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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.   Pengertian Pajak 

Menurut Siti Resmi (2011 ; 1) Pajak adalah iuran kepada negara (yang 

dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut 

peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang 

langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang 

menyelenggarakan pemerintah. 

Beberapa pengertian pajak juga dikemukakan oleh beberapa ahli 

lainnya, sebagai berikut : 

Prof. Dr. PJA Adriani dalam Soemarso S.R (2007 ; 2) mengatakan 

bahwa Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang 

(yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal 

(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan 

untuk membayar pengeluaran umum. 

Herry Purwono (2010 ; 6) Leroy Beaulieu, seorang sarjana dari 

Perancis, dalam bukunya yang berjudul Traite de la Science des Finances, 

1906 mengemukan : “Pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun 

tidak yang dipaksakan oleh kekuasan publik dari penduduk atau dari 

barang, untuk menutup belanja pemerintah”. Prof. Edwin R.A Seligman 

dalam Essays in Taxation (New York, 1925) menyatakan : “Tax is 
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compulsory contribution from the person, to the goverment to defray the 

expenses incurrred in the common interest of all, without referenceto 

special benefit conferred.” Banyak terdengar keberatan atas kalimat 

“without reference” karena bagaimanapun juga uang pajak tersebut 

digunakan untuk produksi barang dan jasa. Sementara benefit yang 

diperoleh akan diberikan kepada masyarakat, hanya tidak mudah 

ditunjukkan apalagi secara perorangan. Jika kita mengkaji firman Allah 

SWT dalam Al-Qur’an, Q.S An-nisa : 29 yang berbunyi : 

 َيا َأُيَها اَّلِذيَن آَمُنوا اَل َتْأُكُلوا َأْمَواَّلُكْم َبْيَنُكْم ِباّْلَباِطِل

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan cara yang batil….”. (QS. An-Nisa’: 29). 

Dan Nabi Muhammad SAW juga bersabda : 

 

 َلَيْأِتَيَه َعَلى الَّناِس َزَماٌن َلا ُيَباِلي اْلَمْرُء ِبَما َأَخَذ اْلَماَل َأِمْه َحَلاٍل َأْم ِمْه َحَراٍم
 

“Sungguh akan datang kepada manusia suatu zaman saat manusia tidak 

peduli dari mana mereka mendapatkan harta, dari yang halalkah atau 

yang haram”[HR Bukhari Al-Buyu’: 7] 

Dalam ayat ini Allah SWT dan Hadits Nabi diatas dengan jelas 

melarang umat-Nya untuk memakan harta sesamanya dengan cara yang 

tidak benar. Dan pajak adalah salah satu jalan yang bathil untuk memakan 

harta sesamanya. 
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Namun jika kita mengkaji firman Allah SWT dalam Q.S An-nisa [4] : 

59 yang berbunyi : 

                             

                 

Artinya : “hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul(Nya), 

dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kalian berlainan pendapat 

tenang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan 

Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari 

kemudian yang demikian ini lebih utama (bagimu) dan lebih baik 

akibatnya” 

Di ayat ini, selain mentaati perintah-Nya dan rasulullah, Allah juga 

memerintahkan umatnya menaati perintah Ulil Amri, dalam hal ini adalah 

pemerintah yang memimpin suatu negara, pajak merupakan perintah dari 

pemerintah (Ulil Amri). 
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2.2.  Fungsi Pajak 

Menurut Mardiasmo  (2013 ; 1)  ada dua fungsi pajak secara umum, 

yaitu sebagai berikut : 

a. Fungsi Budgetair 

Maksudnya adalah pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah 

untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. 

b. Fungsi Regulerend  (mengatur) 

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan 

kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. 

2.3.  Klasifikasi Pajak 

Supramono dan Theresia Woro Damanyanti (2010 ; 5) pajak secara 

umum dapat diklasifikasi berdasarkan : 

2.3.1. Golongan 

a. Pajak langsung 

Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak 

bisa dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus jadi beban 

langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Contohnya : Pajak 

Penghasilan (PPh). 

b. Pajak tidak langsung 

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebannya dapat 

dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh : Pajak Pertambahan 

Nilai (PPN). 
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2.3.2. Sifat 

a. Pajak subjektif 

Pajak subjektif adalah pajak yang didasarkan atas keadaan 

subjeknya, memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh : 

Pajak Penghasilan (PPh). 

b. Pajak objektif 

Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal pada objek 

nya, tanpa memperhatikan diri wajib pajak . contohnya : Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN),  dan Pajak Bumi dan Bangunan 

(PBB). 

2.3.3. Pemungut 

a. Pajak pusat 

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah 

pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. 

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), bea 

materai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). 

b. Pajak daerah 

Pajak yang oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk 

membiayai pengeluaran daerah. Contoh : pajak hotel, pajak 

restoran,  pajak kendaraan bermotor. 

