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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Kajian Pustaka 

2.1.1 Definisi Pajak 

 

Banyak definisi atau batasan pajak yang telah dikemukakan oleh para ahli 

yang satu sama lain pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu merumuskan 

pengertian pajak sehingga mudah dipahami. Perbedaannya hanya terletak pada 

sudut pandang yang digunakan oleh masing-masing pihak pada saat merumuskan 

pengertian pajak. Adapun pengertian pajak secara umum yang tertuang pada 

Undang-Undang Pajak No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata 

Cara Perpajakan pasal 1 ayat (1) adalah: “Kontribusi wajib kepada negara yang 

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

undang-undang,dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan Negara dan sebesar-besarnya bagi kemakmuran 

rakyat”. 

Menurut Mardiasmo (2011:1), yang dimaksud dengan pajak adalah: “Iuran 

rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) 

dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat 

ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.  
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Dari definisi tersebut di atas menurut Mardiasmo (2011:1) dapat 

disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut : 

1. Iuran dari rakyat kepada negara. 

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara, iuran tersebut berupa uang 

(bukan barang). 

2. Berdasarkan undang-undang. 

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta 

aturan pelaksanaannya. 

3. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara 

langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan 

adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. 

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 

 

Menurut Djajadiningrat (2008:1) 

“Pajak  adalah  suatu  kewajiban  menyerahkan  sebagian  dari  kekayaan  

ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan 

yang memberikan kedudukan  tertentu,  tetapi  bukan  sebagai  hukuman,  

menurut  peraturan  yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, 

tetapi tidak ada jasa timbal balikdari  negara  secara  langsung,  untuk  

memelihara  kesejahteraan  secara  umum”.  

 

Dari definisi tersebut disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur : 

1. Pajak merupakan iuran dari rakyat kepada negara. 

2. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang. 

3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan imbalan secara langsung 

satu persatu oleh pemerintah. 

4. Digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. 
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2.1.2  Definisi Wajib Pajak 

 Wajib Pajak sangatlah memegang peranan yang sangat penting bagi 

kelancaran sistem dan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Pasal 

1 ayat (1) Undang-undang No. 28 tahun 2007 Tentang  Ketentuan Umum Dan 

Tata Cara Perpajakan bahwa yang dimaksud dengan Wajib Pajak adalah sebagai 

berikut: “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukkan untuk melakukkan 

kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu”. 

Dengan demikian Wajib Pajak dituntut untuk melakukkan kewajiban 

perpajakan termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Oleh karena 

itu pemerintah terus mengupayakan agar Wajib Pajak memahami sepenuhnya 

kewajibannya terhadap negara dan mau melaksanakannya dengan itikad baik 

kewajiban perpajakannya. Maka Wajib Pajak tersebut terdiri dari : 

1. Wajib Pajak Orang Pribadi 

2. Wajib Pajak Badan 

3. Wajib Pajak Bendahara sebagai pemungut dan pemotong pajak 

 

2.1.3  Sistem Pemungutan Pajak 

 Menurut Mardiasmo (2011:7), sistem pengenaan / pemungutan pajak ada 

3, yaitu : 

1. Sistem Official Assessment : Memberi wewenang kepada pemerintah 

(fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. 

Ciri-ciri Official Assessment System : 
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a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada 

fiskus.  

b. Wajib Pajak bersifat pasif  

c. Utang Pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh 

fiskus . 

2. Sistem Self Assessment : Memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk 

menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak 

terutang. 

3. Sistem Withholding : Memberi wewenang kepada pihak ke-3 (bukan 

fiskus, bukan Wajib Pajak) untuk menentukan besarnya pajak yang 

terutang oleh Wajib Pajak. 

 

2.1.4 Definisi Self Assessment System 

Sebelum UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan lahir, penghitungan pajak dilakukan oleh fiskus (aparat pajak). Sistem 

pemungutannya dikenal dengan istilah official assessment system. Perpindahan 

dari official assessment ke self assessment inilah yang kemudian ditandai sebagai 

reformasi perpajakan. Prinsip self assessment ini tampak pada Pasal 12 UU KUP. 

Berikut kutipannya: “Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak 

menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak”. 

Jumlah pajak yang terutang menurut surat pemberitahuan yang 

disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Apabila Direktur Jenderal 
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Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut surat 

pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Pajak 

menetapkan jumlah pajak yang terutang. 

