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ABSTRAK 

 

 

     Permasalahan tingkat kepatuhan wajib pajak merupakan 

permasalahan yang menjadi perhatian dalam bidang perpajakan. Hal 

tersebut tentunya mengidikasi pengetahuan wajib pajak, tarif pajak, 

omzet penghasilan dan umur usaha dapat mempengaruhi tingkat 

kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengeruh Pengetahuan Wajib Pajak, Tarif Pajak, Omzet 

Penghasilan dan Umur Usaha terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

UMKM di Kota Bandar Lampung ditinjau dalam perspektif ekonomi 

Islam. 

     Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan 

variabel independen yaitu Pengetahuan Wajib Pajak, Tarif Pajak, 

Omzet Penghasilan dan Umur Usaha, dan variabel dependen 

Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Sampel dalam penelitian ini adalah 

wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Bandar Lampung, 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan 

pengumpulan data menggunakan dokumentasi, kuesioner, dan studi 

pustaka.  

     Hasil dari penelitian ini menunjukkan variabel pengetahuan wajib 

pajak berpengaruh positif secara parsial terhadap kepatuhan wajib 

pajak UMKM. Tarif pajak berpengaruh positif secara parsial terhadap 

kepatuhan wajib pajak UMKM. Lalu omzet penghasilan berpengaruh 

negatif secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dan 

umur usaha berpengaruh positif secara parsial terhadap kepatuhan 

wajib pajak UMKM. Secara sumultan Pengetahuan Wajib Pajak, Tarif 

Pajak, Omzet Penghasilan dan Umur Usaha secara bersama-sama 

berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Di tinjau 

dari sisi ekonomi Islam pajak dapat diihat dari sisi manfaatnya, 

peungutan pajak di Kota Bandar Lampung banyak memberikan 

manfaat pada pembangunan ekonomi. Dalam islam diperoleh 

pemungutan pajak untuk kemaslahatan umat.  

 

Kata Kunci :Pengetahuan Wajib Pajak, Tarif Pajak, Omzet 

Penghasilan, Umur Usaha, Kepatuhan Wajib 
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ABSTRACT 

 

 

      Taxpayer compliance is a condition in which the taxpayer 

implements and fulfills all his tax rights and obligations. The problem 

of the level of taxpayer compliance is a problem of concern in the field 

of taxation. In Indonesia, the level of taxpayer compliance can still be 

said to be low. This, of course, indicates that taxpayer knowledge, tax 

rates, income turnover and business age are thought to affect the level 

of UMKM taxpayer compliance. This study aims to determine the 

effect of taxpayer knowledge, tax rates, income turnover and business 

age on UMKM taxpayer compliance in Bandar Lampung City and to 

determine taxpayer knowledge, tax rates, income turnover and 

business age from an Islamic economic perspective. 

     This research is a quantitative descriptive study with independent 

variables, namely Taxpayer Knowledge, Tax Rates, Income Turnover 

and Business Age, and the dependent variable is UMKM Taxpayer 

Compliance. The sample in this study is UMKM taxpayers registered 

at KPP Pratama Bandar Lampung, the data used in this study is 

primary data with data collection using documentation, 

questionnaires, and literature studies. 

     While partially positive on UMKM taxpayer compliance. Then 

income turnover has a partial negative effect on UMKM taxpayer 

compliance. And business age partially positive effect on UMKM 

taxpayer compliance. In terms of Islamic economics, taxes can be seen 

from the benefits side, tax collection in Bandar Lampung City 

provides many benefits for economic development. In Islam, tax 

collection is obtained for the benefit of the people. Therefore, taxes 

should not be levied by force and power alone, but because of the 

obligations of the Muslims that are borne to the state, such as 

development, providing security, treatment, and education. 

 

Keywords: Knowledge of Taxpayers, Tax Rates, Income Turnover, 

Age of Business, Taxpayer Compliance 
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MOTTO 

 

 

                    

     . 

 

(Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai 

mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam 

Keadaan tunduk. 

 

 

 

(QS. At-Taubah ayat 29) 
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 1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Penegasan Judul 

     Judul merupakan inti sari dari sebuah skripsi, oleh karena itu 

sebelum penulis memasuki pembahasan mengenai skripsi ini, 

terlebih dahulu penulis akan mengemukakan beberapa istilah 

yang terkandung dalam judul ―Pengaruh Pengetahuan Wajib 

Pajak, Tarif Pajak, Omzet Penghasilan dan Umur Usaha 

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Bandar 

Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Wajib 

Pajak Yang Terdaftar di KPP Pratama Bandar Lampung)‖. 

      Adapun Uraian Pengertian dari istilah-istilah judul tersebut 

sebagai berikut : 

1. Pengaruh merupakan dorongan atau bujukan dan bersifat 

membentuk suatu watak, kepercayaan atau perbuatan 

seseorang.
1
 

2. Pengetahuan Wajib Pajak adalah pemahaman bagi wajib 

pajak tentang undang-undang, hukum, serta tata cara 

perpajakan yang baik dan benar. Wajib pajak pasti akan 

melakukan dan melaksanakan kewajiban ataupun hak 

perpajakannya apabila mereka sudah memahami dan 

mengetahui kewajiban sebagai seorang wajib pajak yang 

akhirnya manfaat membayar pajak tersebut dapat dirasakan 

oleh masyarakat.
2
 

3. 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 dan digunakan untuk keperuan 

negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
3
 

                                                           
1 Hugiono dan Poerwantana, Pengantar Ilmu Sejarah (Jakarta: PT Bina 

Aksara, 2000), 47. 
2 Siti Nurlaela, ―Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman, Kesadaran, Persepsi 

terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan 

Perkerjaan Bebas‖ 11, no. 02 (2013), 17. 
3 Mardiasmo, Perpajakan Edisi Revisi (Jakarta: Andi Offset, 2011),  23. 
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4. Tarif Pajak merupakan persentase yang digunakan untuk 

menghitung pajak yang harus dibayarkan seseorang yang 

mendasarkan kepada keadilan dan ketentuan Undang-Undang 

yang berlaku.
4
 

5. Omzet Penghasilan adalah akumulasi keseluruhan jumlah 

pendapatan yang didapat dari hasil penjualan suatu produk 

barang atau jasa yang dihitung secara keseluruhan selama 

kurun waktu tertentu secara terus menerus atau dalam satu 

proses akuntansi.
5
 

6. Umur Usaha merupakan usia atau lamanya suatu perusahaan 

itu dibentuk dan beroperasi. Umur perusahaan 

mengakibatkan perubahan pola pikirdan tingkat kemampuan 

pemilik perusahaan dalam pengambilan keputusan atas setiap 

tindakan-tindakannya.
6
 

7. Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu keadaan dimana 

wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan 

melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan peraturan 

yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi 

seksama, peringatan maupun ancapan dan penerapan sanksi 

hukum atau administrasi.
7
 

8. UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki 

peroranganmaupun bandan usaha yang telah memenuhi 

kriteria sebagai usaha mikro.
8
 

9. Perspektif adalah cara pandang yang muncul akibat 

kesadaran seseorang terhadap sesuatu, yang akan menambah 

                                                           
4 Aristanti Widyaningsih, Hukum Pajak dan Perpajakan (Bandung: Alfabeta, 

2013), 89. 
5 Basu Swastha, Manajemen Pemasaran Analisis Perilaku Konsumen Edisi 

Pertama (Yogyakarta: BPFE, 2012), 93. 
6 Yasa dan dkk, ―Pengaruh Skala Usaha, Umur Usaha, Pengetahuan  dan 

Akuntansi terhadap PenggunaanInformasi Akuntansi pada Usaha Kecil Menengah 

(UKM) di Kecamatan Bulelang dengan Ketidakpastian Lingkungan sebagai Variabel 

Pemoderasi,‖ e-Jurnal SI Akuntansi 8, no. 2 (2017), 7. 
7 Mardiasmo, Perpajakan (Edisi Revisi 2008) (Yogyakarta: Andi Offset, 

2008), 32. 
8 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM. 
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wawasan atau pengetahuan seseorang agar dapat melihat 

segala sesuatu yang terjadi dengan pandangan yang luas.
9
 

10. Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang 

mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang 

penerapannya diilhami dengan nilai-nilai islam.
10

 

 

     Berdasarkan penjelasan dari istilah-istilah diatas, maka 

dapat ditegaskan bahwa yang dimaksuda dengan judul skripsi 

ini adalah bagaimana Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, 

Tarif Pajak, Omzet Penghasilan dan Umur Usaha 

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota 

Bandar Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam 

(Studi pada Wajib Pajak Yang Terdaftar di KPP 

Pratama Bandar Lampung). 

 

B. Latar Belakang 

     Penerimaan pendapatan negara Indonesia terbesar adalah 

bersumber dari sektor pajak. Sebagai anggaran (budgetair), pajak 

memiliki fungsi utama untuk sumber pembiayaan negara yang 

digunakan untuk masukan dana kedalam kas negara sesuai UU 

yang berlaku, pajak juga sebagai alat pengatur (regulerend) dan 

alat stabilitas redistribusi perdagangan yang berfungsi untuk 

pembangunan infrastruktur negara. Alokasi dari pemungutan 

pajak disalurkan untuk membiayai semua pengeluaran yang 

dikeluarakan oleh negara, seperti pembangunan infrastruktur, 

pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Saat ini pemerintah sedang 

fokus untuk melakukan proyek pembangunan sumber daya 

manusia dan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang bertujuan 

untuk meningkatkan kesejaterahaan masyarakat. Untuk dapat 

merealisasikan pembangunan nasional tersebut dibutuhkan 

anggaran yang cukup besar dan anggaran tersebut didapatkan dari 

sumber dana dalam negeri diantaranya adalah pajak. 

     Dalam pembukaan UUD 1945 pada alenia keempat 

diantaranya memajukan kesejaterahaan umum dan mencerdaskan 

                                                           
9 Dedi Supriadi, Ekonomi Mikro Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 249. 
10 Sumar’in, Ekonomi Islam (Jakarta: Graha Ilmu, 2013), 11. 
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kehidupan bangsa secara berkeadilan. Untuk mencapai tujuan 

tersebut negara membutuhkan dana yang tidak sedikit 

sebagaimana dituangkan dalam APBN. 

     Sumber pembiayaan dari pajak merupakan sumber dana yang 

paling memungkinkan sekaligus menunjukkan kemandirian 

pembangunan suatu negara yang dengan menggunakan dana 

pajak penghasilan.
11

 Pajak Penghasilan merupakan pajak yang 

memberikan sumbangan terbesar dalam penerimaan pajak. 

Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak 

Penghasilan, pasal 1 menjelaskan bahwa ―Pajak Penghasilan 

dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima 

atau diperolehnya dalam tahun pajak‖. Salah satu subjek yang 

dimaksud adalah UMKM. 

     UMKM merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar di 

Indonesia dan memberikan peran yang sangat besar dalam 

menanggulangi angka pengangguran, mengurangi angka 

kemiskinan. Data Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah menunjukkan bahwa jumlah UMKM di Indonesia 

terus meningkat. Salah satu UMKM yang mengalami 

peningkatan yaitu UMKM di kota Bandar Lampung. 

     Berikut ini adalah data perkembangan jumlah UMKM kota 

Bandar Lampung: 

 

Tabel.1.1  

Data Perkembangan UMKM Kota Bandar Lampung 

NO BIDANG USAHA JUMLAH USAHA 

  2018 2019 2020 

 Usaha Mikro    

1 Pedagang 11.725 12.225 12.975 

2 Jasa 1.490 1.570 1.690 

3 Industri 6.343 6.393 6.467 

 Jumlah 19.558 20.188 21.133 

 Usaha Kecil    

                                                           
11 Direktoral Jendral Pajak, Lebih Dekat Dengan Pajak, Penyuluhan Pajak 

(Jakarta: DJP, 2013), 20. 



5 
 

   
 

1 Pedagang 4.008 4.048 4.108 

2 Jasa 2.307 2.327 2.357 

3 Industri 8.776 8.811 8.864 

 Jumlah 15.091 15.186 15.329 

 Usaha Menengah    

1 Pedagang 1.259 1.279 1.309 

2 Jasa 361 365 371 

3 Industri 3.691 3.701 3.716 

  5.311 5.345 5.396 

 JUMLAH 39.960 40.719 41.858 

Sumber : Dinas Koprasi dan UKM kota Bandar Lampung
12

 

     Dari tabel di atas menunjukkan bahwa ada peningkatan jumlah 

UMKM pada tahun 2018 sebesar 39.960, pada tahun 2019 

sebesar 40.719 dan sampai 2020 sebesar 41.858. Dan UMKM 

juga menyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) dengan jumlah 

yang cukup besar. Akan tetapi besarnya jumlah UMKM yang ada 

belum sebanding dengan penerimaan pajak dari UMKM. Hal 

tersebut dikarenakan adanya faktor penyebab ketidakpatuhan 

wajib pajak UMKM dalam pembayaran pajak pengahasilan. 

Secara sederhana tingkat kepatuhan wajib pajak tercermin dalam 

persentase pelaporan surat pemberitahuan pajak (SPT) pajak 

penghasilan tahunan baik untuk wajib pajak orang pribadi 

maupun wajb pajak badan. Fenomena tersebut ditunjukkan oleh 

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kedaton Bandar 

Lampung sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 Dinas Koprasi dan UKM Kota Bandar Lampung, 2021. 
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Tabel 1.2  

Rasio Tingkat Kepatuhan WP Pribadi 

Tahu

n 

Jumlah WP 

Pribadi 

Terdaftar 

Jumlah 

SPT Masuk 

Tingkat 

Kepatuhan 

WP 

Pribadi 

(%) 

Keterangan 

2019 223.449 153.240 69% 

 

Cukup patuh 

2020 256.240 125.095 

 

49% 

 

 patuh 

2021 268.400 107.935 40% 

 

Tidak patuh 

Sumber : KPP Pratama Bandar Lampung Data dioleh kembali 2022
13

 

     Berdasarkan tabel di atas, menggambarkan bahwa tingkat 

kepatuhan wajib pajak di Kota Bandar Lampung mengalami 

penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2019 tingkat kepatuhan 

wajib pajaknya sebanyak 69%, lalu pada tahun 2020 tingkat 

kepatuhan wajib pajaknya sebesar 49%, dan pada tahun 2021 

tingkat kepatuhan wajib pajaknya sebesar 40%. Penuruna tingkat 

kepatuhan wajib pajak setiap tahunnya tidak di imbangi dengan 

jumlah UMKM di Kota Bandar Lampung yang semakin 

bertambah di setiap tahunnya. 

     Dari tabel rasio tingkat kepatuhan wajib pajak tersebut 

menunjukkan bahwa adanya fakta yang masih harus ditingkatkan 

kepatuhan wajib pajak dalam sektor Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah (UMKM). Sektor UMKM berperan sangat besar 

dalam struktur perekonomian. Sebagai negara berkembang, 

Indonesia perlu memperhatikan UMKM secara serius. Adanya 

UMKM ini dapat menjadi pendorong dan pendukung hidupnya 

perusahaan-perusahaan besar. 

     Permasalahan tingkat kepatuhan wajib pajak merupakan 

permasalahan yang menjadi perhatian dalam bidang perpajakan. 

                                                           
13 Pengolahan Data  dan Informasi KPP Pratama Kedaton Bandar Lampung, 

2021. 
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Di Indonesia tingkat kepatuhan wajib pajak masih dapat 

dikatakan rendah. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak 

untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sangat 

memprihatinkan jika dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan 

usaha di Indonesia. 

     Dalam menangani hal pajak maka masyarakat juga harus  

mengenal  dengan patuh wajib pajak yaitu salah satu  faktor yang 

terpenting  untuk terwujudnya  pembayaran pajak untuk negara 

dalam sistem modern pada prosedur pelayanan pada kantor pajak 

juga harus mendapatkan perhatian khusus agar masyarakat 

tertarik dengan pelayanannya dan juga menjadi daya tarik sendiri 

untuk masyarakat yang akan membayar pajak.  

     Pentingnya aspek pengetahuan sangat mempengaruhi sikap 

wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang adil. Kualitas 

pengetahuan yang semakin baik akan memberikan sikap 

memenuhi kewajiban dengan benar melalui adanya sistem 

perpajakan suatu Negara yang dianggap adil. Kesadaran wajib 

pajak akan meningkat apabila dalam masyarakat muncul persepi 

positif terhadap pajak. Meningkatnya pengetahuan perpajakan 

baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap 

pemahaman dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. 

Kantor pajak yang melakukan penyuluhan pajak secara intensif 

dan terus menerus akan meningkatkan kontribusi wajib pajak 

dalam memahami pemenuhan kewajiban membayar pajak 

sebagai wujud kepentingan untuk pembiayaan dan pembangunan 

nasional.
14

  

     Pengetahuan wajib pajak sangat penting karena akan 

mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini 

didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Setiyani, dkk 

menemukan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh 

positif dan signifikan terhadap wajib pajak orang pribadi di 

                                                           
14 Rizki Indrawan dan Bani Binekas, ―Pemahaman Pajak dan Pengetahuan 

Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM,‖ Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan 

6, no. 3 (2018), 4. 



8 
 

   
 

Kantor Pelayanan Perpajakan Pratama di Kota Semarang.
15

 Dan 

penelitian yang diakukan oleh Ginting, dkk bahwa pengetahuan 

perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan berpengaruh 

secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak, penelitian ini 

dilakukan di KPP Pratama Kota Manado.
16

 

     Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak yaitu 

tarif pajak. Tarif pajak digunakan sebagai dasar penghitungan 

seberapa besar jumlah pajak yang harus dibayarkan. Pada bulan 

Juni tahun 2018, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru 

tentang perpajakan UMKM yang tertuang dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, peraturan ini berisikan tarif 

pajak yang berlaku pada pelaku UMKM sebesar 0,5% dengan 

omset yang tidak melebihi 4,8 miliar dalam satu tahun masa 

pajak, apabila omset melebihi 4,8 miliar maka peraturan yang 

berlaku yaitu Penghasilan Kena Pajak dikenakan tarif PPh pasal 

17 Undang-Undang PPh. PP. No. 23 Tahun 2018 mulai berlaku 1 

Juli 2018. Kebijakan ini bertujuan untuk menstimulus bisnis 

UMKM dan sebagai masa pembelajaran bagi wajib pajak yang 

memiliki peredaran bruto tertentu agar menyelenggarakan 

pembukuan sebelum dikenakan Pajak Penghasilan oleh rezim 

umum. Sehingga wajib pajak dapat lebih mudah melaksanakan 

pemenuhan perpajakannya.
17

 

     Pada umumnya, semakin tinggi tarif pajak yang dikenakan 

semakin rendah tingkat kepatuhan dalam membayar dan 

melaporkan pajak. Dengan demikian kepatuhan wajib pajak juga 

dapat tercapai apabila ada penetapan tarif yang jelas, selain itu 

tarif pajak juga harus bersifat adil dalam menentukan subjek dan 

                                                           
15 Setyani, dkk, ―Pengaruh Motivasi Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan 

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Kesadaran Wajib Pajak 

Sebagai Variabel Intervening,‖ Jurnal Of Accounting, 2018. 
16 Angela Vita Loka Ginting, dkk, ―Peran Motivasi dan Pengetahuan 

Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada WPOP Kecamatan 

Malalayang Kota Manado),‖ Jurnal EMBA 5, no. 2 (2017). 
17 Tatik, ―Potensi Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Pelaku UMKM (Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah) Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 

2018 (Studi Kasus pada UMKM Sleman-Yogyakarta),‖ Jurnal Seminar Nasional dan 

Call for Paper Sustainable Cpmpetitive Advantage (SCA) 8, no. 1 (2018), 10. 
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objek pajaknya. Sehingga untuk melihat apakah seorang wajib 

pajak dapat dikatakan sudah patuh dalam membayar pajak kita 

terlebih dahulu harus mengetahui alat ukur yang digunakan untuk 

mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak. Terkait dengan tarif 

pajak UMKM, pemerintah telah beberapa kali membuat 

kebijakan untuk mendorong penerimaan pajak. Awalnya sudah 

ada ketentuan perpajakan yang mengatur tarif khusus PPh untuk 

UMKM tetapi hanya berlaku untuk yang berbentuk badan usaha. 

