih dahulu 

surat himbauan kepada wajib pajak sebelum 

melakukan konseling terkait Tindakan 

ketidaktaatan perpajakan 

6. 

Belum pernah 

Wajib pajak yang bersangkutan belum 

pernah mendapatkan konseling oleh pihak 

Fiskus  

7. Belum pernah Wajib pajak yang bersangkutan belum 

pernah mendapatkan konseling oleh pihak 

Fiskus 
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8. Pemberitahuan mengenai 

permasalahan, pengarahan 

dan penyuluhan serta 

petunjuk 

Pihak Fiskus melakukan konseling terkait 

Tindakan ketidaktaan perpajakan 

9. Pemberitahuan mengenai 

permasalahan, pengarahan 

dan penyuluhan serta 

petunjuk 

Pihak Fiskus melakukan konseling terkait 

Tindakan ketidaktaan perpajakan 

          Sumber : Data diolah (2020) 

Berdasarkan tanggapan diatas 7 dari 9 responden menyatakan bahwa pihak 

Fiskus melakukan konseling berupa tata cara pelaporan pajak dan 

memberikan pengarahan kepada wajib pajak yang melakukan Tindakan 

ketidaktaatan perpajakan untuk tidak melakukannya pada masa pajak yang 

akan datang. 

i. Apakah dalam pelaksanaan konseling menghasilkan solusi terkait 

masalah yang terjadi,jelaskan secara ringkas terkait solusi yang diberikan? 

              Tabel  28 Berdasarkan pelaksanaan konseling yang menghasilkan solusi 
Responden  Tanggapan Keterangan 

1. Sangat memberikan solusi  Dalam pelaksanaan konseling pihak Fiskus 

sering menawarkan solusi kepada wajib 

pajak terkait masalah yang terjadi tanpa 

merugikan salah satu pihak 

2. Sangat memberikan solusi Dalam pelaksanaan konseling pihak Fiskus 

sering menawarkan solusi kepada wajib 

pajak terkait masalah yang terjadi tanpa 

merugikan salah satu pihak 

3. 

Sering ada solusi yang 

ditawarkan dari setiap 

permasalahan  

Dalam pelaksanaan konseling pihak Fiskus 

sering menawarkan solusi kepada wajib 

pajak terkait masalah yang terjadi tanpa 

merugikan salah satu pihak 

4. Iya sering memberikan 

solusi 

Dalam pelaksanaan konseling pihak Fiskus 

sering menawarkan solusi kepada wajib 

pajak terkait masalah yang terjadi tanpa 

merugikan salah satu pihak 

5. Iya sering memberikan 

solusi  

Dalam pelaksanaan konseling pihak Fiskus 

sering menawarkan solusi kepada wajib 

pajak terkait masalah yang terjadi tanpa 

merugikan salah satu pihak 

6. 

Belum pernah 

Wajib pajak yang bersangkutan belum 

pernah mendapatkan konseling oleh pihak 

Fiskus  



 

   

7. Belum pernah Wajib pajak yang bersangkutan belum 

pernah mendapatkan konseling oleh pihak 

Fiskus 

8. Iya wajib pajak diberikan 

informasi serta pengarahan 

dan petunjuk mengenai 

Langkah – Langkah apa 

saja yang dilakukan dan 

tidak  dilakukan untuk 

jalan keluar dari 

permasalahan tersebut  

Dalam pelaksanaan konseling pihak Fiskus 

sering menawarkan solusi kepada wajib 

pajak terkait masalah yang terjadi tanpa 

merugikan salah satu pihak 

9. Iya wajib pajak diberikan 

informasi serta pengarahan 

dan petunjuk mengenai 

Langkah – Langkah apa 

saja yang dilakukan dan 

tidak  dilakukan untuk 

jalan keluar dari 

permasalahan tersebut  

Dalam pelaksanaan konseling pihak Fiskus 

sering menawarkan solusi kepada wajib 

pajak terkait masalah yang terjadi tanpa 

merugikan salah satu pihak 

          Sumber : Data diolah (2020) 

Berdasarkan  tanggapan diatas 7 dari 9 responden menyatakan bahwa dalam 

pelaksanaan konseling pihak Fiskus sering menawarkan solusi terkait masalah 

yang terjadi tanpa merugikan salah satu pihak. 

j. Selaku Wajib Pajak saran apa yang tepat untuk pemerintah guna 

meningkatkan ketaatan Wajib Pajak sehingga penerimaan pajak 

terpenuhi? 

