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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Keuangan Daerah 

 Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Keuangan Daerah adalah 

semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala 

sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang 

berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Menurut PP Nomor 

58 Tahun 2005 Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam 

rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang 

termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan 

kewajiban tersebut. 

 Menurut Mamesah dalam Halim (2007:23) Keuangan daerah adalah 

semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala 

sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah 

sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta 

pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundang undangan yang berlaku.  

  Asas pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dijelaskan pada pasal 66 

UU No 33 tahun 2004 selanjutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

13/2006 bahwa keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-

undangan, efektif, efesien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab, dengan 

memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat. 
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 Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan, pemerintah daerah tidak 

akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efesien tanpa biaya yang 

cukup untuk memberikn pelayanan dalam pembangunan. Keuangan inilah yang 

merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan 

daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan demikian untuk 

mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya, daerah membutuhkan biaya. 

Tanpa adanya biaya yang cukup, maka bukan saja tidak mungkin bagi daerah 

untuk menyelenggarakan tugas dan kewajiban serta kewenangan yang ada 

padanya dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya, tetapi juga ciri pokok 

dan mendasar dari suatu daerah otonom menjadi hilang. Untuk dapat memiliki 

keuangan yang memadai dengan sendirinya daerah membutuhkan sumber 

keuangan yang cukup pula. 

 Keuangan daerah memiliki lingkup yang terdiri atas keuangan daerah yang 

dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Keuangan daerah yang 

dikelola langsung adalah anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan 

barang-barang investaris milik daerah. Keuangan daerah yang dipisahkan meliputi 

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). 

 Keuangan daerah dikelola melalui manajemen keuangan daerah. Jadi 

manajemen keuangan daerah adalah pengorganisasian dan pengelolaan sumber-

sumber daya atau kekayaan yang ada pada suatu daerah untuk mencapai tujuan 

yang dikehendaki daerah tersebut. Manajemen keuangan daerah pengelolaannya 

terdiri atas pengurusan umum dan pengurusan khusus. Pengurusan umum 

berkaitan dengan APBD, dan pengurusan khusus berkaitan dengan barang-barang 
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inventaris kekayaan daerah. Manajemen keuangan daerah juga dapat pula dilihat 

dari segi tata usaha atau admin istrasi keuangan daerah. 

2.2 Pengertian Perpajakan  

 Sejalan dengan perkembangan ekonomi, teknologi informasi, sosial, 

politik, disadari bahwa perlu dilakukan perubahan undang-undang tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Perubahan tersebut bertujuan untuk 

lebih memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak. 

Meningkatkan kepastian dan penegakan hukum, serta mengantisipasi kemajuan di 

bidang perpajakan. Selain itu, perubahan tersebut  juga dimaksudkan untuk 

meningkatkan profesionalisme, aparatur perpajakan, meningatkan keterbukaan 

administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak. 

 Sistem, mekanisme, dan tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban 

perpajakan yang sederhana menjadi ciri dan corak dalam perubahan undang-

undang ini dengan tetap menganut sistem self assessment. Perubahan tersebut 

khususnya berkitan dengan peningkatan keseimbangan hak dan kewajiban bagi 

masyarakat Wajib Pajak dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya 

dengan lebih baik. 

 Sistem perpajakan yang lama ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan 

tingkat kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia, baik dari segi kegotong 

royongan nasional maupun dalam laju pembangunan nasional yang telah dicapai. 

Disamping itu, perpajakan yang telah lama tersebut belum dapat penggerakan 

peran dari semua lapisan subyek pajak yang besar peranannya dalam 

menghasilkan penerimaan dalam negeri yang sangat diperlukan guna mewujudkan 
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kelangsungan dan peningkatan pembangunan nasional. Oleh karena itu 

pemerintah menciptakan sistem perpajakan yang baru dengan yang lama.  

2.3 Wajib Pajak 

2.3.1 Kriteria Wajib Pajak 

 Kriteria untuk di tetapkan sebagai Wajib Pajak patuh Keputusan Menteri 

Keuangan No. 235/KMK.03/2003 tentang kriteria Wajib Pajak yang dapat 

diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana 

telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 192/PMK.03/2007  

adalah: 

1) Tepat waktu dalam menyampaikan SPT (surat pemberitahuan) dalam 2 

tahun terakhir. 

2) Dalam tahun terakhir, penyampaian SPT (surat pemberitahuan) masa yang 

terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan 

tidak berturut-turut. 