     Tarif merupakan salah satu faktor yang diduga paling erat 

kaitannya atau berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib 

pajak. Tarif pajak yang rendah akan meningkatkan kepatuhan 

wajib pajak, sebaliknya apabila tarif pajak yang tinggi akan 

menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak sehingga wajib pajak 

cenderung tidak patuh dalam membayar pajak. Pernyataan diatas 

didukung oleh hasil peneitian yang diakukan oleh Viktor Billi 

Josua Tawas, dkk Tarif pajak memberikan pengaruh yang 

signifikan positif terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan 

Wajib Pajak UMKM pada KPP Pratama Bitung. Dalam 

pemungutan pajak harus ditetapkannya terlebih dahulu jenis tarif 

pajak yang digunakan, karena tarif berhubungan erat dengan 

fungsi pajak, yaitu fungsi butget dan fungsi mengatur. Tarif pajak 

yang besarnya harus dicantumkan dalam undang-undang pajak 

merupakan salah satu unsur yang menentukan rasa keadilan 

dalam pemungutan pajak. Penentuan besarnya suatu tarif adalah 

hal yang krusial dimana kesalahan persepsi dalam penentuannya 

dapat merugikan berbagai pihak termasuk Negara.
18

 

     Diikuti dengan omzet penghasilan itu sendiri, dalam jumlah 

pendapatan pengusaha seharusnya menyadarkan diri terhadap 

beberapa pendapatan yang diperoleh dalam kurun waktu tertentu. 

Semakin banyak pendapatan pengusaha tersebut mendapatkan 

omzet seharusnya pelaku UMKM sadar akan pajak yang 

dibayarkan untuk negara. Faktor ini dianggap mempengaruhi 

kepatuhan wajib pajak karena besarnya pajak yang ditanggung 

                                                           
18 Viktor Billi Josua Tawas, dkk, ―Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif 

Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib 

UMKM,‖ Jurnal EBA 4, no. 4 (2016). 
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dari omzet penghasilan yang diterima akan meminimalisir beban 

pajak yang di tanggung mereka dan wajib pajak cenderung 

menyembunyikan omzet penghasilan. Hal ini dikarenakan wajib 

pajak merasa keberatan atas tarif yang ditetapkan dari besaran 

omzet kotor.  

     Untuk umur usaha sendiri pada dasarnya semakin lama 

pengusaha itu berdiri usahanya dan mempunyai pengetahuan 

yang sangat luas. Lama usaha adalah jumlah berapa lamanya 

pengusaha berkarya pada usaha perdagangan yang sedang di 

jalani saat ini. Semakin lama menekuni bidang usaha 

perdagangan akan makin meningkatkan pengetahuan tentang 

selera ataupun perilaku konsumen. Keterampilan berdagang 

makin bertambah dan semakin banyak pula relasi bisnis maupun 

pelanggan yang berhasil di jaring. Keahlian keusahawaan 

merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk 

mengorganisasikan dan menggunakan faktor-faktor lain dalam 

kegiatan memproduksi barang dan jasa yang diperlukan 

masyarakat.
19

 

     Lamanya seorang pelaku bisnis menekuni bidang usahanya 

akan mempengaruhi kemampuan profesionalnya. Seiring dengan 

meningkatnya profesionalitas dari pemilik usaha tersebut maka 

semakin meningkat pula berbagai aspek lain yang berpengaruh 

terhadap kelangsungan usahanya dan salah satu aspek tersebut 

adalah kepatuhan dari pemilik usaha tersebut dalam menaati 

berbagai peraturan dari pemerintah yang berhubungan dengan 

kelangsungan usaha tersebut yang antara lain adalah dengan 

membayar pajak sesuai dengan ketentuan.  

      Persoalan pada sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

(UMKM) masih menjadi pokok permasalahan yang serius 

dikarenakan rendahnya kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi 

kewajiban membayar pajak. Sedangkan pertumbuhan Usaha 

Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia yang sangat 

                                                           
19 Anastasia Rachmawati, ―Pengaruh Latar Belakang Pendidikan, Usia, 

Peredaran Usaha, Lama Usaha, dan Pemahaman Pengusaha UMKM Terhadap 

Tingkat Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan,‖ Jurnal Ekonomi 8, no. 2 

(2017), 140. 
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pesat memuat pokok permasalahan untuk melaksanakan wajib 

pajak. Pada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 

di kota Bandar Lampung sendiri yang terjadi yaitu dinilai kurang 

memahami tentang perpajakan, sehingga terjadi kelalai dalam 

membayar pajak. 

     Salah satu contoh UMKM yang cukup populer di kalangan 

masyarakat  Kota Bandar Lampung yang lalai dalam kewajiban 

perpajakan adalah Bakso Sony atau Son Haji Sony. Bakso ini 

bisa di sebut sebagai ikon kulinernya Kota Bandar Lampung dan 

sudah ada sejak tahun 1996 atau sudah 25 tahun. Namun 

belakangan ini nama bakso sony sedang ramai di sebut di media 

massa terkait permasalahan pajak dengan pemkot Bandar 

Lapmpung. Beberapa gerai bakso sony harus ditutup karena 

pengusaha tidak taat dan patuh dengan peraturan perpajakan yang 

telah ditetapkan. Jika pajak restoran yang ditarik 20% dari omzet, 

maka pendapatan Bakso Sony dalam satu bulan di Bandar 

Lampung ditaksir bisa mencapai Rp 2 miliar. Namun selama ini 

pemilik Bakso Sony hanya membayar pajak restoran sebesar 

Rp150 juta per bulan untuk 18 gerai yang dimiliki. Sehingga ada 

kekurangan sekitar Rp250 juta, jika dibandingkan dengan potensi 

pajak yang ada. Jika ditotal sejak tahun 2018 hingga bulan tahun 

2021, Bakso Sony diduga menunggak membayar pajak restoran 

mencapai Rp10,250 miliar ke Pemkot Bandar Lampung.
20

 

     Dari permasalahan bakso sony di atas dapat dilihat bahwa 

umur usaha bisa mempengaruhi ketidak patuhan pelaku UMKM 

dalam membayar wajib pajaknya. Dengan kata lain semakin lama 

usaha itu berdiri, maka omzet penghasilan yang di dapat akan 

semakin meningkat. Dan akan mempengaruhi tarif pajak yang 

harus di bayarkan oleh wajib pajak. Realita semacam itulah yang 

menjadi penghalang terwujudnya kepatuhan wajib pajak UMKM 

dalam membayar pajak usahanya. 

                                                           
20Adian Saputra, Mengurai Sengketa Pemkot Bandar Lampung dan Bakso 

Sony, https://lampung.tribunnews.com/2021/09/27/bakso-sony-vs-pemkot-bandar-

lampung-berlanjut-kuasa-hukum-mengadu-ke-presiden-jokowi (diakses pada 29 

Desember 2021, pukul 21.55) 

https://lampung.tribunnews.com/2021/09/27/bakso-sony-vs-pemkot-bandar-lampung-berlanjut-kuasa-hukum-mengadu-ke-presiden-jokowi
https://lampung.tribunnews.com/2021/09/27/bakso-sony-vs-pemkot-bandar-lampung-berlanjut-kuasa-hukum-mengadu-ke-presiden-jokowi


12 
 

   
 

     Dalam ekonomi Islam pajak merupakan salah satu bentuk 

muamalah dalam bidang ekonomi. Pajak dalam islam diartikan 

sebagai sumber penerimaan negara yang sudah ada pada masa 

Rasulullah SAW. Secara etimologi pajak berasal dari bahasa arab 

disebut dengan istilah dharibah, yang artinya mewajibkan, 

menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan, atau 

membebankan. Secara bahasa maupun tradisi dharibah dalam 

penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para 

ulama memakai dharibah untuk menyebut harta yang dipungut 

sebagai kewajiban. Hal ini tampak jelas dalam ungkapan bahwa 

Jizyah dan Kharaj dipungut secara dharibah, yakni secara 

wajib.
21

 

     Dalam terjemahan Al-qur‟an terdapat kata Pajak, yaitu QS. 

At-Taubah [9]:29 kata ―Jizyah‖ pada ayat tersebut diterjemahkan 

dengan ―Pajak‖. Walaupun demikian, tidak semua kitab Al-quran 

tidak menerjemahkan kata ―Jizyah” menjadi pajak melainkan 

tetap Jizyah saja, misalnya kitab Al-quran & terjemahannya oleh 

Departemen RI. 

                    

                      

                    

     

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, 

                                                           
21 Gusfahmi, Pajak Menurut Syariah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 

27-28. 
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sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka 

dalam Keadaan tunduk. (QS.At-Taubah [9] ayat 29). 

 

     Berdasarkan ayat di atas maka dapat dijelaskan bahwa, Jizyah 

ialah pajak per kepala yang dipungut oleh perintah islam dari 

orang-orang yang bukan islam, sebagai imbalan bagi keamanan 

diri mereka. Salah satu sumber utama dalam anggaran negara 

Islam. Pajak ini berkisar antara 48 dan 12 dirham untuk satu 

orang, yang diambil dari orang-orang yahudi dan Nasrani dan 

orang-orang yang memiliki status hukum yang sama dengan 

mereka. Jizyah ini diwajibkan atas laki-laki, baligh, sehat badan 

dan akal dengan syarat dia mempunyai harta yang dipakai untuk 

membayar atas apa yang diwajibkan atasnya dan yang 

dibebaskan darinya adalah wanita, anak-anak dan orang-orang 

tua, Orang buta, yang lemah (untuk berperan) dan juga tidak 

diwajibkan untuk membayar, kecuali apabila mereka kaya. dan 

juga orang-orang fakir, miskin dan hamba-hamba sahaya dan 

para rahib yang menjauhkan diri dari manusia.
22

 

     Secara umum sumber pemasukan Negara dalam perspektif 

Ekonomi Islam adalah zakat, jizyah (pajak perorangan), dan 

pendapatan lain yang bersumber dari usaha yang halal. Dengan 

demikian, perintah membayar pajak–pajak tersebut dalam Islam 

merupakan tindakan religius yang didorong untuk menciptakan 

kesejahteraan kepada seluruh lapisan masyarakat baik muslim 

maupun non muslim. Peranannya dalam system perekonomian 

serta aplikasinya dibeberapa Negara muslim.
23

 

      Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Tarif Pajak, Omzet 

Penghasilan dan Umur Usaha Terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak UMKM di Kota Bandar Lampung Dalam Perspektif 

Ekonomi Islam (Studi pada Wajib Pajak Yang Terdaftar di 

KPP Pratama Bandar Lampung). 

                                                           
22 Muhammad Quraish Sihab Tafsir Al-Misbah Qs. At-Taubah (9):25. 
23 Rozalinda, Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi 

(Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2015), 212. 
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C. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 

1. Dari latar belakang masalah maka dapat diidentifikasi masalah 

yaitu : 

a. Kurangnya kesadaran Wajib Pajak atas kewajiban 

pajaknya 

b. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak 

tentang pajak. 

c. Kepatuhan Wajib Pajak memenuhi kewajiban 

perpajakannya. 

d. Pengetahuan wajib pajak, tarif pajak, omzet penghasilan, 

dan umur usaha mempengaruhi kepatuhan wajib pajak 

UMKM. 