              Tabel  29 Berdasarkan saran untuk meningkatkan ketaatan wajib pajak 
Responden  Tanggapan  Keterangan 

1. Peningkatan dalam 

perpajakan agar lebih 

ditingkatkan lagi 

Peningkatan edukasi perpajakan agar 

kesadaran akan membayarkan pajak 

menjadi tinggi  

2. Peningkatan dalam 

perpajakan agar lebih 

ditingkatkan lagi 

Peningkatan edukasi perpajakan agar 

kesadaran akan membayarkan pajak 

menjadi tinggi 

3. Semoga pengutan  pajak 

dipergunakan untuk 

sebesar – besarnya 

kemakmuran rakyat 

Pajak yang dibayarkan oleh masyarakat 

selaku wajib pajak agar dipergunakan 

sebesar – besarnya kemakmuran rakyat 

4. Semoga pengutan  pajak 

dipergunakan untuk 

sebesar – besarnya 

kemakmuran rakyat 

Pajak yang dibayarkan oleh masyarakat 

selaku wajib pajak agar dipergunakan 

sebesar – besarnya kemakmuran rakyat 
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5. Mendatangi Langsung 

Wajib Pajak  untuk 

mengetahui apa saja yang 

menjadi kendala dalam 

melaksanakan kewajiban 

perpajakan  

Dengan mendatangi langsung wajib pajak 

yang mengalami kendala terkait perpajakan 

agar. Mengetahui hal-hal yang menjadi 

kendala dalam pemenuhan kewajiban 

perpajakan  

6. Lebih proaktif dalam 

pelayanan 

Meningkatkan mutu pelayanan perpajakan   

7. Tidak menyamarakan 

penghasilan atau 

menjadikan omset rata – 

rata usaha karena setiap 

wajib pajak UMKM tidak 

memiliki penghasilan yang 

sama 

Penetapan tarif pajak harus disesusaikan 

dengan besaran penghasilan yang diperoleh 

oleh setiap wajib pajak UMKM  

8. Tidak menyamarakan 

penghasilan atau 

menjadikan omset rata – 

rata usaha karena setiap 

wajib pajak UMKM tidak 

memiliki penghasilan yang 

sama 

Penetapan tarif pajak harus disesusaikan 

dengan besaran penghasilan yang diperoleh 

oleh setiap wajib pajak UMKM 

9. Tidak menyamarakan 

penghasilan atau 

menjadikan omset rata – 

rata usaha karena setiap 

wajib pajak UMKM tidak 

memiliki penghasilan yang 

sama 

Penetapan tarif pajak harus disesusaikan 

dengan besaran penghasilan yang diperoleh 

oleh setiap wajib pajak UMKM 

          Sumber : Data diolah (2020) 

Berdasarkan tanggapan diatas responden menyatakan bahwa untuk 

meningkatkan  ketaatan perpajakan diperlukan edukasi yang lebih mendalam 

terkait perpajakan dan melakukan pendekatan secara emosional antara pihak 

Fiskus dan wajib pajak guna memberikan kesadaran akan kewajiban 

perpajakan yang telah dimiliki selaku wajib pajak. 

 

 

 

 



 

   

3.6 Pembahasan 

 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan adalah salah satu unit pelayanan 

pajak yang menaungi 4 kelurahan diantaranya kelurahan panakkukang, rappocini, 

manggala dan yang terakhir keluraha antang yang didalamnya terdapat wajib pajak 

UMKM yang mendominasi usia kisaran 22-26 berjenis kelamin perempuan dan 

memiliki Pendidikan yang  didominasi S1 dimana jenis usaha yang dimiliki yaitu usaha 

lainnya seperti usaha rumah makan,warung kelontong dsb dan lama usaha tersebut 

kurang dari setahun dimana omset yang diperoleh kurang dari 600 juta.  Adapun pihak 

Fiskus sejauh ini telah melakukan pemantauan rutin dalam pengawasan wajib pajak 

UMKM dan pada saat pelaksanaan konseling perpajakan mudah dipahami dan 

diterapkan oleh wajib pajak yang bersangkutan,pihak Fiskus pun memberikan 

kesempatan kepada wajib pajak dalam mengeluarkan pendapat mereka dimana 

pendapat tersebut dipertimbangkan serta menghasilkan solusi terkait masalah yang ada 

tanpa merugikan salah satu pihak.  