Menurut Zain (2008) mengatakan :  

“Self assessment system merupakan tipe keenam dari tipe administrasi 

perpajakan banyak ditentukan oleh kerja sama atau tingkat partisipasi 

Wajib Pajak atau pemotong/ pemungut pajak dan respons Wajib Pajak 

terhadap pengenaan pajak tersebut”. 

 

Pengertian Self assessment system menurut Resmi (2009) menjelaskan 

bahwa: “Suatu sistem pemungutan pajak yng memberi wewenang Wajib Pajak 

untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai 

dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku”. 

Sedangkan menurut Mardiasmo (2011:7), self assessmet system adalah 

suatu sistem pemungutan pajak yang berwewenang kepada Wajib Pajak untuk 

menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya, yaitu : 

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak 

sendiri, 

2. Wajib Pajak aktif, mulai dari mendaftar, menghitung, menyetor dan 

melaporkan sendiri pajak terutang, 

3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 

 

Konsekuensi yang ditimbulkan oleh Self Assessment System ini, Wajib 

Pajak diwajibkan untuk mendaftarkan diri, menghitung, menyetorkan dan  

melaporkan pajaknya yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak tersebut. Sarana 

perhitungan pelaporan, serta penyetoran tersebut (Waluyo, 2008), antara lain : 
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1. Surat Pemberitahuan (SPT) 

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan 

untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang 

menurut Ketentuan Undang-Undang Perpajakan (KUP). 

2. Surat Setoran Pajak (SSP) 

Surat Setoran Pajak (SSP) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan 

untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas 

negara atau ke tempat pembayaran lain yang telah ditetapkan oleh Menteri 

Keuangan. 

3. Surat Tagihan Pajak (STP) 

Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak 

danatau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. 

4. Surat Ketetapan Pajak (SKP) 

Surat Ketetapan Pajak (SKP) adalah surat ketetapan yang digunakan untuk 

menjadi dasar jumlah pajak yang harus dibayar, atau pajak kurang bayar 

tambahan, atau pajak lebih bayar, dan pajak nihil. 

5. Surat Keputusan Pembetulan.  

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan untuk membetulkan 

kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan. 

Ketentuan peraturan perundang-perundangan perpajakan yang terdapat 

dalam surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak. 
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6. Surat Keputusan Keberatan  

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap 

surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh 

pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak. 

 

Wujud dari proses self assessment system ditujukan pada skema self 

assessment system (Gambar 2.1), yang dimulai dari mendaftar, menghitung, 

memperhitungkan, membayar dan melaporkan. 
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2.1.5 Indikator Self Assessment System  

Adapun indikator dari Self Assessment System menurut Devano (2006) 

adalah: 

1. Wajib Pajak melakukan peran aktif dalam melakukan kewajiban 

perpajakannya 

2. Wajib Pajak adalah pihak yang bertanggung jawab penuh atas 

kewajiban perpajakannya sendiri 

Pemerintah dalam hal instansi perpajakan melakukan pembinaan, 

pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak, 

melalui pemeriksaan pajak dan penerapan sanksi pelanggaran dalam bidang pajak 

sesuai peraturan yang berlaku. 

 

2.1.6 Definisi Pemahaman Kewajiban Perpajakan 

Pengertian pemahaman yang dikemukakan oleh para ahli seperti yang 

dikemukakan oleh Winkel dan Mukhtar (Sudaryono, 2012: 44) mengemukakan 

bahwa: “Pemahaman yaitu kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami 

sesuatu setelah sesuatu itu diketahui atau diingat; mencakup kemampuan untuk 

menangkap makna dari arti dari bahan yang dipelajari atau mengubah data yang 

disajikan dalam bentuk tertentu ke bentuk yang lain”. 

Sementara Bloom dalam Sudijono (2009: 50) mengatakan bahwa: 

“Pemahaman (Comprehension) adalah kemampuan seseorang untuk 

mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. 

Dengan kata lain, memahami adalah mengerti tentang sesuatu dan dapat 

melihatnya dari berbagai segi. Seseorang dikatakan memahami sesuatu 

apabila ia dapat memberikan penjelasan atau memberi uraian yang lebih 

rinci tentang hal itu dengan menggunakan kata-kata sendiri”. 
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Menurut Daryanto (2008: 106) kemampuan pemahaman dapat dijabarkan 

menjadi tiga, yaitu:  

1. Menerjemahkan (Translation) 

Pengertian menerjemahkan di sini bukan saja pengalihan (translation) 

arti dari bahasa yang satu ke dalam bahasa yang lain. Dapat juga dari 

konsepsi abstrak menjadi suatu model, yaitu model simbolik untuk 

mempermudah orang mempelajarinya. 