 

2. Batasan Masalah 

     Untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan dari 

pokok permasalahan, peneliti hanya memfokuskan penelitian 

pada pengaruh variabel independen yaitu pengetahuan wajib 

pajak, tarif pajak, omzet penghasilan dan umur usaha terhadap 

variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak UMKM di 

Kota Bandar Lampung. 

  

D. Rumusan Masalah 

1. Apakah Pengetahuan Wajib Pajak, Tarif pajak, Omzet 

Penghasilan dan Umur Usaha secara parsial berpengaruh 

terhadap Kepatuhan Wajib pajak di Kota Bandar Lampung? 

2. Apakah Pengetahuan Wajib Pajak, Tarif pajak, Omzet 

Penghasilan dan Umur Usaha secara simutan berpengaruh 

terhadap Kepatuhan Wajib pajak di Kota Bandar Lampung? 

3. Bagaimana Pengetahuan Wajib Pajak, Tarif pajak, Omzet 

Penghasilan dan Umur Usaha terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak dalam perspektif ekonomi Islam? 

 

E. Tujuan penelitian 

1. Untuk mengetahui apakah Pengetahuan Wajib Pajak, Tarif 

pajak, Omzet Penghasilan dan Umur Usaha secara parsial 



15 
 

   
 

berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib pajak di Kota Bandar 

Lampung. 

2. Untuk mengetahui apakah Pengetahuan Wajib Pajak, Tarif 

pajak, Omzet Penghasilan dan Umur Usaha secara simultan 

berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib pajak di Kota Bandar 

Lampung. 

3. Untuk mengetahui bagaimana Pengetahuan Wajib Pajak, 

Tarif pajak, Omzet Penghasilan dan Umur Usaha terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak dalam perspektif ekonomi Islam. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

     Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber 

informasi dan pengayaan bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan, khususnya mengenai Pengaruh Pengetahuan 

Wajib Pajak, Tarif Pajak, Omzet Penghasilan dan Umur 

Usaha Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dan 

dilakukan analisis secara ekonomi Islam. Selain itu, 

penelitian ini dapat dijadikan referensi maupun penelitian 

selanjutnya untuk mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam UIN Raden Intan Lampung. 

2. Secara Praktis 

a. Manfaat bagi pelaku UMKM, diharapkan mampu 

memberikan informasi akan pentingnya ketertiban 

membayar pajak dan pentingnya menejerial yang dapat 

diharapkan karena adanya pemenuhan kewajiban 

perpajakan. 

b. Manfaat bagi KPP Kota Bandar Lampung, diharapkan 

memberikan informasi dampak penerapan PP No 46 

Tahun 2013 terhadap UMKM, apakah hasil positif atau 

negatif terhadap pemenuhan kewajiban pajak. 

c. Manfaat bagi peneliti, penelitian ini digunakan  sebagai 

syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam 

Negeri Raden Intan Lampung, serta diharapkan dapat 

menjadi sarana yang bermanfaat dalam 
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mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang 

kewajiban perpajakan. 

 

G. Tinjauan Pustaka 

     Penelitian terdahulu ini bermaksud melacak penelitian atau 

kajian terdahulu berkaitan dengan penelitian ini. Sebelum ini 

belum ada tulisan atau kegiatan khusus dan mendetail mengenai 

kegiatan yang berhubungan dengan Pengaruh Pengetahuan Wajib 

Pajak, Tarif Pajak, Omzet Penhasilan, dan Umur Usaha Terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Bandar Lampung. 

     Afrizal Eko Anggriawan (2020) telah melakukan penelitian 

tentang ―Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Pajak, 

Tarif Pajak, Omzet Penghasilan, Umur Usaha Terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah di 

Kabupaten Tegal‖ penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

apakah pengetahuan perpajakan, sosialisasi paja, tarif pajak, 

omzet penghasilan, umur usaha berpengaruh terhadap kepatuhan 

wajib pajak usaha, mikro, kecil dan menengah di Kabupaten 

Tegal. Hasil dari penelitian ini bahwasannya variabel 

pengetahuan perpajakan, sosialisasi paja, tarif pajak, umur usaha 

berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak usaha, mikro, 

kecil dan menengah di Kabupaten Tegal dan variabel omzet 

penghasilan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib 

pajak usaha, mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Tegal.
24

 

     Febirzki Damayanti (2018) telah melakukan penelitian tentang 

―Pengaruh Pemahaman Atas Mekanisme Pembayaran pajak, 

Persepsi Tarif Pajak, Dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di 

KPP Pratama Batu)‖ penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

apakah ada pengaruh pemahaman atas mekanisme pembayaran 

pajakan, persepsi tarif pajak, sanksi pajak terhadap kepatuhan 

wajib pajak UMKM. Hasil dari penelitian ini bahwasannya 

                                                           
24 Afrizal Eko Anggriawan, Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Pajak, 

Tarif Pajak, Omzet Penjualan, dan Umur Usaha Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah Di Kabupaten Tegal (Skripsi: Program Studi 

Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal, 2020). 
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pemahaman atas mekanisme pembayaran pajak, persepsi tarif 

pajak, dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan 

wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Batu. Pembeda dari 

penelitian ini dengan penelitian penulis adalah obyek yang 

digunakan penulis bertempat di KPP Pratama Kedaton Bandar 

Lampung, pembeda selanjutnya yaitu dari sisi variabel yang 

digunakan penulis adalah Pengetahuan Wajib Pajak, Tarif Pajak, 

Omzet Penghasilan dan Umur Usaha terhadap Kepatuhan Wajib 

pajak UMKM.
25

 

     Diyat Suhendri (2015) telah melakukan penelitian  tentang 

―Pengaruh Pengetahuan, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan 

Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Padang‖. Hasil dari 

penelitian ini yaitu Pengetahuan Pajak berpengaruh signifikan 

positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Tarif 

Pajak tidak berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak Orang Pribadi, dan Sanksi Pajak berpengaruh 

signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. 

Pembeda dari penelitian ini dengan penelitian penulis adalah 

obyek yang digunakan penulis bertempat di KPP Pratama 

Kedaton Bandar Lampung, pembeda selanjutnya yaitu dari sisi 

variabel yang digunakan penulis adalah Pengetahuan Wajib 

Pajak, Tarif Pajak, Omzet Penghasilan dan Umur Usaha terhadap 

Kepatuhan Wajib pajak UMKM.
26

 

     Adi Ratno Pamuji (2014) telah melakukan penelitian tentang 

―Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pemilik Usaha 

Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Memenuhi 

Kewajiban Perpajakan (Studi pada Wajib Pajak Pemilik UMKM 

di KPP Pratama Malang Selatan)‖. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa Pemahaman Perpajakan, Pengawasan, dan 

                                                           
25 Febirizki Damayanti P, ―Pengaruh Pemahaman Atas Mekanisme 

Pembayaran Pajak, Persepsi Tarif Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di KPP Pratama Batu,‖ 

Jurnal Perpajakan 10, no. 1 (2016). 
26 Diyat Suhendri, ―Pengaruh Pengetahuan, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak 

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan Kegiatan Usaha dan 

Perkerjaan Bebas di Kota Padang,‖ Jurnal Perpajakan 1, no. 1 (2015). 
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Sosialisasi memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak di KPP Pratama Malang Selatan. Pembeda dari 

penelitian ini dengan penelitian penulis adalah obyek yang 

digunakan penulis bertempat di KPP Pratama Kedaton Bandar 

Lampung, pembeda selanjutnya yaitu dari sisi variabel yang 

digunakan penulis adalah Pengetahuan Wajib Pajak, Tarif Pajak, 

Omzet Penghasilan dan Umur Usaha terhadap Kepatuhan Wajib 

pajak UMKM.
27

 

     Pasca Rizki Dwi Ananda dkk (2015) telah melakukan 

penelitian tentang ―Pengaruh sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, 

dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

(Studi pada UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak di KPP 

Pratama Bantu‖. Hasil dari peneitian ini menunjukkan bahwa 

Sosialisasi perpajakan, tarif pajak, dan pemahaman perpajakan 

masih memiliki pengaruh yang signifikan secara bersama-sama 

maupun parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan tarif pajak 

menjadi variabel yang dominan karena memiliki nilai koefisien 

beta dan t-hitung paling besar. Pembeda dari penelitian ini 

dengan penelitian penulis adalah obyek yang digunakan penulis 

bertempat di KPP Pratama Kedaton Bandar Lampung, pembeda 

selanjutnya yaitu dari sisi variabel yang digunakan penulis adalah 

Pengetahuan Wajib Pajak, Tarif Pajak, Omzet Penghasilan dan 

Umur Usaha terhadap Kepatuhan Wajib pajak UMKM.
28

 

     Ainil Huda ( 2015) telah melakukan penelitian tentang 

―Pengaruh persepsi atas Efektifitas Sistem Perpajakan, 

Kepercayaan Tarif Pajak dan Kemanfaatan NPWP Terhadap 

Kepatuhan Membayar Pajak (Studi pada Empiris Pada Wajib 

Pajak UMKM Makanan di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan). 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Persepsi atas 

Efektifitas sistem perpajakan, kepercayaan, tarif pajak, dan 

                                                           
27 Adi Retno Pamuji, ―Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pemilik 

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Memenuhi Kewajiban 

Perpajakan,‖ Artikel Ilmiah, (2014). 
28 Pasca Rizki Dwi Ananda dan dkk, ―Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif 

Pajak, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada 

UMKM yang terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Batu),‖ Jurnal Perpajakan 6, no. 2 (2015). 
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kemanfaatan NPWP berpengaruh terhadap kepatuhan membayar 

pajak. Perbedaan penelitian ini dari penelitian penulis adalah 

objek yang digunakan penulis bertempat di KPP Pratama 

Kedaton Bandar Lampung, pembeda selanjutnya yaitu dari sisi 

variabel yang digunakan penulis adalah Pengetahuan Wajib 

Pajak, Tarif Pajak, Omzet Penghasilan dan Umur Usaha terhadap 

Kepatuhan Wajib pajak UMKM.
29

 

 

H. Sistematika Penulisan 

     Bagian ini mencakup uraian ringkasan penulisan materi dalam 

penelitian ini. sistematika penulisan yang akan disusun sebagai 

berikut: 

 

BAB I : PENDAHULUAN 

     Bab ini berisi tentang pendahuluan, latar belakang, identifikasi 

dan batasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, dan hasil penelitian-penelitian terdahulu. 