Adapun berdasarkan hasil wawancara untuk mengukur sejauh mana dampak 

implementasi konseling wajib pajak dan keadilan pajak mengenai wajib pajak UMKM 

yang terdaftar di KPP Prtama Makassar Selatan dengan memberikan pengetahuan 

terkait kewajiban perpajakan apabila telah memiliki NPWP selaku wajib pajak Adapun 

kewajiban perpajakan yang mereka telah lakukan diantaranya membayar pajak dan 

melakukan pelaporan SPT Tahunan akan tetapi beberapa diantara wajib pajak tersebut 

terkadang masih melakukan Tindakan ketidaktaatan perpajakan seperti lupa 
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melakukan pembayaran pajak dimana Tindakan tersebut dapat berdampak pada tingkat 

penerimaan negara  yang digunakan untuk sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. 

 Dalam melakukan Tindakan ketidaktaatan tersebut pihak Fiskus melakukan 

konseling terhadap wajib pajak yang bersangkutan dan dalam pelaksanaan konseling 

tersebut menghasilkan solusi terkait masalah yang terjadi tanpa merugikan salah satu 

pihak oleh karena itu untuk meningkatkan ketaatan wajib pajak sehingga penerimaan 

pajak terpenuhi yaitu memberikan edukasi perpajakan yang mudah dipahami dan 

diterapkan dan menumbuhkan kesadaran akan kewajiban perpajakan yang dimiliki 

oleh semua wajib pajak UMKM. 

Edukasi perpajakan yang paling umum seperti berkunjung ke sekolah-sekolah 

mulai dari sekolah dasar sampai ke tingkat perguruan tinggi, menumbuhkan kesadaran 

pajak sejak usia dini adalah salah satu bentuk upaya pemerintah menyampaikan bahwa 

peranan pajak sangatlah penting dari segala aspek terkhusus dalam aspek 

pembangunan suatu negara. 

 Menurut penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yulian (2017) tentang 

pengaruh pelayanan konseling dan penerapan E-Faktur terhadap penerimaan pajak, 

pelayanan konseling merupakan salah satu bentuk pelayanan dari Direktorat Jenderal 

Pajak kepada wajib pajak  baik berupa pelayanan konseling mengenai peraturan 

perpajakan maupun terkait penerapan aplikasi E-Faktur. Semakin meningkatnya 

jumlah wajib pajak yang melakukan konseling khususnya mengenai aplikasi e-Faktur 

maka semakin meningkat kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban PPN nya 

sehingga dampak peneriman pajak pun semakin meningkat untuk itu peranan Account 



 

   

Representative (AR) sangat menentukan dalam melakukan pelayan konseling dan 

diharapkan para wajib pajak atau pengusaha kena pajak mudah memahami dan puas 

sehingga mempengaruhi wajib pajak untuk bersikap patuh. Penelitian sebelumnya 

terfokus pada wajib pajak yang bukan merupakan pelaku UMKM akan tetapi tujuan 

dari adanya konseling pajak merupakan peran penting untuk meningkatkan ketaatan 

perpajakan agar pemenuhan target penerimaan negara pada pajak terpenuhi. 
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                                               BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1 Kesimpulan 

 

Dari hasil penelitian yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa sejauh ini 

dampak implementasi konseling wajib pajak memiliki peran penting dalam pemenuhan 

target penerimaan pajak dikarekan apabila terdapat wajib pajak yang memiliki kendala 

dalam pemenuhan kewajiban perpajakan maka pihak fiskus memberikan solusi terkait 

masalah tersebut guna target penerimaan pajak tetap terpenuhi tanpa merugikan salah 

satu pihak seperti memberikan arahan kepada para wajib pajak untuk membuat 

pembukuan untuk mempermudah para wajib pajak agar mengetahui besaran 

penghasilan yang diperolah dan pada saat pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan 

(SPT) juga memudahkan petugas pajak menginputan data. 