2. Menginterpretasi (interpretation) 

Kemampuan ini lebih luas daripada menerjemahkan, ini adalah 

kemampuan untuk mengenal dan memahami. Ide utama suatu 

komunikasi. 

3. Mengekstrapolasi (extrapolation) 

Agak lain dari menerjemahkan dan menafsirkan, tetapi lebih tinggi 

sifatnya. Ia menuntut kemampuan intelektual yang lebih tinggi.  

 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan pemahaman adalah  

kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu 

diketahui dan diingat, memahami atau mengerti apa yang diajarkan, mengetahui 

apa yang sedang dikomunikasikan dan dapat memanfaatkan isinya tanpa 

keharusan menghubungkannya dengan hal-hal lain. Dengan kata lain, memahami 

adalah mengerti tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. 

Seseorang dapat dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan 

penjelasan atau memberi uraian yang lebih rinci tentang hal itu dengan 
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menggunakan kata-kata sendiri. Kemampuan  pemahaman dapat dijabarkan 

menjadi tiga, yaitu: menerjemahkan (translation), menginterpretasi 

(interpretation), mengekstrapolasi (extrapolation). 

 

2.1.7 Indikator Pemahaman Kewajiban Perpajakan 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Widayati dan Nurlin (2010) 

terdapat beberapa indikator Wajib Pajak mengetahui dan memahami kewajiban 

perpajakan, yaitu : 

1. Kewajiban memiliki NPWP, setiap Wajib Pajak yang memiliki 

penghasilan wajib untuk  mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP 

sebagai salah satu sarana untuk pengadministrasian pajak. 

2. Pengetahuan dan Pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai Wajib 

Pajak. Apabila Wajib Pajak telah mengetahui kewajibannya sebagai Wajib 

Pajak, maka mereka akan melakukannya, salah satunya adalah membayar 

pajak. 

3. Pengetahuan dan Pemahaman mengenai sanksi perpajakan. Semakin tahu 

dan paham Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakan, maka semakin 

tahu dan paham pula Wajib Pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila 

melalaikan kewajiban perpajakan mereka. 

4. Pengetahuan dan Pemahaman mengenai PTKP, PKP dan tarif pajak. 

5. Wajib Pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui 

sosialisasi yang dilakukan oleh KPP. 

6. Wajib Pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui 

traning yang mereka ikuti. 
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2.1.8 Definisi Kepatuhan Wajib Pajak 

 Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif Wajib Pajak dalam 

menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan Wajib Pajak yang 

tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai 

dengan kebenarannya. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara 

sukarela (voluntary of complience) 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. Pengertian kepatuhan Wajib Pajak menurut Nurmantu 

yang dikutip oleh Rahayu (2010:138), menyatakan bahwa: “Kepatuhan 

perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak 

memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”. 

Sedangkan pengertian kepatuhan Wajib Pajak menurut Nasucha yang 

dikutip oleh Rahayu (2010:139), menyatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak dapat 

didefinisikan dari: 

1. Kewajiban Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri. 

2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan. 

3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang. 

4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. 

 

Kepatuhan pajak menurut Nurmanto dalam Rahayu (2010:138) adalah : 

“Sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban 

perpajakan, tercermin dalam situasi dimana : Wajib Pajak paham atau 

berusaha untuk memahami sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan, Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, Menghitung 
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jumlah pajak terutang dengan benar, Membayar pajak yang terutang tepat 

pada waktunya”. 

 

Kepatuhan pajak menurut Nasucha dalam Rahayu (2010:139) adalah : 

“Kepatuhan Wajib Pajak adalah: Kepatuhan WP dalam mendaftarkan diri, 

Kepatuhan untuk menyetorkan kembali SPT, Kepatuhan dalam 

penghitungan dan pembayaran pajak terutang, Kepatuhan dalam 

pembayaran tunggakan”. 

 

Sedangkan menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 

dalam Devano dan Rahayu (2006:112), menyatakan bahwa: “Kepatuhan 

perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban 

perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan 

peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara”. 