3) SPT (surat pemberitahuan) Masa yang terlambat telah disampaikan tidak 

lewat batas waktu penyampaian SPT (surat pemberitahuan) Masa pajak 

berikutnya. 

4) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk jenis pajak: 

a. Kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda 

 pembayaran pajak  

b. Tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan SPT (surat 

 pemberitahuan) yang diterbitkan untuk  2 (dua) masa pajak 

 terakhir.  
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5) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang 

perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir. 

 Kepatuhan Wajib Pajak  adalah sifat patuh atau ketaatan wajib pajak pada 

perintah-perintah yang dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan No 

235/KMK.03/2003 tentang kriteria Wajib Pajak yang dapat diberikan 

pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana telah 

diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 192/PMK.03/2007, tentang 

kriteria wajib pajak yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan 

pembayaran pajak. Jadi, tingkat kepatuhan wajib pajak adalah tingkat ketaatan 

wajib pajak pada perintah-perintah  sebagaimana dimaksud dalam keputusan 

diatas. 

2.4  Pajak dan UMKM 

2.4.1 Pengertian Pajak 

 Pajak adalah iuran kepada Negara yang terhutang oleh yang wajib 

membayarnya menurut peraturan – peraturan,dengan tidak dapat prestasi kembali, 

yang langsung dapat ditunjk dan gunanya untuk membiayai pengeluaran – 

pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan 

pemerintahan (Prof. Dr. P. J. A. Adriani). 

 Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara 

untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving 

yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment (Menurut 

Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S. H). 
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 Menurut UU No. 28 Tahun 2007  Pajak adalah kontribusi wajib kepada 

Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan undang – undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara 

langsung. 

 Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan bagi negara dalam 

menjalankan pemerintahan. Pajak ikut ambil bagian dalam pembangunan di 

seluruh aspek kehidupan di negara ini. Tanpa pajak, pembangunan tidak akan  

berjalan lancar karena besarnya pembiayaan yang diperlukan tidak akan bisa 

ditutupi dengan pinjaman dan bantuan luar negeri. 

 Menurut Soemitro (dalam Rahayu; 2010; 22) pajak adalah iuran rakyat 

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

tiada mendapat jasa timbal balik (kontrapretasi) yang langsung dapat 

ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi 

tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah 

peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai 

pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang 

merupakan sumber utama untuk membiayai public investment. 

 Pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri yang terbesar yang 

digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Hal ini 

tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana 

penerimaan utamanya berasal dari pajak. Semakin besarnya pengeluaran 

pemerintah dalam rangka pembiayaan Negara menuntut peningkatan penerimaan 

negara. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak sebagai instansi pemerintahan di bawah 
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Departemen Keuangan sebagai pengelola sistem perpajakan di Indonesia berusaha 

meningkatkan penerimaan pajak dengan mereformasi pelaksanaan system 

perpajakan yang lebih modern (Saraswati, 2012). 

 Pajak merupakan pengetahuan yang harus dimiliki oleh setiap wajib 

pajak, penguasaan terhadap peraturan perpajakan bagi wajib pajak akan 

meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan agar terhindar dari sanksi-sanksi 

yang berlaku dalam ketentuan umum perpajakan. Sebagaimana dimaklumi, suatu 

kebijakan berupa pengenaan sanksi dapat dipergunakan untuk 2 (dua) maksud, 

yang pertama adalah untuk mendidik dan yang kedua adalah menghukum. Dengan 

mendidik dimaksudkan agar mereka yang dikenakan sanksi akan menjadi lebih 

baik dan lebih mengetahui hak dan kewajibannya sehingga tidak lagi melakukan 

hal yang sama. Maksud yang kedua adalah pengenaan sanksi menghukum, 

sehingga pihak yang terhukum akan menjadi jera (Mulyodiwarno; 2007). 

2.4.1.1 Sistem Pemungutan Pajak 

 Dalam sistem perpajakan dikenal official assessment system, self 

assessment system dan with holding system. Rahayu (2010; 101) dalam bukunya 

menguraikan sitem tersebut sebagai berikut:   

a. Official Assesment system merupakan sistem perpajakan dimana 

inisiatif untuk memenuhi kewajiban perpajakan berada di pihak fiskus. 

Jadi dalam sistem ini wajib pajak bersifat pasif sedang fiskus bersifat 

aktif. Menurut sistem ini utang pajak timbul apabila telah ada ketetapan 

pajak dari fiskus. 
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b. Self Assesment System, adalah sistem pemungutan pajak dimana wajib 

pajak harus menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan 

jumlah pajak yang terutang. Aparat pajak hanya bertugas melakukan 

penyuluhan dan pengawasan untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak. 