Adapun dari Keadilan Pajak itu sendiri sejauh ini cukup baik dirasakan oleh 

semua kalangan terkhususnya para wajib pajak UMKM yang telah merasakan secara 

langsung dampak dari keadilan pajak seperti pembebanan tarif pajak yang rendah yang 

diberikan oleh pemerintah merupakan hal yang sangat membantu meringankan beban 

pajak yang mereka miliki dan keadilan pajak yang lainnya seperti besaran tarif pajak 

yang disesuaikan dengan besaran pendapatan yang diperoleh oleh setiap wajib pajak. 

 

 

 



 

   

4.2 Saran 

 

Meningkatkan Edukasi perpajakan untuk semua kalangan untuk memberikan 

pemahaman terkait apa saja peran pajak dalam pembangunan Negeri Pemberian 

edukasi perpajakan diharapkan penyajiannya sederhana dan mudah dipahami oleh 

kalangan yang memiliki keterbatasan pemahaman seperti penggunaan teknologi 

Diharapkan adanya transparansi anggaran agar para Wajib Pajak semakin 

bersemangat meningkatkan kepatuhan perpajakan dan para Wajib Pajak mengetahui 

kontribusi mereka dipergunakan untuk apa saja dengan demikian tingkat kepercayaan 

Wajib Pajak terhadap pemerintah semakin tinggi 
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DAFTAR LAMPIRAN 

 

LAMPIRAN  1  

KUESIONER PENELITIAN 

 DAMPAK IMPLEMENTASI KONSELING WAJIB PAJAK DAN KEADILAN 

PAJAK TERHADAP KETAATAN WAJIB PAJAK UMKM YANG TERDAFTAR 

DI KPP PRATAMA MAKASSAR SELATAN 

 

Data Responden 

1. Umur                          : 

2. Jenis Kelamin             : 

3. Pendidikan Terakhir   : 

4. Jenis Kepemilikan      : 

5. Jenis Usaha                  

a. PT ( Perseroan Terbatas ) 

b. CV ( Perusahaan Komanditer ) 

c. UD 

d. Lainnya …. (Sebutkan) 

6. Mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)…….. 

a. Ya  

b. Tidak  

7. Merupakan PKP (Pengusaha Kena Pajak)…… 

a. Ya  

b. Tidak  

8. Lama Usaha……. 

a. Kurang dari 1 Tahun 

b. 1-5 Tahun 

c. 6-10 Tahun 

d. Lebih dari 10 Tahun  

9. Omset per tahun………. 

a. Kurang dari 600 juta 

b. 600 juta - 1Milyar 

c. 1- 4,8 Milyar 

d. Lebih dari 10 Milyar 

 

Petunjuk : 

Berilah tanda () yang anda anggap paling mewakili diri anda, dikolom yang 

telah disediakan. Adma diminta untuk memberikan opini atau pertanyaan-

pertanyaan dibawah ini. 
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Keterangan: 

Sangat Setuju                (SS) diberi skor 5 

Setuju                            (S)   diberi skor 4 

Ragu-ragu                     (RR) diberi skor 3 

Tidak Setuju                 (TS) diberi skor 2 

Sangat Tidak Setuju     (STS) diberi skor 1 

 
No Pertanyaan Variabel (X1) 

Implementasi Konseling 

SS 

(5) 

(S) 

(4) 

RR 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) 

1 Apakah pihak Fiskus dari KPP 

Pratama Makasar Selatan telah 

melakukan pemantauan rutin dalam 

pengawasan Wajib Pajak UMKM 

 

     

2 Apakah kegiatan konseling 

perpajakan mudah dipahami dan 

Diterapkan 

 

     

3 Apakah dalam kegiatan konseling 

wajib pajak diberikan ruang dalam 

mengeluarkan pendapat 

 