 

2.1.9 Jenis-jenis Kepatuhan Wajib Pajak  

Macam-macam kepatuhan pajak menurut Rahayu (2010:138) adalah : 

1. Kepatuhan Formal 

Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi 

kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang 

perpajakan. 

2. Kepatuhan Material 

Kepatuhan Material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi 

substantive atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material 

perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. 

Kepatuhan Material dapat juga meliputi kepatuhan formal. 
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2.1.10 Kriteria KepatuhanWajib Pajak 

Kemudian kriteria Wajib Pajak patuh menurut Keputusan Menteri 

Keuangan No. 544/KMK.04/2000, bahwa kriteria kepatuhan Wajib Pajak adalah : 

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 

dua tahun terakhir. 

2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah 

memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. 

3. Tidak pernah di jatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang 

perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir. 

4. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal 

terhadap Wajib Pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada 

pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang 

paling banyak 5%. 

5. Wajib Pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh 

akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat 

dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal. 

 

2.1.11 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak 

Adapun indikator kepatuhan pajak menurut Rahayu (2010:139) adalah : 

1. Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar Surat 

Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan. 

2. Menyampaikannya SPT ke KPP sebelum batas waktu terakhir. 

 

 



 

 

22 

 

2.1.12 Pengertian  Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 

Ada beberapa pengertian UMKM menurut para ahli atau pihak yang 

langsung berhubungan dengan UMKM, antara lain: 

1. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 UMKM memiliki 

kriteria sebagai berikut : 

A. Usaha Mikro, yaitu usaha produktif milik orang perorangan atau badan 

usaha milik perorangan yang memenuhi kriteria yakni : 

 Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima 

puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat 

usaha. 

 Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000 

(tiga ratusjuta rupiah) 

B. Usaha Kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang 

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan 

anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai 

atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha 

menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria yakni : 

 Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh 

juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima 

ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 

atau  
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 Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 

(tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 

Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). 

C. Usaha Menengah, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, 

yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan 

merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, 

dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung 

dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria : 

 Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus 

juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 

(sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat 

usaha; atau 

 Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 

(dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 

Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) 

 

2. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) 

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Industri Kecil adalah sebuah 

perusahaan dengan jumlah tenaga kerja kurang dari 20 orang, termasuk yang 

dibayar, pekerja pemilik dan pekerja keluarga yang tidak dibayar. Selanjutnya 

BPS memberikan kriteria yang sederhana berdasaran jumlah tenaga kerja atau unit 

usaha seperti berikut :  

a. Industri rumah tangga dengan tenaga kerja 1-4 orang.  

b. Industri kecil dengan tenaga kerja 5-19 orang.  
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c. Industri sedang denga tenagakerja 20-99 orang.  

d. Industri besar dengan tenaga kerja 100 orang lebih 

 

3. Menurut Kementrian Keuangan 

Usaha kecil adalah usaha produksi milik keluarga atau perorangan Warga 

Negara Indonesia yang memiliki asset penjualan paling banyak Rp 1 Milyar 

/tahun. 

 

4. Menurut Menteri Negara Koperasi dan UKM. 

Usaha Kecil adalah milik Warga Negara Indonesia baik perorangan maupun 

berbadan hukum yang memiliki kekayaan bersih sebanyak-banyaknya Rp 

200.000.000 dan mempunyai omzet atau nilai output penjualan paling banyak Rp 

1.000.000.000 dan usaha tersebut berdiri sendiri. 

 

2.1.13 Karakteristik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)  

Karakteristik yang melekat pada UMKM merupakan kelebihan dan 

kekurangan UMKM itu sendiri. Beberapa kelebihan yang dimiliki UMKM adalah 

sebagai berikut: 

1. Daya Tahan 

Motivasi pengusaha kecil sangat kuat dalam mempertahankan 

kelangsungan usahanya karena usaha tersebut merupakan satu-satunya 

sumber penghasilan keluarga. Oleh karena itu pengusaha kecil sangat 

adaptif dalam menghadapi perubahan situasi dalam lingkungan usaha. 
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2. Padat Karya 

Pada umumnya UMKM yang ada di Indonesia merupakan usaha yang 

bersifat padat karya. Dalam proses produksinya, usaha kecil lebih 

memanfaatkan kemampuan tenaga kerja yang dimiliki dari pada 

penggunaan mesin-mesin sebagai alat produksi. 