Dengan demikian, jika dihubungkan dengan ajaran timbulnya utang 

pajak, maka self assesment system sesuai dengan timbulnya utang pajak 

menurut ajaran materil, artinya utang pajak apabila ada yang 

menyebabkan timbulnya utang pajak. Untuk mensukseskan sistem 

tersebut dibutuhkan beberapa prasyarat dari wajib pajak antara lain:  

1) Kesadaran Wajib Pajak  

2) Kejujuran dan kedisiplinan Wajib Pajak  

3) Kemauan membayar pajak dari Wajib Pajak 

c. With Holding System, adalah sistem pemungutan pajak yang mana 

besarnya pajak terutang dihitung dan dipotong oleh pihak ketiga. Pihak 

ketiga yang dimaksud disini antara lain pemberi kerja, dan 

bendaharawan pemerintah. Sebagaimana telah diketahui bahwa dengan 

Reformasi Perpajakan tahun 1983, sistem perpajakan di Indonesia 

menganut self assessment system. Dari sistem tersebut yang paling 

utama yaitu adanya kewajiban wajib pajak untuk menghitung, 

memperhitungkan, menyetor, melapor sendiri pajak yang terutang 

sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan. Harapan agar sistem 

perpajakan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik diperlukan adanya 

kesadaran dan kepatuhan wajib pajak serta penegakan hukumnya. 
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Sebagai unsur penegakan hukum ini, dilakukan tindakan pemeriksaan, 

penyidikan dan penagihan pajak. Tindakan pemeriksaan ini merupakan 

upaya dalam menilai tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban 

perpajakan bagi setiap wajib pajak dengan perlakuan yang sama. 

Dengan demikian, secara yuridis tidaklah terdapat perbedaan antara 

pemeriksaan pada wajib pajak tertentu dibandingkan dengan wajib 

pajak lainnya (Waluyo; 2009; 59). 

2.4.2  Jenis-Jenis Pajak 

 1. Pajak Langsung 

 Pajak langsung addalah pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak 

dan tidak dapat dilimphkan kepada pihak lain atau orang lain. Contoh pajak 

langsung :  

a. Pajak Penghasilan (PPh) 

b. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

 2. Pajak Tidak Langsung 

 Pajak tidak Langsung adalah pajak yang pembayarannya bisa dilimpahkan 

kepada pihak lain. Contoh Pajak Tidak Langsung: 

a. Pajak Penjualan atas Barang Mewah 

b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

c. Bea Materai 

d. Cukai 
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e. Bea Impor 

f. Ekspor 

2.4.3 Usaha Mikro Kecil dan Menengah  

 Menurut keputusan Presiden Republik Indonesia no. 99 tahun 1998 

pengertian Usaha Kecil adalah: “kegiatan ekonomi rakyat yang berskala mkecil 

dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan 

perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan yang tidak sehat.”  

 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah naik kelas apabila usahanya semakin 

berkembang, produktivitas bertambah, dan daya saingnya meningkat. Indikator 

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah naik kelas :  

1. Total penjualan meningkat 

2. Jumlah pelanggan yang dilayani meningkat 

3. Asset meningkat 

4. Pajak yang dibayarkannya meningkat 

5. Jumlah karyawan meningkat 

6. Kualitas SDM meningkat 

7. Sistem Administrasi dan keuangan meningkat 

8. Dana yang diakses dari perbangkan meningkat 

 Dalam UU UMKM telah diberikan pengertian mengenai Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah sebagaimana berikut : 
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a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau 

badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro 

sebagaimana diatrur dalam UU UMKM. 

b. Usaha Kecil adalah usha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan 

anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dukuasai, 

atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha 

Menengah. 

c.  Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud 

dalam UU UMKM. 

d. Usaha Menengah adalah 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 dan Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau 

hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam UU UMKM. 

1. Kriteria Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)  

 Karakteristik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menurut Undang-

 Undang No. 20 tahun 2008, adalah: 

1. Usaha Mikro memenuhi kriteria sebagai berikut: 

a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima 

puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat  

usaha. 
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b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000 

(tiga ratus juta rupiah). 

2. Usaha Kecil memenuhi kriteria usaha kecil, yakni: 

a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh 

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

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

atau 

b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 

(tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 

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

3. Usaha Menengah memenuhi kriteria sebagai berikut: 

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

juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 

(sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat 

usaha. 

b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 

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

Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). 