 



18 
 

 
 

2.4.  Kepatuhan Wajib Pajak 

Kepatuhan pajak merupakan persoalan laten dan aktual yang sejak 

dulu ada diperpajakan. Didalam Indonesia, rasio kepatuhan Wajib Pajak 

dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya dari tahun ke 

tahun masih menunjukan persentase yang tidak mengalami peningkatan 

secara berarti.  

Hal ini didasarkan jika kita melihat perbandingan jumlah Wajib Pajak 

yang memenuhi syarat patuh di Indonesia sedikit sekali jika dibandingkan 

dengan jumlah total Wajib Pajak yang terdaftar. “Tidak ada satupun 

negara dimana masyarakatnya merasa senang untuk membayar pajak tapi 

mereka mau membayar pajak tidak lain karena pajak merupakan budaya”. 

Georgi Boss,Widi Widodo (2010 ; 7).Jika kita bertanya kepada Wajib 

Pajak mengenai sikap mereka terhadap pelaksanaan pemungutan pajak, 

beberapa diantaranya menyatakan sikap malas dalam melaksanakan 

kewajiban tersebut. Sehingga timbul pertanyaan kenapa Wajib Pajak 

melakukan penghindaran bahkan terkesan menolak untuk membayar 

pajak. Dapat diasumsikan tidak seorang pun senang membayar pajak, hal 

ini bisa disebabkan kurangnya pemahaman tentang pajak, atau kurangnya 

informasi yang diperoleh mengenai segala hal yang terkait dengan 

perpajakan. 

Kepatuhan pajak dipelajari dengan  melihat seorang Wajib Pajak 

membuat keputusan antara pilihan untuk melakukan kewajibannya dalam 

melaksanakan pajak atau justru melakukan penghindaran pajak. Satu 
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aspek dalam kepatuhan pajak adalah sikap moral seorang Wajib Pajak. Hal 

ini mencerminkan suatu hubungan antara Wajib Pajak dengan negaranya 

Widi Widodo (2010 ; 9). 

Jika angka kepatuhan Wajib Pajak rendah, maka secara otomatis akan 

berdampak pada rendahnya penerimaan pajak sehingga menurunkan 

tingkat penerimaan APBN pula. Dari berbagai data indikator kepatuhan 

pajak tersebut, terlihat bahwa terdapat permasalahan kepatuhan pajak di 

Indonesia yang masih menunjukan level kepatuhan yang rendah. 

Mengingat kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak merupakan faktor 

penting bagi penerimaan pajak, maka perlu secara intensif dikaji mengenai 

faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. 

2.5. Self Assessment System 

Pemungutan pajak di Indonesia mengacu pada Self Assessment 

System.Sistem ini mulai diaplikasikan bersamaan dengan reformasi 

perpajakan tahun 1983 setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

1983 tentang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan yang mulai 

berlaku sejak tanggal 1 Januari 1984. Herry Purwono (2010 ; 13). 

Dalam memori penjelasan Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa 

anggota masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk melaksanakan 

kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, 

memperhitungkan, dan membayar sendiri pajak yang terutang (self 

assessment), sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan 

diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana 
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dan mudah dipahami oleh anggota masyarakat Wajib Pajak.Herry 

Purwono (2010 ; 13). 

Self Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang 

memberi wewenang, kepercayaan, tanggungjawab kepada Wajib Pajak 

untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri 

besarnya pajak yang harus dibayar. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau 

badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, 

yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan. Anastasia Diana dan Lilis 

Setiawati (2010 ; 1 ). 

Konsekuensi Self Assessment System, setiap Wajib Pajak yang 

memiliki penghasilan wajib mendaftarkan diri sendiri ke Kantor Pelayanan 

Pajak. Lebih lanjut, setiap Wajib Pajak menghitung menghitung sendiri  

dan membayar pajak terutang sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan  perpajakan yang berlaku, dengan tidak mengantung 

pada adanya surat ketetapan pajak. Direktorat Jenderal Pajak tidak 

berkewajiban menerbitkan surat ketetapan pajak atas semua Surat 

Pemberitahuan yang disampaikan wajib pajak. Penerbitan suatu surat 

ketetapan pajak hanya terbatas pada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan 

oleh ketidakbenaran dalam pengisian Surat Pemberitahuan atau karena 

ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan Wajib Pajak. 

Pada prinsipnya pajak terutang pada saat timbulnya objek pajak yang 

dapat dikenai pajak. Jadi, hutang pajak tidak timbul pada saat dibuat Surat 
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Ketetapan Pajak.  Namun, untuk kepentingan administrasi perpajakan 

Indonesia, saat terutangnya pajak tersebut ditetapkan sebagai berikut : 

1. Pada suatu saat, untuk Pajak Penghasilan yang dipotong oleh pihak 

ketiga, 

2. Pada akhir masa, untuk Pajak Penghasilan yang dipotong oleh 

pemberi kerja, atau yang dipungut oleh pihak lain atas kegiatan usaha, 

atau oleh Pengusaha Kena Pajak atau pemungut Pajak Pertambahan 

Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, atau 

3. Pada akhir tahun pajak, untuk Pajak Penghasilan. 

Jumlah pajak yang terutang yang telah dipotong, dipungut, atau pun 

yang harus dibayar oleh Wajib Pajak setelah tiba saat atau masa pelunasan 

pembayaran, oleh Wajib Pajak harus disetor ke kas negara melalui tempat 

pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri 

Keuangan. 

Jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang 

disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai 

dengan ketentuan peraturan  perundang-undangan perpajakan. Jadi, jika 

Wajib Pajak telah menghitung dan membayar besarnya pajak yang 

terutang secara benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

perpajakan, serta melaporkan dalam Surat Pemberitahuan, tidak perlu 

diberikan surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak. 

Apabila berdasarkan hasil pemerikasaan atau keterangan lain, pajak 

yang dihitung dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan yang 
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bersangkutan tidak benar, misalnya pembebanan pajak ternyata melebihi 

yang sebenarnya, Direktorat Jenderal Pajak menetapkan besarnya pajak 

yang terutang sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan. 

2.6.  Tingkat Pendidikan 

Menurut Carter V. Good (Dictionary of Education). Rulam Ahmad     

(2016 ; 32) pendidikan adalah (a) seni, praktik, atau profesi sebagai 

pengajar (pengajaran), (b) ilmu yang sistematis atau pengajaran yang 

berhubungan dengan prinsip-prinsip dan metode-metode mengajar, 

pengawasan dan bimbingan murid. 

Dalam arti sederhana pendidikan sering diartikan sebagai usaha 

manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai didalam 

masyarakat dan kebudayaan. Dalam perkembangannya, istilah pendidikan 

atau paedagogie berarti bimbingan atau pertolongan yang diberikan 

dengan segaja oleh orang dewasa agar ia menjadi dewasa. Selanjutnya, 

pendidikan diartikan sebagai usaha yang dijalankan  oleh seseorang atau 

kelompok orang lain agar menjadi dewasa atau mencapai tingkat hidup 

atau penghidupan yang lebih tinggi dalam arti mental. Hasbullah (2011 ; 

1). 

Menurut Brubacher (Modern Philosophies of Education). Rulam 

Ahmad (2016 : 33-34) pendidikan merupakan suatu proses timbal balik 

dari tiap pribadi manusia dalam penyesuaian dirinya dengan alam, teman 



23 
 

 
 

dan alam semesta. Pendidikan merupakan pula perkembangan yang 

terorganisasi dan kelengkapan dari semua potensi manusia; moral, 

intelektual, jasmani (panca indra) dan untuk kepribadian individu dan 

kegunaan masyarakatnya yang diarahkan demi menghimpun semua 

aktivitas tersebut untuk tujuan hidupnya (tujuan akhir). 

Cukup banyak dasar-dasar pemikiran yang menyatakan bahwa long 

life education  sangat penting. Dasar-dasar pemikiran tersebut ditinjau dari 

berbagai aspek, diantaranya adalah sebagai berikut Hasbullah (2011 ; 67-

69): 

1. Tinjauan Ideologis 

Long life education akan memungkinkan seseorang 

mengembangkan potensinya sesuai dengan kebutuhan hidupnya. 

Pada dasarnya setiap manusia mempunyai hak yang sama, 

khususnya hak untuk mendapatkan pendidikan dan peningkatan 

pengetahuan serta keterampilannya. 

2. Tinjauan Ekonomis 

Pendidikan merupakan cara paling efektif untuk keluar dari suatu 

lingkaran kebodohan dan kemelaratan. Dalam konteks ini 

memungkinkan seseorang untuk : 

a. Meningkatkan produktivitasnya 

b. Memelihara dan mengembangkan sumber-sumber yang 

dimilikinya 
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c. Memungkinkan hidup dalam lingkaran yang lebih sehat dan 

menyenangkan 

d. Memiliki motivasi dalam mengasuh dan mendidik anak-

anaknya secara tepat sehingga peranan pendidkan keluarga 

menjadi sangat penting dan besar artinya. 

3. Tinjauan Sosiologis 

Pada umumnya dinegara berkembang masih banyak orang tua 

yang kurang menyadari akan pentingnya pendidkan formal bagi 

anak-anaknya. Oleh karena itu, anak-anak mereka banyak yang 

kurang mendapatkan pendidikan formal, putus sekolah dan atau 

tidak sekolah sama sekali. Dengan demikian, long life education 

kepada orang tuanya merupakan solusi dari masalah tersebut. 

4. Tinjauan Filosifis 

Negara-negara demokrasi menginginkan seluruh rakyatnya 

menyadari pentingnya hak memilih dan memahami fungsi 

pemerintah, DPR,DPD dan sebagainya. Oleh karena itu 

pendidikan kewarganegaraan perlu diberikan kepada setiap orang, 

hal ini menjadi tugas long life education. Begitu pula bagi negara-

negara yang menginginkan seluruh rakyatnya menyadari 

pentingnya membayar pajak, pendidiakan perpajakan perlu 

diberikan kepada setiap orang. Ini juga menjadi tugas long life 

education. 
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5. Tinjauan Teknologis 

Semua orang tak terkecuali para pendidik, sarjana, pemimpin dan 

sebagainya dituntut selalu memperbaharui pengetahuan dan 

keterampilannya, seperti apa yang terjadi dinegara-negara maju. 