 

BAB II : LANDASAN TEORI 

     Bab ini berisi tentang landasan teori yang digunakan sebagai 

dasar peneitian. Bab ini juga menguraikan kerangka pemikiran 

yang sesuai dengan teori yang digunakan untuk menentukan 

hipotesis. 

 

BAB III : METODE PENELITIAN 

     Bagian ini membahas tentang metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian. Metode ini meliputi sifat dan jenis 

penelitian, waktu dan tempat penelitian, definisi variabel yang 

digunakan, teknik pengumpuan data dan metode analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini. 

 

 

                                                           
29 Ainil Huda, ―Pengaruh Persepsi atas Efektifitas Sistem Perpajakan, 

Kepercayaan, Tarif Pajak dan Kemanfaatan NPWP Terhadap Kepatuhan Membayar 

Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak UMKM Makanan di KPP Pratama Pekanbaru 

Senapelan,‖ Jom FEKON 2, no. 2 (2015). 
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BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

     Bab ini menguraikan hasil dan analisis penelitian. Yang berisi 

pada Bab 3 tentang metode penelitian. 

 

BAB V : PENUTUP 

     Bab ini terdapat kesimpulan akhir dari penelitian, dan saran-

saran yang harus dilakukan dalam peneitian berikutnya. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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BAB II 

LANDASAN TEORI  

 

 

A. Kepatuhan Wajib Pajak 

1. Pengertian 

     Menurut Keputusan Menteri Keuangan 

No.544/KMK.04/2000, menyatakan bahwa kepatuhan 

perpajakan adaah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan 

kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undang dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang 

beraku dalam suatu negara. 

     Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu keadaan dimana wajib 

pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan 

melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan peraturan yang 

berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, 

peringatan maupun ancaman dan penerapan sanksi hukum atau 

administrasi dan membayarkan pajaknya dengan tepat waktu.
30

 

     Menurut Norman D. Nowak memiliki pengertian yaitu: ― 

Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban 

perpajakan, tercermin dalam situasi dimana : 

a) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan 

b) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, 

kecualai tunggakan pajak yang telah memperoleh izin 

mengansur atau menunda pembayaran pajak. 

c) Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau 

Lembaga Pengawasan Keuangan Pemerintah dengan 

pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun 

berturut-turut. 

d) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di 

bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang 

telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 

5 (lima) tahun terakhir. 

                                                           
30 Mardiasmo, Perpajakan (Edisi Revisi 2008), 32. 
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     Lebih jauh dijelaskan kepatuhan Wajib Pajak lebih merunjuk 

pada bagaimana sikap membayar pajak yang memiliki rasa 

tanggung jawab sebagai warga negara bukan hanya sekedar 

takut akan sanksi dari hukum pajak yang berlaku. Derajat 

kepatuhan dapat diukur dengan berapa besar kesenjangan pajak 

(tax gap) yang terjadi. Tax gap merunjuk pada perbedaan antara 

penerimaan pajak yang diteriaa (actual revenue) dengan apa 

yang seharusnya diterima jika para wajib pajak patuh 100%.
31

 

     Dari pernyataan diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

Kepatuhan Wajib Pajak adalah keadaan dimana wajib pajak 

memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak 

perpajakan. Sikap Wajib Pajak yang memiliki rasa tanggung 

jawab sebagai warga negara bukan hanya sekedar takut akan 

sanksi dari hukum pajak yang berlaku, serta Wajib Pajak yang 

menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan tepat waktu. 

     Kepatuhan Wajib Pajak baru akan terealisir setelah 

dilakukan tindakan penegakan hukum. Sejatinya Kepatuhan 

Wajib Pajak diharapkan lebih merupakan suatu kesadaran yang 

sukarela (voluntary tax campliance). Terdapat dua macam 

kepatuhan yaitu sebagai berikut:
32

 

1) Kepatuhan formal : suatu keadaan dimana wajib pajak 

memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai 

dengan ketentuan formal dalam undang-undang perpajakan. 

2) Kepatuhan material : suatu keadaan dimana wajib pajak 

secara substansi/hakikat memenuhi semua ketentuan 

material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa 

undang-undang perpajakan. Kepatuhan material meliputi 

juga kepatuhan formal. 

 

2. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak 

a. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri 

     Wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan 

subjektifdan objektif wajib mendaftarkan diri pada KPP 

yang wilayah kerjanya terdiri dari tempat tinggal dan tempat 

                                                           
31 M. Zain, Manajemen Perpajakan (Jakarta: Selemba Empat, 2008), 224. 
32 Kurnia Rahayu, Perpajakan Indonesia, 112. 
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kegiatan usaha wajib pajak untuk kemudian mendapatkan 

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP digunakan 

sebagai identitas bagi wajib pajak dalam melaksanakan hak 

dan kewajibannya. 

b. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak 

terutang 

     Pajak yang telah dihitung kemudian disetorkan ke kas 

Negara melalui bank atau kantor pos dengan menggunakan 

formulir Surat Setoran Pajak (SPP). 

c. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak 

     Tunggakan pajak merupakan pajak terutang yang belum 

dilunasi oleh wajib pajak setelah jatuh tempo tanggal 

pengenaan denda. 

d. Kepatuhan untuk menyetorkan kebali Surat Peberitahuan. 

     Wajib pajak diwajibkan untuk mengisi dan 

menyampaikan SPT kepada KPP dengan batas waktu 

penyampaian untuk SPT Masa paling lambat 20 hari setelah 

akhir masa pajak, sedangkan untuk SPT Tahunan paling 

lambat 3 bulan untuk wajib pajak orang pribadi dan 4 bulan 

untuk wajib badan setelah akhir tahun pajak. Wajib pajak 

akan dikenakan sanksi administrasi apabila terlambat tidak 

menyampaikan SPT. 
33

 

     Pada dasarnya kepatuhan perpajakan merupakan prilaku 

wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang dan 

peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu 

negara. Predikat wajib pajak patuh dalam arti disiplin dan 

taat, tidak sama dengan wajib pajak dalam jumlah besar, 

tidak ada hubungan antara kepatuhan dengan jumlah 

nominal setoran yang dibayarkan kepada kas negara. 

 

 

 

                                                           
33 Sri Rahayu dan Ita Salsalina Lingga, ―Pengaruh Modernisasi Sistem 

Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak,‖ Jurnal Akuntansi 1, no. 2 

(2009), 19. 
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3.    Jenis-Jenis Kepatuhan Wajib Pajak 

     Menurut Siti Karunia Rahayu, ada dua macam kepatuhan 

yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material :
34

 

a. Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan dimana wajib 

pajak memenuhi kewajibannya secara formal sesuai 

dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan. 

b. Kepatuhan Material adalah suatu keadaan dimana wajib 

pajak secara substanvive atau hakikatnya memenuhi semua 

ketentuan material perpajakan yakni sesuai isi dan jiwa 

Undang-Undang Perpajakan. 

Ketentuan untuk kepatuhan wajib pajak secara formal menurut 

Undang-Undang KUP :
35

 

a. Kewajiban Untuk Mendaftarkan Diri 

     Pasal 2 Undang-Undang KUP menegaskan bahwa 

setiap wajib pajak mendaftarkan diri pada Direktorat 

Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat 

tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan 

kedepannya diberikan NPWP. Khusus terhadap pengusaha 

yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN, 

wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai 

Pengusaha Kena Pajak (PKP). 

b. Kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat 

Pemberitahuan 

     Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang KUP menegaskan 

bahwa setiap wajib pajak wajib mengisi Surat 

Pemberitahuan (SPT) dalam bahasa Indonesia serta 

menyampaikan ke kantor pajak tempat wajib pajak 

terdaftar.  

c. Kewajiban membayar atau menyetor pajak 

     Kewajiban membayar atau menyetor pajak dilakukan di 

kas negara melalui kantor pos atau bank BUMN/BUMD 

atau tempat pembayaran lainnya yang ditetapkan Mneteri 

Keuangan.  

                                                           
34 K. S. Rahayu, Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal (Yogyakarta: 

Graha Ilmu, 2010), 138. 
35 Erly Suandy, Hukum Pajak, Edisi 6 (Yogyakarta: Selemba Empat, 2014), 119. 
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d. Kewajiban membuat pembukuan atau pencatatan 

     Bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan 

kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan 

di Indonesia diwajibkan membuat pembukuan (pasal 28 

ayat 1). Sedangkan pencatatan dilakukan oleh wajib pajak 

orang pribadi yang melakukan kegiatan usahanya atau 

pekerja bebas yang diperbolehkan menghitung penghasilan 

neto dan wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan 

kegiatan usaha atau pekerja bebas. 

e. Kewajiban menaati pemeriksaan pajak  

     Terhadap wajib pajak yang diperiksa, harus menaati 

ketentuan dalam rangka pemeriksaan pajak, misalnya 

wajib pajak memperlihatkan atau meminkamkan buku atau 

catatan dan dokumen lain yang berhubungan denga 

penghasilan yang diperoleh, memberi kesempatan untuk 

memasuki tempat ruangan yang dipandang perlu dan 

memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, serta 

memberikan keterengan yang diperlukan oleh pemeriksaan 

pajak. 

f. Kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak 

     Wajib pajak yang betindak sebagai pemberi kerja atau 

penyelenggara kegiatan wajib memungut pajak tas 

pembayaran yang dilakukan dan menyetorkan ke kas 

negara. Hal ini sesuai dengan prinsip withholding system. 

     Adapun kepatuhan wajib pajak secara material menurut 

Undang Undang KUP disebutkan bahwa:
36

 

     ― Setiap wajib pajak membayar pajak tertuang sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan 

tidak menggantungkan pada adanya Surat Pemberitahuan yang 

disampaikan oleh wajib pajak adalah jumlah pajak yang 

tertuang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan.‖ 

 

 

                                                           
36 Ibid., 120. 
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4.    Kepatuhan dalam Perspektif Ekonomi Islam 

     Terdapat dua unsur penting dalam pembentukan negara 

yakni pemerintah dan rakyat. Pemerintah atau kepemimpinan 

merupakan unsur pertama dalam pembentukan negara. Dalam 

hal ―kepemimpinan‖, Imam Hasan Basri mengatakan ―yang 

menjadi perwakilam kita ada lima perkara yaitu: juma’at, 

jamaah, hari raya, peperangan dan sanksi hukum. Demi Allah 

agama tidak akan tegak tanpa mereka walaupun  mereka 

bertindak zalim. Demi Allah, Allah akan memberikan 

kemaslahatan lewat mereka yang lebih daripada kehancuran 

yang mereka lakukan. Ketaatan kepada mereka adalah sumber 

kebhagiaan, sementara ketidaktaatan kepada mereka sumber 

kufur nikmat.‖
37

 

     Unsur yang kedua dalam pembentukan negara adalah rakyat 

dimana kekuasaan (pemerintah) menangani urusan-urusan 

mereka dan mengatur kepentingan-kepentingan serta 

memutuskam segala perkara yang timbul diantara anggota-

anggotanya. Bahkan dari segi keutamaannya dan prioritasnya, 

rakyat merupakan unsur pertama dimana para penguasa atau 

negara bisa berdiri tegak. Tidak ada artinya eksistensi seorang 

penguasa, baik raja, kepala negara imam maupun khalifah tanpa 

adanya rakyat atau jama’ah atau umat. Ketaatan atau kepatuhan 

manusia (rakyat) kepada penguasa dan pemerintah merupakan 

suatu keharusan untuk memberi kuasa kepada negara agar 

melaksanakan dan mewujudkan tujuan-tujuan terdahulu. 