3. Keahlian Khusus  

UMKM di Indonesia banyak membuat produk sederhana yang 

membutuhkan keahlian khusus namun tidak terlalu membutuhkan 

pendidikan formal. Keahlian khusus tersebut biasanya dimiliki secara 

turun-temurun. Selain itu, produk yang dihasilkan UMKM di Indonesia 

mempunyai kandungan teknologi yang sederhana dan murah.  

4. Jenis Produk 

Produk yang dihasilkan UMKM di Indonesia pada umumnya bernuansa 

kultur, yang pada dasarnya merupakan keahlian tersendiri dari masyarakat 

di masing-masing daerah. Contohnya seperti kerajinan tangan dari bambu 

atau rotan, dan ukir-ukiran kayu. 

5. Keterkaitan dengan Sektor Pertanian 

UMKM di Indonesia pada umumnya masih bersifat agricultural based 

karena banyak komoditas pertanian yang dapat diolah dalam skala kecil 

tanpa harus mengakibatkan biaya produksi yang tinggi. 

 

 

 



 

 

26 

 

6. Permodalan 

Pada umumnya, pengusaha kecil menggantungkan diri pada uang 

(tabungan) sendiri atau dana pinjaman dari sumber-sumber informal untuk 

kebutuhan modal kerja (Tambunan,2002:166). 

 

2.1.14 Kelebihan dan Kekurangan Usaha Mikro, Kecil  dan Menengah  

Menurut Hubeis (2009: 2), kelebihan dari Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah adalah dapat menjadi dasar pengembangan kewirausahaan, 

dikarenakan organisasi internal sederhana ini mampu meningkatkan ekonomi 

kerakyatan/ padat karya (lapangan usaha dan lapangan kerja) yang berorientasi 

pada ekspor dan substitusi impor (struktur industri dan perolehan devisa). 

Selainitu UMKM aman bagi perbankan dalam memberikan kredit karena bergerak 

dibidang usaha yang cepat menghasilkan. UMKM juga mampu memperpendek 

rantai distribusi, lebih fleksibel dan adaptabilitas dalam pengembangan usaha. 

Adapun kekurangan dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah 

rendahnya kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam kewirausahaan dan 

manajerial yang menyebabkan muculnya ketidakefisienan dalam menjalankan 

proses usaha. Terdapat pula masalah keterbatasan keuangan yang menyulitkan 

dalam pengembangan berwirausaha. Ketidakmampuan aspek pasar, keterbatasan 

pengetahuan produksi dan teknologi, prasarana dan sarana, dan ketidakmampuan 

mengusai informasi juga merupakan kekurangan yang sering dialami dalam usaha 

UMKM. UMKM juga tidak didukung kebijakan dan regulasi yang memadai, serta 

perlakuan dari pelaku usaha besar yang tidak terorganisasi dalam jaringan dan 
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kerja sama, sehingga sering tidak memenuhi standar dan tidak memenuhi 

kelengkapan aspek legalitas. 

 

2.1.15 Kewajiban dan Hak Wajib Pajak UMKM 

 Kewajiban perpajakan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh 

Wajib Pajak dalam hal perpajakannya, baik Wajib Pajak orang pribadi maupun 

badan. Setiap Wajib Pajak mempunyai kewajiban perpajakan yang berbeda, 

karena terdapat kriteria-kriteria tertentu untuk tiap golongan Wajib Pajak 

termasuk untuk Wajib Pajak UMKM. Kewajiban perpajakan untuk Wajib Pajak 

UMKM adalah sebagai berikut: 

1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak 

(NPWP) 

2. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar 

3. Mengisi dengan benar SPT dan melaporkannya dalam batas waktu yang 

telah ditentukan.  

4. Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan  

5. Melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai 

Sedangkan, hak-hak Wajib Pajak menurut Mardiasmo (2008:54) meliputi: 

1. Mengajukan surat keberatan dan surat banding.  

2. Menerima tanda bukti pemasukan SPT 

3. Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan. 

4. Mengajukan permohonan penundaan pemasukan SPT. 

5. Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran 

pajak. 
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6. Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat 

ketetapan pajak.  

7. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak. 

8. Mengajukan  permohonan   penghapusan  dan  pengurangan   sanksi,   

serta  pembetulan   surat ketetapan pajak yang salah. 

9. Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya. 