Bila hal ini tidak dilakukan maka kita akan senantiasa tertinggal 

sebab bagaimanapun orang tidak bisa menutup diri dari segala 

kemajuan yang melandanya. 

6. Tinjauan Psikologis dan Paedagogis 

Sekarang ini perkembangan pendidikan semakin dalam dan 

kompleks yang menyebabkan ilmu pengetahuan tidak mungkin 

lagi diajarkan seluruhnya kepada anak didik disekolah, oleh 

karena itu tugas pendidikan jalur sekolah yang utama sekarang 

adalah bagaimana cara belajar, menanamkan motivasi yang kuat 

dalam diri anak untuk belajar terus sepanajng hidupnya. 

Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka akan semakin 

tinggi kesadaran orang untuk membayar pajak, artinya dengan tingkat 

pendidikan yang tinggi mereka semkin mengerti apa manfaat pajak dan 

mengetahui konsep pembiayaan publik dimana hasil pajak yang diperoleh 

digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat sehingga hal ini 

lah yang mendorong mereka untuk termotivasi membayar pajak. Widi 

Widodo (2010 ; 18). 
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2.7.  Gender 

Kata “gender” berasal dari bahasa  inggris, gender,   berarti jenis   

kelamin.  DalamWebster’s  New  World,  gender  diartikan sebagai  

perbedaan  yang   tampak  antara  laki-lakidanperempuan dilihat dari segi 

nilai dantingkah laku. Sedangkan dalam Women’s Studies   Encyclopedia   

dijelaskan   bahwa  gender   adalah   suatu konsep kultural yang berupaya 

membuat pembedaan (distinction) dalam hal peran, perilaku, mentalitas 

dan karakteristik emosional antara laki-laki  dan perempuan 

yangberkembangdalam masyarakat (Yendrawati ; 2015). 

Gender atau jenis kelamin berkaitan dengan perbedaan mengenai 

fungsi dan peran sosial pria dan wanita yang dibentuk oleh lingkungan 

tempat kita berada. Gender atau jenis kelamin lebih berkaitan dengan 

anggapan dan kebiasaan yang berlaku disuatu tempat tentang bagaimana 

pria dan wanita dianggap sesuai atau tidak sesuai dengan tata nilai sosial 

dan budaya setempat. Keberadaan pria yang masih mendominasi kegiatan 

perekonomian dan keuangan Indonesia turut berperan serta dalam hal 

pelaksanaan kewajiban membayar pajak, sehingga dalam hal kesadaran 

untuk membayar pajak lebih didominasi pula oleh pria. Widi Widodo 

(2010 ; 21). 
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Ada empat aspek utama yang ingin diwujudkan dalam kesetaraan 

gender. Erna Sujadi (2010 ; xxiii- xxv), yaitu : 

1. Hubungan sosial 

Menerapkan egalitarian etos, kesetaraan dan keadilan. Kesetaraan 

adalah persamaan akses/ opportunitas/ kontrol. Keadilan adalah 

penerimaan benefit yang dapat diterima sesuai dengan proporsi/ 

fairness.Laki-laki/perempuan; anak lelaki/anak perempuan memiliki 

kesetaraan hubungan sosial secara adil, tidak ada subordinasi, 

diskriminasi dan marginalisasi, berupaya saling menghormati, 

memenuhi dan melindungi hak asasinya sebagai manusia. 

2. Ekonomi 

Mendukung prinsip dual income family (keluarga berpenghasilan 

ganda). Dual income family adalah suami isteri sama berpeluang 

mencari nafkah, tidak terikat cara, tempat atau jumlah penghasilan. 

Dapat dilaksanakan baik diluar maupun didalam rumah. 

3. Hubungan norma budaya 

Menerapkan egalitarium etos, persamaan hak antara lelaki dan 

perempuan yang terlahir secara bebas dan memiliki dignity sebagai 

manusia. Mengusung perkembangan karir keluarga yang setara dan 

adil berdasarkan potensi masing-masing anggota keluarga, tidak 

berdasarkan posisi, jenis kelamin, usia dan kondisi fisik. 

Mengurangi secara maksimal dampak budaya patriarki tanpa 

mengurangi respek terhadap adat/ ritual upacara yang memberikan 
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kekayaan bangsa sepanjang tidak bertentangan dengan hak asasi 

manusia. Menentang segala bentuk kekerasan secara fisik/ nonfisik dan 

simbolik, menyelesaikan perbedaan dengan komunikasi efektif san 

saling menghargai hak asasi masing-masing sebagai manusia. 

4. Hubungan pengambilan keputusan (politik) 

Menerapkan keputusan bersama dengan memberikan persamaan 

kesempatan suami/isteri, anak lelaki/anak perempuan untuk 

memberikan suara/opini serta pilihannya, namun mengupayakan 

manfaat maksimal kepada pertumbuhan keluarga secara seutuhnya. 