     Sebagai balasan atas ke-iltizam-annya kepada syariah 

pengikat dirinya kepada syura dan pertanggungjawabannya 

kepada anak-anak rakyat, maka rakyat wajib menaati 

pemerintah agar pemerintah dapat mewujudkan hak, menjamin 

keamanan, menegakkan keadilan, serta membela umat, tanah air 

dan agama mereka serta ketaatan kepada perintah-perintah 

dalam batas-batas syariah untuk kepentingan umum.
38

 

                                                           
37 Abdus Salam Bin Barjas as-Abd Karim, Etika Pengkrik Penguasa (Surabaya: 

Pustaka Assunnah, 2010), 1. 
38 Muhammad al-Mubarak, Sistem Pemerintahan Dalam Perspektif Islam (Solo: 

Pustaka Mantiq, 2010), 58. 
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Kepatuhan dalam menaati aturan pemerintah sejalan dengan 

nash-nash agama bahwa Islam mewajibkan umat Islam menaati 

ummara dan melarang menetang mereka. Mengenai hal ini 

sesuai dengan firman Allah dalam Surat An-Nisa ayat 59: 

 

                     

                    

                     

       

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan 

taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian 

jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka 

kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul 

(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan 

hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan 

lebih baik akibatnya”. (An-Nisa ayat 59) 

 

     Sebagaimana yang diketahui bahwa ketetapan yang 

dijadikan para fuqaha adaah bentuk inperatif (amr) memberi 

konsekuensi hukum wajib, selama tidak ada indikasi yang 

didukung oleh keterangan yang mengubah status wajib menjadi 

sunnah. Dalam ayat ini terdapat perintah menaati Allah SWT 

dan Rasulullah saw serta khalifah, para amir, komanan pasukan, 

gubernur dan menteri serta orang yang mengemban tanggung 

jawab mengurusi urusan umat Islam. 

 

B. Grand Theory 

     Grand theory yang digunakan yaitu Atribusi menurut Fritz 

Heider, memproosikan gagasan bahwa perilaku seseorang ditentukan 

oleh kombinasi antara kekuatan internal (internal forces) dan 
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kekuatan eksternal (external forces). Perilaku yang disebabkan 

faktor internal adalah perilaku yang kita percaya berada di bawah 

kendali pribadi individu. Sedangkan perilaku yang disebabkan oleh 

faktor eksternal dihasilkan oleh penyebab dari luar yaitu perilaku 

seseorang yang dilihat sebagai akibat dari kondisi atau situasi 

tertentu. Teori atribusi merupakan salah satu teori yang dapat 

menjelaskan mengenai apa yang menjadi determinan atas suatu 

peristiwa, menjawab pertanyaan-mengapa, terutama jika 

dihubungkan dengan penjelasan perilaku setiap individu.
39

 

     Teori atribusi dapat dikaitkan dengan konteks perpajakan, 

misalnya dalam hal memetakan apa saja faktor-faktor yang 

menyebabkan kepatuhan pajak para wajib pajak.  Teori atribusi 

dapat dijadikan sebagai penjelas bahwa perilaku ketidakpatuhan 

wajib pajak dapat disebabkan oleh faktor internal dari persepsi wajib 

pajak sendiri, dan faktor eksternal yaitu bagaimana lingkungan dapat 

memengaruhi wajib pajak. Penggunaan teori atribusi tidak hanya 

terbatas pada pembahasan penggelapan pajak, tapi juga menjelaskan 

faktor-faktor yang dapat memengaruhi penilaian tanggung jawab 

para wajib pajak. Dengan kata lain, teori atribusi juga dapat 

diterapkan dalam konteks kepatuhan pajak, yaitu untuk 

mengidentfikasi faktor internal dan eksternal yang dapat menentukan 

tingkat kepatuhan pajak setiap wajib pajak.
40

 

     Theory of Reasoned Action (TRA) dikembangkan oleh Ajzen dan 

diberi nama Theory of Planned Behaviour (TPB) ini menjelaskan 

bahwa perilaku yang ditampilkan oleh individu muncul karena 

adanya niat untuk berperilaku atas obyek tertentu. Munculnya niat 

individu dalam berprilaku tersebut ditentukan oleh 3 faktor penentu 

yaitu Behavioral (beliefs strength and outcome evaluation), 

                                                           
39 Anindhiati Restu Wardhani, ―Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi 

Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan,‖ Jurnal Of 

Accounting 9, no. 4 (2020): 2. 
40

 Fitri Roadhon dan Erina Diamastuti, ―Kepatuhan Pajak: Sebuah 

AnalisisTeorotis Berdasarkan Perspektif Teori Atribusi,‖ Jurnal Ilmiah Esai 14, no. 1 

(2020): 20. 
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Normative beliefs (normative beliefs and  motivation to comply), 

Control beliefs.
41

 

 

C. Perpajakan 

1. Pengertian 

     Ditinjau dari jumlah pendapatan yang diterima oleh negara, 

penerimaan pajak merupakan penerimaan yang dominan dari 

seluruh penerimaan negara.
42

 Menurut Dr. Soeparman 

Soemahamindjaja yang menyatakan pajak adalah iuran wajib 

berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa 

berdasarkan norma-norma hukum, untuk menutupi biaya 

produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai 

kesejahteraan umum. Pajak diartikan sebagai iuran  partisipasi 

seluruh anggota masyarakat kepada negara.
43

 

     Dari Pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa ciri-

ciri pajak yaitu : 

a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang yang beraku, 

b. Pajak bersifat memaksa 

c. Pajak merupakan suatu kewajiban, 

d. Pajak sebagai penerimaan dan bersifat mengatur, 

e. Pajak dipungut oleh pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah, serta 

f. Pajak dipungut untuk dipergunakan dalam berbagai 

keperluan negara, termasukmengembalikan kepada rakyat 

dalam bentuk pembangunan. 

 

2. Dasar Oprasional Perpajakan 

     Peraturan perundangan yang mengatur pajak penghasilan di 

Indonesia adalah UU Nomor 7 Tahun 1983 yang telah 

disempurnakan dengan UU Nomor 7 Tahun 1991, UU Nomor 

10 Tahun 1994, UU Nomor 17 Tahun 2000, UU Nomor 36 

                                                           
41 Restu Wardhani, ―Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, 

dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan‖,:2. 
42 Gunadi, Ketentuan Dasar Pajak Penghasilan (Jakarta: Selemba Empat, 2007), 

155. 
43 Siti Kurnia Rahayu, Perpajakan Indonesia (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 7. 
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Tahun 2008, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, 

Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktorat Jendral 

Pajak dan Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak. 

     Dasar hukum yang mengatur perpajakan di Indonesia 

terdapat pada Undang-undang Dasar 1945, dalam pasal 23 ayat 

(2) yaitu, ―segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan 

undang-undang. Hukum pajak di bagi menjadi dua yaitu hukum 

pajak materil dan hukum pajak formal. 

a) Hukum pajak materil, memuat norma-norma yang 

menerangkan keadaan-keadaan, perbuatan dan peristiwa-

peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, berapa besar 

pajak yang dikenakan, segala sesuatu tentang timbul dan 

hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara 

pemerintah dan wajib pajak. 

b) Hukum pajak formal, memuat tentang peraturan-peraturan 

mengenai tata cara untuk pelaksanaan hukum pajak materil 

menjadi kenyataan. Didalam hukum pajak formal ini 

memuat tentang persyaratan pemohon Nomor Pokok Wajib 

Pajak (NPWP), persyaratan pemohon Pengusahan Kena 

Pajak (PKP), tata cara pemeriksaan pajak, cara 

penyelenggaraan mengenai penetapan hutang pajak.
44

 

 

3. SOP Perpajakan 

1. Pelayanan Permohonan Surat Keterangan Fiskal (SKF) 

Wajib Pajak 

a. Deskripsi 

     Prosedur oprasi ini menguraikan tata cara 

penyelesaian permohonan Surat Keterangan Fiskal (SKF) 

Wajib Pajak. Permohonan dapat disampaikan secara 

daring (online), yaitu melalui laman Diroktorat Jendral 

Pajak, atau melalui Loket Tempat Pelayanan Terpadu 

(TPT) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Kantor 

Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan 

(KP2KP) di seluruh wilayah kerja Direktorat Jendral 

                                                           
44 Bohari, Pengantar Hukum Pajak (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 

31-33. 
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Pajak apabila Wajib Pajak tidak dapat mengakses laman 

Direktorat Jendral Pajak. 

b. Dasar Hukum 

1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 

Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4999); 

2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak 

Penghasilan (Lembaran Negara  Republik Indonesia 

Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran 

Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893); 

3) Peraturan Direktur Jenral Pajak Nomor PER-

03/PJ/2019 tentang Tata Cara Pemberian Surat 

Keterangan Fiskal. 

c. Pihak yang Dilayani/ Stakeholder 

     Wajib Pajak 

d. Janji Layanan 

1) Jangka waktu penyelesaian paling lama 

a) Segera (otomatis) apabila permohonan 

disampaikan secara online, 

b) 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima 

secara lengkap apabila permohonan disampaikan 

melalui Loket TPT di Kantor Pelayanan Pajak 

(KPP) dan KP2KP. 