10. Apabila  Wajib  Pajak  dipotong  oleh  pemberi  kerja,  Wajib  Pajak  

berhak  meminta  bukti pemotongan PPh Pasal 21 kepada pemotong pajak, 

mengajukan surat keberatan dan permohonan pajak. 

11. Hak mendapatkan pelayanan perpajakan gratis.  

12. Hak kerahasian bagi Wajib Pajak. 

13. Hak mendapatkan insentif perpajakan. 

 

2.2 Studi Empiris 

Dalam penulisan skripsi ini peneliti menggali informasi dari penelitian-

penelitian sebelumnya sabagai bahan perbandingan, baik mengenai kekurangan 

atau kelebihan yang sudah ada. Selain itu, peneliti juga menggali informasi dari 

buku - buku maupun skripsi dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang ada 

sebelumnya tentang teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan untuk 

memperoleh landasan teori ilmiah.  

1. Penelitian Mutiara, dkk ( 2010 ) 

Berdasarkan penelitian Mutiara,dkk (2010) yang melakukan penelitian 

survey terhadap pemahaman dan kepatuhan Wajib Pajak  Usaha  Mikro  Kecil  

dan Menengah  di  Aceh menunjukkan bahwa secara keseluruhan Wajib Pajak 
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UMKM paham dan patuh dalam melakukan kewajiban perpajakan. Dalam 

penelitian ini, peneliti melakukan pengembangan penelitian dengan menggunakan 

metode kualitatif yang bertujuan untuk mencari makna (interpretasi) pajak dan 

implikasinya menurut perspektif Wajib Pajak UMKM. Dengan demikian, akan 

ada perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang menggunakan metode 

kuantitatif. Tidak hanya itu, dalam penelitian ini peneliti juga melibatkan fiskus. 

Dengan pertimbangan bahwa fiskus memiliki kaitan dengan pemahaman Wajib 

Pajak UMKM terhadap pajak dan implikasinya. 

Selain itu, penelitian ini menggunakan paradigma interpretif dengan 

pendekatan fenomenologi yang mengacu pada fenomena yang terjadi pada 

UMKM menunjukkan bahwa UMKM masih lemah dalam praktek akuntansi 

khususnya dalam menyusun laporan keuangan (Wahdini 2006:15). Laporan 

keuangan merupakan alat yang digunakan sebagai dasar dalam perhitungan pajak. 

Karena lemahnya dalam menyusun laporan keuangan, dikhawatirkan UMKM 

mengalami kesulitan dalam menentukan besarnya pajak yang harus dibayar. Dan 

kenyataan yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa, tumbuhnya UMKM 

tidak seiring dengan kenaikan penerimaan pajak. Keterbatasan-keterbatasan 

utama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan fenomenologi, untuk 

penelitian selanjutnya disarankan dengan menggunakan pendekatan yang 

lain misalnya pendekatan etnomenolog iagar mendapatkan informasi yang 

lebih mendalam untuk mengungkap realitas social pada UMKM. 
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2. Inter pretasi atas pajak dan implikasinya perspektif UMKM dalam 

penelitian ini tidak dapat digeneralisasi sebagai interpretasi UMKM secara 

keseluruhan. 

3. Untuk penelitian selanjutnya dilakukan didaerah yang menjadi sentra 

UMKM, agar dapat diketahui tingkat pemahaman UMKM sehingga dapat 

membantu DJP untuk menjalankan fungsi dan tugasnya lebih maksimal 

lagi. 

 

2. Penelitian Zahidah ( 2011 ) 

Penelitian ini dilakukan oleh Zahidah yang bertujuan untuk mengetahui 

tingkat pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha UMKM di Jakarta Selatan. 

Sampling/responden penelitian ini berjumlah 10 pengusaha UMKM yang terletak 

di Jakarta Selatan. Berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan pengujian 

yang telah dilakukan terhadap permasalahan dengan menggunakan model regresi 

berganda, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Tingkat pemahaman pajak bepengaruh negatif signifikan terhadap 

kewajiban perpajakan UMKM karena tingkat pemahaman yang tidak 

dilandasi tingkat kesadaran akan memmbuat pengusaha UMKM tidak 

dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dalam pelaporan  pajaknya.  