Mencari solusi dari perbedaan pendapat, pola pikir dan keragaman 

latar belakang melalui toleransi dan asas kebersamaan untuk 

kepentingan dan keuntungan bersama. 

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Fitriyanti dkk (2014) menyatakan 

keberhasilan pelaksanaan Self Assessment System sangat terkait dengan 

karakteristik seorang wajib pajak. Karakteristik wajib pajak dapat dilihat 

dari gender (jenis kelamin), latar belakang pekerjaan, dan tingkat 

pendidikan. Centre for Tex Policy and Administration (2004) 

mengidentifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib 

pajak, diantaranya faktor individul seperti gender, umur dan tingkat 

pendidikan. Dalam studinya Jackson and Million (1986) dan Asante and 

Baba (2011) menemukan bukti bahwa di Ghana gender dapat 

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, wajib pajak perempuan lebih patuh 

dibandingkan wajib pajak laki-laki. Begitu pula Hai dan See (2011) pada 
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studinya di Malaysia dengan responden Sole-Propietors yang menyatakan 

bahwa gender mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Schuetze (2002) 

dalam Hai dan See (2011) menyatakan bahwa gender adalah faktor 

sosiologis yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Tetapi penelitian 

yang dilakukan di jambi oleh Dewi Fitriyanti dkk (2014) malah 

menyatakan bahwa gender tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. 

Oleh karena fakta yang ada ini, peneliti merasa harus melakukan penelitian 

ulang tentang gender yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak tersebut. 

2.8.  Pelayanan Fiskus 

Pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-

cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar 

terciptanya kepuasan dan keberhasilan. Boediono (2007 ; 60). 

Visi pimpinan Fiskus yang sudah disosialiasikan, misalnya 

memimpikan “terciptanya kenyamanan dalam pemungutan pajak” dimana 

Wajib Pajak merasa aman dan dilindungi haknya, diperlakukan secara 

jujur dan diberi tahu apa yang telah terjadi, dan dilain pihak, Fiskus tidak 

perlu mengejar Wajib Pajak, karena Wajib Pajak telah memenuhi 

kewajibannya, termasuk kewajiban menyelenggarakan pembukuan yang 

baik, maka mimpi tersebut dapat disusun visinya “menjadikan nyaman 

dalam administrasi perpajakan”. Boediono (2007 ; 17). 
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Pelayanan pelanggan yang baik adalah pelayanan yang dapat 

memberikan kepuasan optimal dan terus-menerus bagi pelanggan yang 

mencakup kesembilan aspek yang disebut dibawah ini yang menjadikan 

keinginan dan harapan pelanggan para pelanggan. Keinginan dan harapan 

pelanggan adalah. Boediono (2007 ; 38) : 

1. Bebas membuat keputusan  

2. Memperoleh hasil sesuai keinginan 

3. Mempertahankan harga diri 

4. Diperlakukan secara adil 

5. Diterima dan disambut dengan baik 

6. Diberitahu segala sesuatu yang terjadi 

7. Merasa aman dan dilindungi haknya 

8. Didudukan sebagai orang penting 

9. Menuntut keadilan 

Standar dan ukuran dasar khusus adalah untuk mengetahui mutu 

pelayanan. Oleh karena itu, sementara orang ada yang menyebutkannya 

dengan mutu pelayanan. Sasaran ukurannya adalah untuk mengetahui 

apakah pelayanannya sudah prima atau belum prima. Standar pelayanan 

bagi birokrasi pada umumnya ditentukan dalam Undang-Undang atau 

perundang-undangan lainnya. Dalam hal tidak ditentukan dalam 

perundang-undangan, bisa dilakukan mengumpulkan pendapat dari para 

ahli untuk dianalisis menghasilkan standar pelayanan. 
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Pelayanan kepada pelanggan merupakan suatu kombinasi antara seni 

(art) dan ilmu (science). Melaksanakan pelayanan kepada pelanggan 

bukan merupakan kemampuan yang baku untuk setiap kondisi dan 

tantangan. Oleh karena itu, setiap pelaku/aparat atau staff dituntut 

kreativitasnya dari waktu ke waktu. Bersama waktu dan tantangan yang 

dihadapinya, seseorang akan semakin mahir dalam melakukan pelayanan 

kepada pelanggan, yang akhirnya tercipta pelayanan yang prima. 

Boediono (2007 ; 114). 

2.9.  Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

 Pengertian usaha Mikro kecil dan menengah (UMKM) tidak selalu 

sama, tergantung konsep yang digunakan suatu negara. Mengenai 

pengertian atau defenisi usaha kecil ternyata sangat bervariasi, sisatu 

negara berlainan dengan negara lainnya. Dalam defenisi tersebut 

mencakup sedikitnya dua aspek yaitu aspek penyerapan tenaga kerja dan 

aspek pengelompokan perusahaan ditinjau dari jumlah tenaga kerja yang 

diserapkan dalam gugusan/kelompok perusahaan tersebut (range of the 

member of employees) misalnya usaha kecil di United Kingdom adalah 

suatu usaha bila jumlah karyawan antara 1-200 orang, dijepang antara 1-

300 orang, di USA antara 1-500 orang. Titik sartika pratomo dan Rachman 

soejoedono (2007 ; 13-14). 