2.5  Kepatuhan Wajib Pajak 

1. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak 

Kepatuhan (bahasa Inggris : compliance) berarti mengikuti suatu 

spesifikasi, standar, atau hukum yang telah diatur dengan jelasyang biasanya 

diterbitkan oleh lembaga atau organisasi yangberwenang dalam suatu bidang 
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tertentu (id.wikipedia.org). Sedangkan kepatuhan Wajib Pajak merupakan 

suatu kemauan dan kesadaran Wajib Pajak mengenai kewajibannya dalam 

bidang perpajakan. Kemauan dan kesadaran Wajib Pajak akan menjadi 

perubahan sikap Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban dan hak 

perpajakannya. Kepatuhan formal Wajib Pajak dapat memenuhi kepatuhannya 

dengan selalu menghitung, membayar, dan menyampaikan SPT (surat 

pemberitahuan). Wajib Pajak harus menghitung, membayarkan, dan 

menyampaikan SPT nya dengan jujur dan benar sesuai dengan yang terjadi 

dengan pendapatan yang sesungguhnya. Pelaporan SPT (surat pemberitahuan) 

harus sesuai dengan Undang-Undang PPh dan menyampaikannya ke Kantor 

Pelayanan Pajak sebelum batas waktu yang ditentukan. 

 Kepatuhan dapat diwujudkan misalnya dengan penyuluhan, 

pelayanan, dan penegakan hukum yang dapat berupa pemeriksaan, penyidikan 

dan penagihan dengan menempatkan Wajib Pajak sebagai subyek yang 

dihargai hak-hak dan kewajibannya. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang 

dimaksud dalam hal ini adalah kepatuhan Wajib Pajak efektif dalam 

pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kadang Wajib Pajak memang sengaja 

menghindari kewajiban perpajakannya dengan tidak menyampaikan SPTnya 

kepada KPP (kantor pelayanan Pajak) bahkan masih banyak Wajib Pajak yang 

melalaikan pajaknya yaitu pajaknya yaitu menolak membayar pajak yang telah 

ditetapkan dan menolak memenuhi formalitas yang harus dipenuhi olehnya. 

Ada juga Wajib Pajak yang memberikan ketidakjelasan alamat kepada KPP 

(kantor pelayanan Pajak) sehingga SPT (surat pemberitahuan) yang 
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dikirimkan tidak diterima oleh Wajib Pajak yang bersangkutan akibatnya 

Wajib Pajak merasa tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT (surat 

pemberitahuan) Tahunan karena tidak menerima SPT (surat pemberitahuan) 

tersebut. 

 Kepatuhan Wajib Pajak  adalah sifat patuh atau ketaatan wajib pajak 

pada perintah-perintah yang dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan 

No 235/KMK.03/2003 tentang kriteria Wajib Pajak yang dapat diberikan 

pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana telah 

diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 192/PMK.03/2007, tentang 

kriteria wajib pajak yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan 

kelebihan pembayaran pajak. Jadi, tingkat kepatuhan wajib pajak adalah 

tingkat ketaatan wajib pajak pada perintah-perintah  sebagaimana dimaksud 

dalam keputusan diatas. 

2. Jenis-jenis Kepatuhan Wajib Pajak 

 Adapun jenis-jenis kepatuhan Wajib Pajak menurut Sony Devano dan Siti 

 Kurnia Rahayu (eprints.uny.ac.id) adalah: 

a. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak 

memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam 

Undang-Undang perpajakan. 

b. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara 

substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan 

yaitu sesuai isi dan jiwa Undang-undang pajak kepatuhan material juga 

dapat meliputi kepatuhan formal. Misalnya ketentuan batas waktu 



27 

  

 

 

penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahunan 

sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka Wajib Pajak telah 

memenuhi ketentuan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi 

ketentuan material, yaitu suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara 

subtantive memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni 

sesuai isi dan jiwa Undang-Undang perpajakan. Kepatuhan material 

dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib Pajak yang memenuhi 

kepatuhan material adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, 

lengkap dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan 

menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir. 

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak 

 Menurut John (2007) dalam penelitian Fatmawati (2015:16) menyebutkan 

 faktor-faktor Wajib Pajak yang berpengaruh pada kepatuhan Wajib Pajak 

 adalah: 

1. Sanksi perpajakan 

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan yang akan dipatuhi. Salah satu sanksi 

perpajakan adalah pemberian denda untuk Wajib Pajak yang 

melanggar. Tahun 2015 Dirjen Pajak telah mengeluarkan kebijakan 

baru yaitu penghapusan sanksi pajak. Harapan DJP dengan kebijakan 

baru ini dapat meminimalisir Wajib Pajak untuk terkena sanksi 

perpajakan yang memberatkan Wajib Pajak. Sanksi pajak dikenakan 
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kepada Wajib Pajak yang tidak patuh dalam memenuhi peraturan 

perpajakan. 