2) Tidak ada biaya atau jasa pelayanan 

3) Persyaratan administrasi, terdiri dari 
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a) Telah menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk 2 

(dua) Tahun Pajak terakhir; 

b) Telah menyampaikan SPT Masa PPN untuk 3 

(tiga) Masa Pajak terakhir; 

c) Tidak mempunyai Utang Pajak di Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak Pusat 

maupun Cabang terdaftar, atau telah mendapatkan 

izin untuk menunda atau mengangsur pembayaran 

pajak atas Utang Pajak tersebut secara 

keseluruhan, dan 

d) Tidak sedang dalam proses penanganan tindak 

pidana dibidnag perpajakan dan/atau tindak pidana 

pencucian uang yang tindak pedana asalnya tindak 

pidana dibidang perpajakan. 

e. Proses 

1) Awal : Wajib Pajak mengajukan permohonan Surat 

Keterangan Fiskal melalui laman Direktorat Jendral 

Pajak atau melalui Loket TPT di Kantor Pelayanan 

Pajak (KPP) dan KP2KP apabila tidaj dapat 

mengakses laman Direktorat Jendral Pajak 

2) Akhir : 

a) Apabila permohonan diajukan secara online, maka 

sistem Direktorat Jendral Pajak Langsung 

menerbutkan Surat Keterangan Fiskal Elektronik 

(e-SKF) qtau mengirimkan notifikasi permohonan 

ditolak. 

b) Apabila permohonan diajukan melalui Loket TPT 

di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan KP2KP, 

maka petugas Loket TPT mencetak Surat 

Keterangan Fiskal/Surat Penolakan SKF kemudian 

menyerahkan kepada Wajib Pajak/ Kuasa/ 

Pegawai/Pihak yang ditunjuk dengan 

menggunakan amplop tertutup paling lama 3 (tiga) 

hari kerja setelah permohonan diterima lengkap. 

f. Keluaran/Hasil Akhir (Output) 
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1) Penyampaian secara online; e- SKF/ Notifikasi 

Penolakan Permohonan SKF; dan 

2) Penyampaian melalui Loket TPT di Kantor Pelayanan 

Pajak (KPP) dan KP2KP, maka petugas Loket TPT 

mencetak Surat Keterangan Fiskal/Surat Penolakan 

SKF.
45

 

 

4. Teori Pengenaan Pajak 

     Ada lima teori pengenaan pajak, yaitu teori bakti teori 

asuransi, teori kepentingan, teori daya pikul dan teori asas daya 

beli.
46

 

a. Teori Bakti  

     Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada 

hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara 

yang berbakti, rakyat selalu menyadari bahwa membayar 

pajak adalah suatu kewajiban. 

b. Teori Asuransi 

     Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda dan 

hak-hak rakyatnya, oleh karena itu rakyat harus membayar 

pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena 

memperoleh jaminan perlindungan tersebut. 

b. Teori Kepentingan 

     Teori ini mengatakan bahwa pajak dipungut atas dasar 

besarnya kepentingan rakyat dalam memperoleh jasa-jasa 

yang diberikan oleh pemerintah. Semakin besar 

kepentingan seseorang  terhadap Negara, maka seakin 

tinggi pajak yang harus dibayar. 

c. Teori Daya Pikul 

      Teori ini mendasarkan peungutan pajak berdasarkan 

jasa-jasa yang diberikan Negara kepada warganya. Biaya-

                                                           
45 Ni Kadek Elis Rianti, ―PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL 

PROSEDUR PELAPORAN  PAJAK DAN LAPORAN KEUANGAN SERTA 

PENERAPAN PROTOKOL  KESEHATAN COVID-19 PADA PT. DHARMA PUTRA 

YUSTITIA,‖ Jurnal Wirang 01, no. 1 (2021): 30. 
46 Sulistiyani Lewasari, Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak 

Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung (Skripsi: Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, 2019), 23-24. 
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biaya sehubungan dengan jasa ini harus dipikul oleh warna 

Negara yang menikmatinya. Teori ini mengemukakan 

bahwa beban pajak sesuai dengan keadilam, haruslah 

mempertimbangkan daya pikul seseorang. 

d. Teori Asas Daya Beli 

     Pajak dipungut berdasarkan pada keadilan. Artinya 

memungut pajak berarti menarik daya beli rumah tangga 

masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya 

negara akan menyalurkan kembali kemasyarakat daam 

bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. 

 

5.    Fungsi Pajak 

     Pajak mempunyai dua fungsi yaitu sebagai berikut :
47

 

a. Fungsi Penerimaan/Budgetair (Sumber Keuangan Negara) 

     Pajak memiliki fungsi penerimaan atau Budgetair, 

artinya adalah pajak merupakan salah satu sumber 

penerimaan negara guna untuk membiayai pengeluaran 

rutin maupun pembangunan. Fungsi ini terletak dan lazim 

dilakukan pada sektor publik dan pajak disini merupakan 

suatu alat yang dapat dipergunakan untuk memasukkan 

uang sebanyak-banyaknya kedalam kas Negara daerah 

sesuai dengan waktunya dan dalam rangka membiayai 

seluruh pengeluaran rutin dan pembangunan pemerintah 

pusat dan daerah. 

b. Fungsi Reguler (Mengatur) 

     Pajak mempunyai fungsi pengatur, maksudnya adalah 

pajak sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan 

kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan sosial, 

serta untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang 

keuangan. Merupakan fungsi yang dipergunakan oleh 

pemerintah pusat/daerah untuk mencapai tujuan tertentu 

yang berada diluar sektor keuangan Negara/daerah, konsep 

ini paling sering dipergunakan pada sektor swasta. 

 

                                                           
47 Diana Sari, Konsep Dasar Perpajakan (Bandung: PT. Refika Aditama, 2013), 

4. 
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6.    Macam-Macam Pajak 

     Pajak dapat dikelompokkan kedalam tiga kelompok, yaitu: 

Pajak Menurut Golongan, Pajak Menurut Sifat, Pajak Menurut 

Lembaga Pemungutan.
48

 

a. Pajak Menurut Golongan 

1) Pajak Langsung 

     Pajak langsung adalah pajak yang dipikul atau 

ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak 

dilimpahkan kepada orang lain. Pajak menjadi beban 

langsung wajib pajak yang bersangkutan. Contohnya 

adalah pajak penghasilan (PPh). 

2) Pajak Tidak Langsung 

     Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada 

akhirnya dapat dilimpahkan kepada pihak lain atau 

pihak ketiga langsung terjadi jika terdapat suatu 

kegiatan, peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan 

terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang 

atau jasa. Contohnya adalah pajak pertambahan nilai 

(PPn). 

b. Pajak Menurut Sifat 

     Pajak menurt sifat dibedakan menjadi dua, yaitu : 

1) Pajak Subjektif 

     Pajak subjektif adalah pajak yang penggunaannya 

memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau 

pengenaan pajak memperhatikan keadaan subjeknya. 

Contohnya adalah pajak penghasilan. 

2) Pajak Objektif 

     Pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya 

memperhatikan objek, baik berupa benda, keadaan, 

perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan 

timbulnya kewajiban membayar pajak tanpa 

memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak maupun 

tempat tinggal. Contohnya adalah pajak pertambahan 

nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. 

                                                           
48 Mardiasmo, Perpajakan (Edisi Revisi 2008), 28. 
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b. Pajak Menurut Lembaga Pemungutannya 

     Pajak menurut lembaga pemungutannya terbagi menjadi 

dua, yaitu : 

1) Pajak Pusat 

     Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh 

pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai 

rumah tangga negara. Sebagai contoh adalah pajak 

penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan 

atas barang mewah. 

2) Pajak Daerah 

     Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh 

pemerintah daerah tingkat I maupun tingkat II (pajak 

kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai 

rumah tangga daerah masing-masing. 

 

7. Pajak Menurut Perspektif Ekonomi Islam 

a. Pengertian Pajak dalam Islam 

     Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut 

dengan istilah Dharibah yang artinya adalah mewajibkan, 

mendapatkan, menentukan, memukul, menerangkan atau 

membebankan dan lain-lain.
49

 

    Secara bahasa maupun tradisi, dharibah dalam 

penggunaanya memang mempunyai banyak arti, namun 

para ulama memakai dharibah untuk menyebut harta yang 

dipungut sebagai kewajiban. Hal ini tampak jelas dalam 

ungkapan bahwa jizyah dan kharaj dipungut secara 

dharibah, yakni secara wajib. Bahkan sebagaian ulama 

menyebutkan kharaj merupakan dharibah. Jadi, dharibah 

adalah harta yang dipungut secara wajib oleh negara untuk 

jizyah dan kharaj, sekalipun keduanya secara awam bisa 

dikategorikan dharibah.
50

 

                                                           
49 A. W. Munawwir, Kamus Al-Munawwir (Surabaya: Pustaka Progresif, 2012), 

830. 
50 Gusfahmi, Pajak Menurut Syariah, 27-28. 
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Ada tiga ulama yang memberikan definisi tentang pajak, 

yaitu:
51

 

1) Yusuf Qardhawi berpendapat : 

     Pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap 

wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai 

dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari 

negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran- 

pengeluaran umum disatu pihak dan untuk 

merealisasikan sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik 

dan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh negara. 

2) Gazi Inayah berpendapat : 

     Pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang 

ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang 

bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. 

Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan ketentuan si 

pemilik harta dan dialokasikan untuk mencukupi 

kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi 

tuntutan politik keuangan bagi pemerintah. 

3) Abdul Qadim Zallum berpendapat : 

     Pajak adalah harta yang diwajibkan Allah SWT 

kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai 

kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang 

diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada 

uang/harta. 

 

     Dalam al-quran yang terdiri dari 30 juz, 74.499 kata atau 

325.345 suku kata tidak ditemukan satu pun kata pajak, 

berbeda halnya dengan kata zakat yang terdapat 30 kali. 

Namun demikian dalam terjemahan Al-Quran terdapat 1 

kali kata pajak, yaitu pada terjemahan Q.S At-Taubah ayat 

29 yang berbunyi : 

                                                           
51 Ibid., 31-32. 
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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 Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama 

yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang 

diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka 

membayar jizyah[638] dengan patuh sedang mereka dalam 

Keadaan tunduk. 