 Pada tahun 1991 Departemen Perindustrian Republik Indonesia 

melakukan rumusan pengelompokan industri yaitu untuk industri kecil dan 

kerajinan didefenisikan sebagai kelompok perusahaan yang dimiliki 



32 
 

 
 

penduduk Indonesia dengan jumlah aset kuang dari Rp.600 juta diluar 

tanah dan bangunan yang digunakannya. Bank Indonesia menentukan 

batas tertinggi dari investasi, diluar tanah dan bangunan, sebesar Rp.600 

juta bagi pengertian industri kecil.  

 INPRES No. 10 Tahun 1999 mendefenisikan usaha menengah 

adalah unit kegiatan yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari 

Rp.200 juta sampai maksimal 10 miliar (tidak termasuk tanah dan 

bangunan tempat usaha). 

 Pengertian UMKM dilihat dari kriteria jumlah pekerja yang dimiliki 

berbeda antara negara satu dengan negara yang lain. Misalnya di Amerika 

kriteria UMKM disektor manufaktur jika jumlah karyawannya kurang dari 

500 orang. Di Prancis kriteria UMKM jika jumlah karyawn kurang dari 

10-40 orang, jika kurang dari 10 orang dikategorikan usaha kecil, di 

Indonesia Biro Statistik mempunyai kriteria usaha kecil jika karyawannya 

5-19 orang, jika kurang dari 5 karyawan digolongkan usaha rumah tangga, 

dan usaha menegah terdiri dari atas 20-99 karyawan. 

2.9.1.  Jenis dan Bentuk Usaha Mikro Kecil dan Memengah 

Menurut Wibowo (2011 ; 5) kegiatan perusahaan pada prinsipnya 

dapat dikelompokkan dalam tiga jenis usaha, yaitu : 

1) Jenis usaha perdagangan atau distribusi 

Jenis usaha ini merupakan usaha yang terutama bergerak dalam 

kegiatan memindahkan barang dari produsen ke konsumen atau dari 
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tempat yang mempunyai kelebihan persediaan ke tempat yang 

membutuhkan. Jenis usaha ini diantaranya bergerak dibidang 

pertokoan, warung, rumah makan, peragenan, penyalur, pedagang 

perantara, tengkulak dan sebagainya. Komisioner dan makelar dapat 

juga dimasukkan dalam kegiatan perdagangan karena kegiatannya 

dalam jual beli barang. 

2) Jenis usaha produksi atau industri 

Usaha produksi atau industri adalah jenis usaha yang terutama 

bergerak dalam kegiatan proses pengubahan suatu barang menjadi 

barang lain yang berbeda bentuk atau sifatnya dan mempunyai nilai 

tambah. Kegiatan ini dapat berupa produksi atau industri pangan, 

pakaian, peralatan rumah tangga, kerajinan, bahan bangunan dan 

sebagainya. Dalam hal ini, kegiatan budidaya sektor pertanian, 

perikanan, peternakan, perkebunan dan kegiatan penangkapan ikan 

termasuk jenis usaha produksi. 

3) Jenis usaha jasa komersial 

Usaha jasa komersial merupakan usaha yang bergerak dalam kegiatan 

pelayanan atau menjual jasa sebagai kegiatan utamanya. Contoh jenis 

usaha ini adalah asuransi, bank, konsultan, biro perjalanan, pariwisata, 

pengiriman barang, bengkel, salon kecantikan, penginapan, gedung 

bioskop, dan sebagainya. Termasuk prakrek dokter dan perencanaan 

bangunan. 
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2.9.2.  Kelebihan dan kelemahan Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

Perusahaan skala kecil dan menengah memiliki kelebihan sebagai 

berikut : 

1. Tetap bertahan dan mengantisipasi kelesuan perekonomian yang 

diakibatkan oleh inflasi maupun berbagai faktor penyebab lainnya. 

2. Tanpa subsidi dan proteksi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

(UMKM) di Indonesia mampu menambah nilai devisa bagi negara. 

3. Mampu berperan sebagai penyangga dalam perekonomian masyarakat 

kelas bawah. 

4. Kemampuan menciptakan lapangan pekerjaan dan penyerapannya 

terhadap tenaga kerja. 

5. Independen dalam menentukan harga produksi atas barang-barang atau 

jasa-jasa yang dihasilkan. 

6. Fleksibilitas dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar 

yang berubah-ubah. 

7. Prosedur hukum yang sederhana. 

8. Pajak relatif ringan, sebab yang dikenakan pajak adalah pengusahanya 

bukan perusahaannya. 

9. Mudah dalam proses pendirian. 

10. Mudah untuk dibubarkan. 

11. Pemilik mengelola secara mandiri dan bebas waktu. 

12. Pemilik memiliki seluruh laba. 

13. Mempunyai kecenderungan untuk bertahan. 
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14. Relatif tidak memnutuhkan investasi besar dan sarana produksi lainnya 

yang tidak terlalu mahal. 