2. Penegakan hukum 

Penegakan hukum akan mendorong Wajib Pajak untuk berlaku patuh 

terhadap pajaknya. Wajib Pajak patuh karena berpikir adanya sanksi 

berat akibat tindakan ilegal dalam usaha untuk penyelundupan pajak. 

3. Besar Penghasilan 

Besar penghasilan perorangan atau badan tidak sama antar satu dengan 

yang lain. Penghasilan akan ditentukan dari pekerjaan atau usaha, 

pendidikan dan  lingkungan. Semakin besar penghasilan yang 

diperoleh maka akan semakin besar pula pajak yang dibayarkan. 

4. Kualitas Layanan Terhadap Wajib  Pajak 

Pemberian pelayanan yang berkualitas harus mencakup keamanan, 

kelancaran, kenyamanan dan juga kepastian hukum. Seorang Wajib 

Pajak akan merasa puas dengan pelayanan dari petugas pajak yang 

memuaskan. Petugas pajak harus selalu ada ketika Wajib Pajak ingin 

atau membutuhkan jasanya. Wajib Pajak belum sepenuhnya paham 

akan peraturan perpajakan sehingga bantuan dari petugas sangat 

membantu Wajib Pajak. Sebaliknya  petugas pajak harus siap 

tanggap dalam melayani Wajib Pajak. 

5. Kesadaran Wajib Pajak 

Kesadaran Wajib Pajak merupakan salah satu penunjang pembangunan 

negara. Penundaan pembayaran pajak ataupun pengurangan beban 
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pembayaran pajak akan sangat merugikan negara tentu saja akan 

merugikan untuk diri kita sendiri. Ketika setiap Wajib Pajak sadar akan 

kewajibannya sebagai Wajib Pajak maka akan tercipta kepatuhan 

Wajib Pajak yang baik. 

6. Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan 

 Pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara 

Wajib Pajak dalam memahami tentang peraturan perpajakan yang telah 

ada. Wajib Pajak yang tidak mengerti dan memahami peraturan 

perpajakan maka Wajib  Pajak akan cenderung tidak taat dalam 

pajaknya. Semakin paham Wajib Pajak  memahami perturan perpajak 

maka akan semakin sedikit Wajib Pajak untuk melalaikan dalam 

pembayaran pajaknya. Sehingga Wajib Pajak akan patuh untuk selalu 

membayar dan melaporkan pajaknya. 

2.6  Tingkat Pemahaman  

 Arikunto (2009:118) menyatakan bahwa “pemahaman (comprehension) 

adalah bagaimana seorang mempertahankan, membedakan, menduga (estimates), 

menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberikan 

contoh, menuliskan kembali, dan memperkirakan”. Pemahaman Perpajakan 

adalah segala hal terkait perpajakan yang dimengerti dengan baik dan benar oleh 

Wajib Pajak dan dapat menerjemahkan dan/atau menerapkan yang telah 

dipahaminya. 

 Pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro (2010), 

merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang 
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menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah 

penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa 

dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. 

Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus 

berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik 

bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar 

pajak. 

2.6.1  Pengaruh Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak  

  Tingkat pemahaman adalah suatu proses peningkatan pengetahuan secara 

intensif yang dilakukan seseorang individu dan sejauh mana ia dapat mengerti 

dengan benar akan suatu permasalahan yang ingin diketahui. Bagi pemerintah, 

tingkat pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan merupakan faktor potensial 

untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Jika seseorang memiliki tingkat 

pemahaman yang baik maka akan dapat melaksanakan sesuatu dengan baik pula. 

Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, wajib pajak haruslah menguasai 

peraturan serta kewajiban yang dijalankannya agar terhindar dari sanksi–sanksi 

yang berlaku. Dengan demikian pemahaman tentang perpajakan berupa informasi 

perpajakan dan peraturan perpajakan akan meningkatkan kepatuhan seseorang 

dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo (2015) tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi pemilik usaha kecil menengah dalam pelaporan kewajiban 

perpajakan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemahaman pengusaha 
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UMKM terhadap peraturan perpajakan mempunyai pengaruh positif dan 

berpengaruh kuat terhadap kesadaran wajib pajak dalam pelaporan kewajiban 

perpajakannya. 

 Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwasannya Secara Parsial, 

Tingkat Pemahaman berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak Pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kecamatan Bengkalis 

Kabupaten Bengkalis. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis 

sebagai berikut:  

Ha 1: Tingkat pemahaman berpengaruh positif terhadap Kepatuhan 

 Wajib Pajak.   

2.7  Tingkat Kesadaran 

 Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak 

mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar 

dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pamahaman dan 

pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan 

kepatuhan (Muliari dan Setiawan, 2014).  

2.7.1 Pengaruh tingkat Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  

 Penelitian yang dilakukan Munari (2014)  menyatakan bahwa kesadaran 

wajib pajak berpengaruh  positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 

UMKM di wilayah Sidoarjo. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwasannya 

Tingkat Kesadaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak Pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kecamatan Bengkalis 
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Kabupaten Bengkalis. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis 

sebagai berikut:  

Ha 2:  Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan  terhadap 

 Kepatuhan Wajib Pajak 

2.8  Sanksi Pajak 

 Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan 

kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak 

melanggar norma perpajakan (Mardiasmo,2006 dalam Muliari dan Setiawan, 

2010). 

2.8.1 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 

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

pelanggaran terhadap perturan perundang-undangan perpajakan, sehingga apabila 

terjaddi pelnggaran maka wajib pajak dihukum dengan indikasi kebijakan 

perpajakan dan undang-undang perpajakan. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Rajif (2015), menunjukkan bahwa sanksi 

pajak berpengaruh secara positif dan significan terhadap kepatuhan wajib pajak 

pengusaha UMKM di daerah Cirebon. Dari uraian diatas dapat disimpulkan 

bahwasannya Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak Pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kecamatan Bengkalis 

Kabupaten Bengkalis. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis 

sebagai berikut:  
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Ha3:  Sanksi Pajak mempunyai pengaruh positif dan signifikan 

 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

2.9  Pajak Dalam Persfektif Islam 

2.9.1 Pajak dalam Al-qur’an 

 Dalam islam dikenal dengan istilah zakat. Zakat adalah sebagian harta 

dengan persyaratan tertentu yang ALLAH SWT wajibkan kepada pemiliknya 

untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu.

 Alasan keharusan kaum muslimin menunaikan kewajiban pajak yang 

ditetapkan Negara, disamping penunaian kewajiban zakat, antara lain solidaritas 

social dan tolong menolong antara sesama kaum muslimin dan sesama umat 

manusia dalam kebaikan dan takwa merupakan kewajiban yang harus di penuhi. 

Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Daruguthni dari Fatimah Binti 

Qayis, Rasulullah Saw Bersabda.” Sesungguhnya dalam harta ada kewajiban lain 

diluar zakat”. 

Allah Swt berfirman dalam surat At-taubah : 29 
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Artinya: Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak 

(pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa 

yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan 

agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan 

Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh 

sedang mereka dalam keadaan tunduk. 

Jizyah adalah pajak perkepala yang dipungut oleh pemerintah islam dari 

orang-orang yang bukan islam, sebagai imbangan bagi keamanan dari meraka. 

Zakat adalah salah satu Rukun Islam, karena itu status hukumnya adalah 

wajib, sama dengan Rukun-rukun islam lainnya, sebagaimana Al-Qur‟an dan 

hadits berikut ini: 

 

Artinya: Pungutlah zakat dari harta benda mereka, yang akan membersihkan dan 

mensucikan mereka. (Qs At-taubah ;103) 

2.9.2 Pajak dalam Hadist 

 Dari beberapa dalil, banyak para ulama yang menggolongkan pajak yang 

dibebankan kepada kaum muslim secara zhalim dan semena-mena, sebagai 

perbuatan dosa besar, seperti yang dinyatakan Imam Ibnu Hazm di dalam Maratib 

al Ijma‟, Imam adz-Dzahabi di dalam bukunya Al-Kabair, Imam Ibnu Hajar al-
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Haitami di dalam az- Zawajir „an Iqtirafi al Kabair, Syaikh Shiddiq Hasan Khan 

di dalam ar-Raudah an-Nadiyah, Syaikh Syamsul al-Haq Abadi di dalam Aun al-

Ma‟bud dan selainnya.  

ْكس   اِحُب ما نَّةا صا  َلا ياْدُخُم اْنجا

“Tidak akan masuk surga orang yang mengambil pajak (secara zhalim, pent).” 