     

4 Apakah hasil dari pendapat wajib 

pajak didengarkan dan 

dipertimbangkan 

 

     

5 Apakah hasil dari pertimbangan itu 

menghasilkan solusi dalam 

permasalahan yang ada 

 

     

 

 
No Pertanyaan Variabel (X2) 

Keadilan Pajak  

SS 

(5) 

(S) 

(4) 

RR 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) 

1 Untuk rata-rata Wajib Pajak, saya 

menganggap system pajak 

penghasilan di Indonesia diatur secara 

adil  
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2 Secara umum, saya percaya bahwa 

cara pembebanan pajak penghasilan 

didistribusikan secara adil kepada 

setiap Wajib Pajak 

 

 

 

     

3 Pajak penghasilan yang harus 

dibayarkan oleh usaha saya terlalu 

tinggi jika mempertimbangkan 

manfaat diberikan oleh pemerintah 

 

 

 

     

4 Manfaat yang saya terima dari 

pemerintah sebagai pertukaran / 

timbal balik pembayaran pajak 

penghasilan yang kami bayarkan telah 

sesuai / adil 

 

 

     

5 Tarif pajak yang adil berarti harus 

sama untuk setiap Wajib Pajak 

 

 

 

     

 

 
No Pertanyaan Variabel (Y) Ketaatan 

Wajib Pajak 

SS 

(5) 

(S) 

(4) 

RR 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) 

1 Sebagai Wajib Pajak sudah 

melakukan pembukuuan pencatatan 

dengan benar sebagai bentuk 

ketaatan seorang Wajib Pajak 

 

 

     

2 Saya melaporkan pajak penghasilan 

dengan mnegisi Surat Pemberitahuan 

( SPT ) dengan melampirkan laporan 

keuangan fiscal 
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3 Dengan kondisi pandemic seperti 

saat ini edukasi perpajakan dengan 

mengajarkan berbagai aplikasi 

perpajakan berbasis digital perlu 

ditingkatkan agar ketaatan Wajib 

Pajak terpenuhi 

 

 

     

4 Untuk meningkatkan ketaatan Wajib 

Pajak diperlukan kenaikan denda 

administrasi apabila melakukan 

tindakan  ketidakpatuhan 
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  LAMPIRAN  2  

  PEDOMAN WAWANCARA 

  

DAMPAK IMPLEMENTASI KONSELING WAJIB PAJAK DAN KEADILAN 

PAJAK TERHADAP KETAATAN WAJIB PAJAK UMKM YANG TERDAFTAR 

DI KPP PRATAMA MAKASSAR SELATAN 

 

1. Apakah anda sudah mengetahui apabila telah memiliki NPWP maka memiliki 

pula kewajiban perpajakan didalamya?  

2. Kewajiban perpajakan  apa yang telah  anda lakukan selaku Wajib Pajak?  

3. Apakah selama menjadi Wajib Pajak, anda pernah melakukan tindakan 

ketidaktaatan  perpajakan?  

4. Apakah anda tahu apabila melakukan tindakan ketidaktaan Wajib Pajak akan 

berdampak pada penerimaan negara yang digunakan untuk sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat?  

5. Apa yang menjadi kendala anda selaku Wajib Pajak sehingga tidak melakukan 

ketaatan perpajakan?  

6. Apakah selama menjadi seorang Wajib Pajak sudah merasakan Keadilan pajak, 

jelaskan secara ringkas?  

7. Apakah dalam melakukan ketidaktaatan tersebut dari pihak Fiskus melakukan 

pemberitahuaan pengarahan / penyuluhan ( konseling)?  

8. Konseling seperti apa yang diberikan oleh seorang Fiskus kepada anda selaku 

Wajib Pajak yang melakukan ketidaktaatan tersebut?  

9. Apakah dalam pelaksanaan konseling menghasilkan solusi terkait masalah yang 

terjadi, jelaskan secara ringkas terkait solusi yang diberikan?  

10. Selaku Wajib Pajak saran apa yang tepat untuk pemerintah guna meningkatkan 

ketaatan Wajib Pajak sehingga penerimaan pajak terpenuhi?  

 