15. Terdapat dinamisme manajerial dan peranan kewirausahaan. 

16. Diverifikasi usaha terbuka luas sepanjang waktu dan pasar konsumen 

senantiasa tergali melalui kerativitas pengelola. 

17. Terbukanya peluang dengan adanya berbagai kemudahan dalam 

peraturan dan kebijakan pemerintah. 

Sedangkan kelemahan dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

(UMKM) diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. Umumnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tidak pernah 

dilakukan studi kelayakan, penelitian pasar, analisis perputaran uang 

tunai atau kas serta penelitian lainnaya hanya diperlukan dalam suatu 

aktivitas bisnis. 

2. Tidak mempunyai perencanaan jangka panjang, sistem akuntansi yang 

memadai, anggaran kebutuhan modal, struktur organisasi dan 

pendelegasian wewenang serta alat-alat manajerial lainnya 

(perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian usaha). 

3. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai kekurangan 

dalam informasi. 

4. Kurangnya petunjuk teknis operasional kegiatan dan pengawasan 

mutu hasil kerja dan produk. 
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5. Pembagian kerja pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 

tidak proporsional, sering terjadi pengelola memiliki pekerjaan yang 

melimpah dan karyawan yang bekerja diluar batas jam kerja standar. 

6. Kesulitan mengetahui kebutuhan modal kerja 

7. Sering terjadi kelebihan persediaan yang tidak laku. 

8. Resiko dan hutang-hutang ditanggung oleh kekayaan pribadi pemilik. 

9. Sumber modal terbatas pada kemampuan pemilik dan kesempatan 

mendapatkan kredit dari Bank sangat kecil. 

 

1.10. Penelitian Terdahulu 

 

Tabel II.1 

Penelitian Terdahulu 

 Peneliti  Judul Variabel 

Penelitian 

Tempat 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

1 Dewi 

Sudaryati 

dan Gerlan 

Hehanusa 

(2013) 

Pengaruh 

penerapan self 

assessment 

system dan 

kemauan 

membayar 

pajak terhadap 

kepatuhan 

wajib pajak 

Variabel X : 

self 

assessment 

system dan 

kemauan 

membayar 

pajak. 

Variabel Y : 

kepatuhan 

wajib pajak 

UMKM 

Kabupaten 

Sleman, 

Yogyakart

a 

Hasil 

penelitian 

ini adalah 

penerapan 

self 

assessment 

system dan 

kemauan 

membayar 

pajak wajib 

pajak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

kepatuhan 

wajib pajak 

Usaha 

Mikro, 

Kecil dan 
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Menengah 

(UMKM) di 

Kabupaten 

Sleman 

Yogyakarta. 

2 Kumadji 

dan Ismono 

(2011) 

Pengaruh 

pengetahuan 

perpajakan, 

kualitas 

pelayanan 

fiskus dan 

tarif pajak 

terhadap 

kepatuhan 

wajib pajak 

(studi pada 

wajib pajak 

UMKM 

dikantor 

pelayanan 

pajak pratama, 

Malang Utara) 

Variabel X :  

Pengetahuan 

perpajakan, 

kualitas 

pelayanan 

fiskus dan 

tarif pajak. 

Variabel Y : 

Kepatuhan 

wajib pajak 

UMKM 

Kantor 

pelayanan 

pajak 

pratama, 

Malang 

Utara. 

Hasil 

penelitian 

ini 

menunjukka

n bahwa 

pengetahua

n 

perpajakan, 

kualitas 

pelayanan 

fiskus dan 

tarif pajak 

berpengaruh 

postif 

terhadap 

kepatuhan 

wajib pajak 

UMKM di 

Kantor 

pelayanan 

pajak 

pratama, 

Sleman 

Utara. 

3 Susi 

Dianawati 

(2008) 

Analisis 

pengaruh 

motivasi dan 

tingkat 

pendidikan 

terhadap 

kepatuhan 

wajib pajak 

Variabel X : 

Motivasi dan 

tingkat 

pendidikan. 

Variabel Y : 

Kepatuhan 

wajib pajak 

Kantor 

Pelayanan 

Pajak 

Pratama, 

tanah 

Abang 

satu, 

Jakarta 

Tingkat 

pendidikan 

tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

kepatuhan 

wajib pajak. 

4 Dewi 

Fitriyanti 

(2011) 

Pengaruh 

gender, latar 

belakang 

Variabel X : 

Gender, latar 

belakang 

Kota 

Bangkalan

, Jawa 

Gender 

berpengaruh  

terhadap 
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pekerjaan dan 

tingkat 

pendidikan 

terhadap 

kepatuhan 

wajib pajak 

pekerjaan dan 

tingkat 

pendidikan . 