(HR. Abu Daud II/147 no.2937. Hadist ini dinilai dho‟if oleh syaikh Al-Albani). 

Rasulullah shallallahu „alaihi wasallam bersabda: 

اُل اْمِرئ  إَِلَّ بِِطيِب  أاَلا َلا تاْظهُِموا ، أاَلا َلا تاْظهُِموا ، أاَلا َلا تاْظهُِموا ، إِنَّهُ َلا ياِحمُّ ما

 ناْفس  ِمْنهُ 

 “Janganlah kalian berbuat zhalim (beliau mengucapkannya tiga kali, pent). 

Sesungguhnya tidak halal harta seseorang muslim kecuali dengan kerelaan dari 

pemiliknya.” (HR. Imam Ahmad V/72 no.20714, dan di-shahih-kan oleh Al-

Albani dalam Shahih wa Dha‟if Jami‟ush Shagir no.7662, dan dalam Irwa‟al 

Ghalil no.1761 dan 1459) 

2.10  Penelitian Terdahulu 

 Berdasarkan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para peneliti 

sebelumnya, maka peneliti tertarik adanya penelitian dengan judul “Faktor-Faktor 

Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak  Pengusaha Usaha Mikro Kecil Dan 

Menengah (UMKM) Di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis”. 
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1. Rini dan Sartika (2009), yang berjudul Pengaruh Kecerdasan Spiritual, 

Kinerja Pelayanan Pajak dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap 

Motivasi Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakannya, 

variabel Kecerdasan spritual (X1), kinerja pelayanan pajak (X2), ketegasan 

sanksi perpajakan (X3), motivasi wajib pajak (Y), menggunakan metologi 

penelitian Analisis data menggunakan analisis regresi berganda (multiple 

regression), dengan hasil penelitian kecerdasan spritual, kinerja pelayanan 

pajak dan ketegasan sanksi perpajakan secara bersama-sama memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap motivasi wajib pajak. 

2. Ferry Dwi Prasetyo (2015), yang berjudul Analisis faktor- faktor yang 

mempengaruhi Pemilik usaha kecil menengah dalam Pelaporan kewajiban 

perpajakan di daerah Yogyakarta, variabel Pengetahuan WP tentang Pajak 

(X1) Pemahaman WP terhadap Peraturan Perpajakan (X2) Manfaat Pajak 

yang dirasakan WP (X3) Sikap Optimis WP terhadap Pajak (X4) 

Kesadaran Perpajakan WP (Y), Penelitian ini menggunakan alat analisis 

regresi linear berganda, dengan hasil penelitian faktor pengetahuan Wajib 

Pajak, faktor pemahaman Wajib Pajak, faktor manfaat, faktor sikap 

optimis tentang pajak mempunyai pengaruh positif terhadap kesadaran 

Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajaknnya. 

3. Rulyanti Susi Wardhani (2012), yang berjudul Pengaruh Pemahaman 

Akuntansi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam 

Memenuhi Kewajiban Pajak Penghasilan di KPP Palembang Ilir Timur, 

variabel Pemahaman Akuntansi Pajak (X1) Kepatuhan WP Badan dalam 
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Memenuhi Kewajiban Perpajakannya (Y), metologi penelitian 

menggunakan Analisis Regresi Sederhana, dengan hasil penelitian 

Pemahaman Akuntansi Pajak memberi pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. 

4. Salman Zuhdi (2016), Pengaruh Tingkat Pemahaman, Kesadaran Dan 

Sanksi Perpajakan Terhadap Kewajiban Perpajakan Pengusaha Usaha 

Kecil Dan Menengah (UKM) Di Kecamatan Tambang Kabupaten 

Kampar, variabel Tingkat Pemahaman (XI), Tingkat Kesadaran (X2) dan 

Sanksi Perpajakan (X3) Terhadap Wajib Pajak (Y), Metologi Penelitian 

Analisis Regresi Sederhana, dengan Hasil Penelitian Tingkat Pemahaman, 

Kesadaran dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

wajib pajak UMKM. 