2. Tingkat kepatuhan pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap 

kewajiban perpajakan UMKM karena tingkat kepatuhan yang tidak 

disertai peraturan yang tegas akan membuat pengusaha UMKM bermain-

main dalam melaksanakan kewajiban perpajakanya. 
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2.3 Kerangka Pemikiran 

 Menyadari akan besarnya peranan pajak untuk menggerakan roda 

pemerintahan dan pembangunan maka sejak tahun 1983 telah dilakukan usaha-

usaha dalam bentuk reformasi sistem perpajakan nasional secara terus menerus. 

Reformasi sistem perpajakan nasional memang dapat dikatakan telah 

meningkatkan penerimaan pajak. Namun kecepatan pertumbuhan penerimaan 

pajak belum mencapai hasil yang diharapakan. Hal tersebut dibuktikan dengan 

rendahnya tax ratio Indonesia. Faktor yang menyebabkan rendahnya tax ratio 

adalah pendapatan per kapita, kesadaran masyarakat akan kewajiban perpajakan 

masih sangat rendah, Wajib Pajak dalam melaporkan peredaran usaha dan 

penghasilannya sebagian besar belum dilakukan secara transparan, dan tingkat 

efisiensi adminitrasi perpajakan yang belum maksimal. Rendahnya kesadaran 

masyarakat akan kewajiban perpajakan ini seringkali disebabkan oleh karena 

ketidakpahaman bahkan ketidaktahuan masyarakat akan kewajiban perpajakan. 

(Yadnyana dan Sudiksa, 2011). 

Berdasarkan fenomena yang terjadi saat ini tingkat kepatuhan Wajib Pajak 

di Indonesia khususnya di Jakarta Selatan masih tergolong rendah. Hal tersebut 

salah satunya disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang perpajakan 

sehingga masih banyak orang yang tidak paham bagaimana cara mendaftarkan 

diri menjadi Wajib Pajak yang meliputi pendaftaran NPWP, mengisi surat 

pemberitahuan tahunan (SPT) sesuai prosedur yang ditetapkan serta melaporkan 

tepat waktu bahkan menghitung pajak dengan baik dan benar. Selain itu, masih 

terdapat Wajib Pajak yang tidak mengikuti perubahan peraturan perpajakan oleh 
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pemerintah. Peraturan perpajakan di indonesia telah mengalami beberapa 

pembaharuan, hal tersebut akan mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak 

untuk memahami perubahan-perubahan tersebut.  Oleh karena itu peneliti akan 

meneliti tentang pengaruh langsung dari pemahaman atas kewajiban perpajakan 

terhadap kepatuhan Wajib Pajak.  

Wujud dari pemahaman kewajiban perpajakan ditujukan pada gambar 

kerangka berpikir (Gambar 2.2) berupa garis horizontal terhadap kepatuhan Wajib 

Pajak yang artinya berpengaruh langsung terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Arti 

dari pengaruh langsung antara pemahaman kewajiban perpajakan terhadap 

kepatuhan adalah semakin tinggi pemahaman kewajiban perpajakan maka 

semakin tinggi tingkat kepatuhan Wajib Pajak.  

 

 

 

 

Gambar 2.2 

Paradigma Konseptual Penelitian 

 

2.4 Hipotesis 

Hipotesis merupakan suatu pernyataan yang bersifat sementara,  dugaan, 

anggapan,  pendapat  atau  asumsi  yang mungkin benar  dan mungkin salah  

satuyang masih  harus  diuji  kebenarannya dengan  melakukan  suatu  penelitian  

atas pengamatan terhadap objek penelitian. Kepatuhan Wajib Pajak sangat 

dipengaruhi dari kondisi internal maupun eksternal Wajib Pajak (Jatmiko, 2006). 

 

Kepatuhan Wajib Pajak 

 
Pemahaman Kewajiban 

Perpajakan 
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Hal ini dikaitkan dengan pemahaman seseorang terhadap kewajiban perpajakan 

sebagai faktor internal dan pengalaman melihat perilaku orang lain sebagai faktor 

eksternal sehingga pemahaman seseorang tentang kewajiban akan mempengaruhi 

kepatuhan Wajib Pajak. Teori pembelajaran sosial juga dikatakan relevan untuk 

menjelaskan hubungan antara pemahaman kewajiban perpajakan oleh Wajib 

Pajak terhadap kepatuhan. Dari hal tersebut, maka rumusan hipotesis yang 

diajukan adalah sebagai berikut : 

H1 = Pemahaman Kewajiban Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak UMKM. 
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