Variabel Y : 

Kepatuhan 

wajib Pajak 

Timur kepatuhan 

wajib pajak 

 

1.11. Desain Penelitian dan Pengembangan Hipotesis 

1.11.1. Pengaruh Self Assessment System terhadap tingkat kepatuhan 

Wajib Pajak 

Selama ini banyak Wajib Pajak yang terdaftar sebagai Wajib Pajak 

belum mau melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik. Hal ini 

disebabkan oleh asas perpajakan bahwa Wajib Pajak tidak mendapatkan 

wanprestasi secara langsung. 

Menurut Hutagaol (2007 ; 3) penilaian yang penting untuk menjaga 

self assessment system adalah fungsi pengawasan terhadap kepatuhan 

pajak. Fungsi ini menjadi sangat penting karena dalam self assessment 

system wajib pajak diberikan kebebasan yang seluas-luasnya dalam 

menghitung besarnya pajak terutang yang menjadi kewajibannya. 

Idealnya, apabila fungsi ini berjalan efektif makan jumlah pajak yang 

terutang, yang dilaporkan oleh wajib pajak dalam SPTnya seharusnya 

dapat diketahui kebenarannya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh 

Dewi Sudaryati dan Gerlan Hehanusa (2013) menyatakan bahwa self 

assessment system berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan suatu hipotesis sebagai 

berikut : 
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H1 : Self Assessment System berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan 

wajib pajak. 

1.11.2. Pengaruh tingkat pendidikan terhadap tingkat kepatuhan 

Wajib Pajak 

Berdasarkan Undang- Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 

Tahun 2003 : pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mengwujudkan suasana dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara. 

Penelitian yang pernah dilakukan Susi Dianawati (2008) menyatakan 

bahwa tingkat pendidikan mempunyai hubungan positif namun tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Semakin 

baik pendidikan Wajib Pajak dan konsultan pajak terhadap peraturan 

perpajakan maka semakin tinggi tingkat kepatuhan Wajib Pajak. 

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan suatu hipotesis sebagai 

berikut : 

H2: Tingkat Pendidikan berpengaruh terhadap Tingkat Kepatuhan  

Wajib Pajak. 
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1.11.3. Pengaruh gender terhadap kepatuhan Wajib Pajak 

Gender atau jenis kelamin berkaitan dengan perbedaan mengenai 

fungsi dan peran sosial pria dan wanita yang dibentuk oleh lingkungan 

tempat kita berada. Gender atau jenis kelamin lebih berkaitan dengan 

anggapan dan kebiasaan yang berlaku disuatu tempat tentang bagaimana 

pria dan wanita dianggap sesuai atau tidak sesuai dengan tata nilai sosial 

dan budaya setempat. Keberadaan pria yang masih mendominasi kegiatan 

perekonomian dan keuangan Indonesia turut berperan serta dalam hal 

pelaksanaan kewajiban membayar pajak, sehingga dalam hal kesadaran 

untuk membayar pajak lebih didominasi pula oleh pria. Widi Widodo 

(2010 ; 21). Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Fitriyanti (2011) 

mengatakan bahwa gender berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Dari penjelasan diatas dapat dirumuskan suatu hipotesis sebagai berikut : 

H3 : Gender berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 

1.11.4. Pengaruh pelayanan fiskus terhadap tingkat kepatuhan 

Wajib Pajak 

Kualitas layanan adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan 

kepada pelanggan dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan 

yang dapat dipertanggungjawabkan serta harus dilakukan secara terus 

menerus. Pelayanan kepada pelanggan dikatakan bermutu apabila 

memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. 
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Kemauan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar 

pajak tergantung pada bagaimana petugas pajak memberikan mutu 

pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak. Wajib pajak akan mau 

memenuhi kewajiban perpajakannya  tergantung bagaimana petugas pajak 

tersebut memberikan pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak. 

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Kumadji dan Ismono (2011) 

menyatakan bahwa pelayanan fiskus mempunyai pengaruh positif 

terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas dapat 

disimpulkan suatu hipotesis sebagai berikut : 

H4 : Pelayanan fiskus berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib 

pajak. 
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1.11.5. Desain Penelitian 

Penelitian ini mencoba menguji pengaruh Self Assesment System, 

tingkat pendidikan, gender dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan 

Wajib Pajak UMKM. Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan 

sebelumnya, desain penelitian dalam penelitian ini dapat dilihat dari 

gambar dibawah ini : 

Gambar II. 1 

Desain Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Variabel Independen  Variabel Dependen 

  Berdasarkan gambar diatas, maka dalam penelitian ini variabel 

independen yaitu Self Assessment System, tingkat pendidikan, gender dan 

pelayanan fiskus akan diuji pengaruhnya terhadap variabel dependen yaitu 

kepatuhan wajib pajak.Dalam penelitian ini Self Assessment System, 

Self Assessment System 

(X1) 

Kepatuhan Wajib Pajak 

(Y) 

Pelayanan Fiskus 

(X4) 

Gender 

(X3) 

Tingkat Pendidikan 

(X2) 
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tingkat pendidikan, gender dan pelayanan fiskus dihipotesiskan 

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak baik secara parsial maupun 

simultan. 

 