5. Pasca Rizki Dwi Ananda (2015), Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif 

Pajak, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

(Studi Kasus pada UMKM yang terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP 

Pratama Batu),  variabel sosialisasi Perpajakan (XI), Tarif Pajak (X2), dan 

Pemahaman Perpajakan (X3) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (YI), 

Metode pengambilan Sampel secara Purpossive Sampling, dengan hasil 

penelitian Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan 

berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 
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2.11  Operasional Variabel Penelitian 

1.  Variabel Independen  

 Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari tingkat pemahaman, 

tingkat kesadaran dan sanksi. 

a. Variabel Tingkat Pemahaman (X1) 

Pemahaman dapat diartikan sebagai proses, perbuatan, cara memahami 

atau memahamkan. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan 

perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak 

taat. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan 

perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang 

akan diterima bila melalaikan kewjiban perpajakan mereka. Variabel ini 

diukur dengan skala likert 5 poin. 

b.  Variabel Tingkat Kesadaran (X2) 

Tingkat kesadaran pajak dalam hal ini diartikan bahwa wajib pajak 

mempunyai kesediaan dan kesadaran untuk memenuhi kewajiban 

perpajakannya sesuai aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan 

pemeriksaan, investigasi, seksama, peringatan ataupun ancaman dan 

penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Variabel ini diukur 

dengan menggunakan skala likert 5 poin berdasarkan pernyataan yang 

dikembangkan oleh Susi Dianawati (2008). 

c. Variabel Sanksi Perpajakan (X3) 

Sanksi perpajakan terjadi karena pelanggaran terhadap peraturan 

perundang-undangan perpajakan, sehingga apabila terjadi pelanggaran 
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maka wajib pajak dihukum dengan indikasi kebijakan perpajakan dan 

undang-undang perpajakan. Variabel ini diukur dengan menggunakan 

skala likert 5 poin dengan menggunakan pernyataan yang dikembangkan 

oleh Rina Haerani dan Yulia Kartika Sari (2008). 

2.   Variabel Dependen 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak 

pengusaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Y). Kewajiban perpajakan adalah 

merupakan perwujudan dari pengapdian dan sarana peran serta wajib pajak untuk 

secara langsung dan bersama-sama melaksanakan pepajakan yang diperlukan 

untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional dengan tanggung jawab atas 

kewajiban pelaksanaannya dipercayakan sepenuhnya kepada anggota masyarakat 

(Kustadi Arianta, 1984:4 dalam Zuhdi Salman, 2016).  

Tabel 2.1 Tabel Operasional Variabel Penelitian  

 

No

. 
Variabel Sub Variabel Indikator 

Skala 

Pengukuran 

1. Tingkat 

pemahaman 

pengusaha 

UMKM 

(X1) 

Pemahaman 

pengusaha UMKM 

tentang pajak 

1. Proses belajar 

2. Motivasi 

3. Kepribadian 

4. Objek pajak 

5. Wajib pajak 

Skala likert 

2. Tingkat 

kesadaran 

pengusaha 

UMKM 

(X2) 

a. Menghitung pajak 

b. Memperhitungkan  

c. Membayar 

d. Melapor 

e. Melaksanakan 

peraturan pajak 

yang berlaku 

 

1. Menghitung dengan 

benar pajak yang 

harus dibayar 

2. Dilakukan sendiri 

3. Tepat waktu 

melaporkan SPT 

Massa dan Tahunan 

4. Tidak memiliki 

tunggakan pajak 

Skala likert 
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5. Membantu kelancaran 

proses pemeriksaan 

pajak 

3. Sanksi 

perpajakan 

(X3) 

Tegasnya sanksi 

administrasi dan 

pidana yang 

dikenakan fiskus 

kepada pengusaha 

UMKM 

1. Tindakan 

penghindaran pajak 

2. Sanksi dianggap 

sebagai sesuatu yang 

menakutkan 

3. Pengaruh sanksi dan 

kepatuhan wajib 

pajak 

4. Dikenakan sanksi 

perpajakan 

5. Keuntungan dari 

penghapusan sanksi 

Skala likert  

4.  Kepatuhan 

wajib  pajak 

(Y) 

Kewajiban membayar 

pajak yang harus 

dipenuhi pengusaha 

UMKM 

1. Kewajiban 

melaporkan usahanya 

untuk dikukuhkan 

sebagai PKP 

2. Kewajiban 

mempunyai NPWP 

3. Mengisi SPT 

4. Dilakukan 

pemeriksaan 

5. Menghitung pajak  

Skala likert 

2.12  Kerangka Pemikiran 

 Kewajiban perpajakan akan terpenuhi apabila didukung oleh tingkat 

pemahaman, kesadaran dan sanksi perpajakan pengusaha Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah. Kerangka berfikir ini dapat dituangkan dalam sebuah model penelitian 

yang didalamnya memuat komponen-komponen Tingkat Pemahaman (X1), 

Kesadaran (X2) dan Sanksi Pajak (X3) serta Kepatuhan Wajib Pajak (X4) dapat 

dijabarkan sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 
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