  

     Berdasarkan ayat di atas maka dapat dijelaskan bahwa, 

Jizyah ialah pajak per kepala yang dipungut oleh perintah 

islam dari orang-orang yang bukan islam, sebagai imbalan 

bagi keamanan diri mereka. Salah satu sumber utama dalam 

anggaran negara Islam. Pajak ini berkisar antara 48 dan 12 

dirham untuk satu orang, yang diambil dari orang-orang 

yahudi dan Nasrani dan orang-orang yang memiliki status 

hukum yang sama dengan mereka. Jizyah ini diwajibkan atas 

laki-laki, baligh, sehat badan dan akal dengan syarat dia 

mempunyai harta yang dipakai untuk membayar atas apa 

yang diwajibkan atasnya dan yang dibebaskan darinya 

adalah wanita, anak-anak dan orang-orang tua, Orang buta, 

yang lemah (untuk berperan) dan juga tidak diwajibkan 

untuk membayar, kecuali apabila mereka kaya. dan juga 
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orang-orang fakir, miskin dan hamba-hamba sahaya dan 

para rahib yang menjauhkan diri dari manusia.
52

 

     Secara umum sumber pemasukan Negara dalam 

perspektif Ekonomi Islam adalah zakat, jizyah (pajak 

perorangan), dan pendapatan lain yang bersumber dari usaha 

yang halal. Dengan demikian, perintah membayar pajak–

pajak tersebut dalam Islam merupakan tindakan religius 

yang didorong untuk menciptakan kesejahteraan kepada 

seluruh lapisan masyarakat baik muslim maupun non 

muslim. Peranannya dalam system perekonomian serta 

aplikasinya dibeberapa Negara muslim.
53

 

     Pajak merupakan kewajiban tambahan setelah zakat yang 

merupakan sebuah kewajiban lain atas harta bagi umat 

muslim dimana manfaat dari hasil pemungutan pajak 

tersebut digunakan untuk pembiayaan pembangunan 

perekonomian yang bertujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan dan 

lain-lain.  Dalam pemungutan pajak, Islam memiliki prinsip 

keadilan dimana prinsip keadilan merupakan pilar penting 

dalam ekonomi islam untuk menghalangi timbulnya  tidak 

keseimbangan distribusi  kekayaan yang dapat merugikan 

salah satu pihak dan juga memicu salah satu konflik individu 

maupun sosial yang mempengaruhi pembangunan ekonomi 

suatu wilayah. Menurut Islam, Negara memiliki hak untuk 

ikut campur dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh 

individu-individu, baik untuk mengawasi kegiatan maupun 

untuk mengatur atau melaksanakan beberapa macam 

kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan oleh 

individu- individu. 

 

b. Teori Pajak Abu Yusuf dalam Kitab Al-Kharaj 

     Dalam sejarah ekonomi Islam Abu Yusuf dikenal 

memilki sumbangan yang cukup besar terhadap kemajuan 

                                                           
52 Muhammad Quraish Sihab Tafsir Al-Misbah Qs. At-Taubah (9):25. 
53 Rozalinda, Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi 

(Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2015), 212. 
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ekonomi pada masa kepemimpinan Khalifah Harun ar-

Rasyid, beliau meletakkan dasar-dasar kebijakan fiskal 

yang berbasis kepada keadilan dan maslahah.  Kekuatan 

utama pemikiran Abu Yusuf adalah dalam masalah 

keuangan publik. Dengan daya observasi dan analisisnya 

yang tinggi, Abu Yusuf menguraikan masalah keuangan 

dan menunjukkan beberapa kebijakan yang harus diadopsi 

untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan 

kesejahteraan rakyat. Adapun ukuran mashlahah menurut 

Abu Yusuf dapat diukur dari beberapa aspek, yaitu 

keseimbangan (tawazun), kehendak bebas (al-ikhtiar), 

tanggung jawab / keadilan (al-„adalah) atau accountability, 

dan berbuat baik (al-ikhsan). Jika konsepsi mashlahahyang 

dipakai oleh Abu Yusuf adalah konsepsi As-Syatibi, maka 

teori analisis ekonominya dikategorikan sebagai bentuk dari 

al-mashlahah al-mu’tabarah. 

     Pembahasan mengenai pajak dalam kitab Al-Kharaj Abu 

Yusuf, menjadi bahasan yang paling dominan, dari mulai 

restrukturisasi mekanisme pemungutannya sampai dengan 

rinci. Beliau menjelaskan tentang manajemen pengelolaan 

pajak dan kriteria orang yang layak dijadikan pegawai 

pajak. Adapun jenis-jenis pajak yang dipungut pada masa 

Abu Yusuf adalah fay‟i, kharaj, usyur dan jizyah. Ibnu 

Taimiyah menjelaskan seluruh sumber pendapatan di luar 

ghanimah dan sedekah adalah fay‟I. Harta fay‟i meliputi 

kharaj, jizyah, usyur ataupun harta perdamaian. Harta fay‟i 

merupakan sumber dana umum yang diperuntukkan bagi 

Rasul dan pemerintahan serta pihak lain yang bertugas 

untuk mewujudkan kemashlahatan kehidupan kaum 

Muslimin.
54

 

     Sebagai sumber pendapatan negara, pajak memiliki 

fungsi dalam membiayai pengeluaran - pengeluaran negara. 

Dimanfaatkan guna menjalankan aktifitas dan tugas rutin 

negara. Selain itu juga dimanfaatkan untuk meningkatkan 

                                                           
54 Misbahul Ali, ―Relevansi Konsep Perpajakan Menurut Abu Yusuf dan Ibnu 

Khaldun Terhadap Perekonomian Indonesia,‖ Jurnal Al-Idarah 2, no. 1 (2021), 9. 
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pembangunan infrastruktur negara dan umum yang dapat 

dinikmati oleh masyarakat. Pembangaunan membutuhkan 

biaya. Biaya-biaya tersebut diperoleh sebagai penerimaan 

negara dari sektor pajak. Kontribusi pajak dalam tatanan 

penerimaan negara menjadi tulang punggung dalam 

menjalankan pemerintahan negara. Selain perannya yang 

vital dalam kontribusi penerimaan pendapatan, pajak juga 

sebagai berperan penting dalam menjaga kedaulatan negara, 

khususnya sebagai sumber penerimaan dalam APBN. 

     Masyarakat turut berperan penting memberikan 

kontribusi pada pendapatan negara me- 

lalui pajak yang dibayarkan kepada negara. Melalui 

kontribusiya, masyarakat berperan aktif dalam 

mensukseskan pembangunan infrastruktur negara. Dalam 

sejarah Islam, pelaksanaan pajak telah ada sejak masa Nabi 

Muhammad SAW dan penerapannya masih terus berlanjut 

hingga saat ini. Di awal perkembangan agama islam di 

jazirah Arab, pada Dinasti Abbasiyah, lahir Abu Yusuf 

sebagai seorang ulama sekaligus qodhi yang menulis kitab 

tentang perpajakan. Karya beliau ini menjadi fenomenal 

karena komprehensif dan cocok diterapkan dalam negara 

yang memandang bahwa pajak adalah salah satu 

penerimaan negara paling utama. 

     Kitab Al-Kharaj megemukakan pemikiran tentang 

pentingnya penerapan sistem pajak dari model wadzifah ke 

pajak gaya muqasamah. Wadzifah memiliki model 

pungutan berdasarkan pada nilai tetap. Sedangkan 

muqasamah memiliki gaya pungutan berdasarkan pada nilai 

yang selalu berubah atau tidak tetap. Pertimbangannya 

berdasarkan pada perubahan dari presentase penghasilan 

atau tingkat kemampuan individu dalam membayar pajak. 

Perkembangan ekonomi saat ini berjalan sangat cepat. 

Semakin besar suatu negara, semakin besar pula dana yang 

dibutuhkan untuk menjalankan pemerintahan. Kebutuhan 

negara dalam memenuhi anggaran belanja haruslah dapat 

ditopang dari pendapatan negara. Pajak adalah salah satu 
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penghasilan negara dalam proses untuk memenuhi 

kebutuhan belanja.
55

 

     Abu Yusuf sangat menekankan pengawasan yang ketat 

terhadap para pemungut pajak, guna menghindari terjadinya 

penyelewengan seperti korupsi, tindak penindasan, dan lain 

sebagainya. Ia menganggap bahwa penghapusan 

penindasan dan jaminan kesejahteraan rakyat adalah 

sebagai tugas utama penguasa. Dalam bukunya kitab al-

Kharâj, Abu Yusuf menguraikan kondisi-kondisi untuk 

perpajakan, yaitu :
56

 

1) Charging a justifiable minimum (harga minimum yang 

dapat dibenarkan) 

2) No oppression of tax-payers (tidak menindas para 

pembayar pajak) 

3)  Maintenance of a healthy treasury (pemeliharaan harta 

benda yang sehat) 

4) Benefiting both government and tax-payers (manfaat 

yang diperoleh bagi pemerintah dan para pembayar 

pajak) 

5) In choosing between alternative policies having the same 

effects on treasury,preferring the one that benefits tax-

payers (pada pilihan antara beberapa alternatif peraturan 

yang memiliki dampak yang sama pada harta benda, yang 

melebihi salah satu manfaat bagi para pembayar pajak) 

 

c. Jenis Pajak Dalam Islam 

     Adapun jenis pajak yang dipungut pada masa Abu Yusuf 

yaitu fa‟i, kharaj, usyur, dan jizyah. 

1) Fa‟i 

     Fa‟i  adalah harta yang diperoleh orang-orang Islam 

tanpa melalui pertempuran baik dengan pasukan 

berkuda atau kendaraan yang lain. Harta fa’i merupakan 

                                                           
55 Rachmatullah Oky, ―Teori Pajak Menurut Abu Yusuf Sebuah Alternatif Solusi 

Perpajakan Di Indonesia,‖ Iqtishoduna 8, no. 1 (2019): hlm. 62. 
56 Ali, ―Relevansi Konsep Perpajakan Menurut Abu Yusuf dan Ibnu Khaldun 

Terhadap Perekonomian Indonesia,‖ hlm. 13. 
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sumber dana umum yang diperuntukan bagi Rasul dan 

pemerintahan serta pihak lain yang bertugas untuk 

mewujudkan kemaslahatan kehidupan kaum 

muslimin.
57

 

2) Kharaj 

     Kharaj menurut bahasa berarti al-kara’ (sewa). 

Setiap tanah yang diambil dari kaum kafir secara paksa, 

setelah perang diumumkan kepada mereka, maka 

dianggap sebagai tanah kharajiyah. Kharaj  adalah hak 

yang diberikan atas lahan tanah yang telah dirampas 

dari tangan kaum kafir, baik dengan cara perang 

maupun damai. Apabila perdamaian menyepakati 

bahwa tanah milik kita dan mereka pun mengakuinya 

dengan membayar kharaj, maka mereka harus 

menunaikannya.
58

 

3) Usyur 

     Usyur adalah pajak yang dikenakan atas barang-

barang yang masuk ke negara Islam. Usyur merupakan 

tindakan balasan atas tindakan negara mereka (non 

muslim), dimana ketika seorang muslim datang untuk 

berdagang maka dikenakan biaya tambahan. Usyur 

pertama kali diterapkan pada masa Umar bin Al-Khatab 

yang berlandaskan demi penegakan keadilan, usyur 

telah diambil dari pedagang kaum muslimin ketika 

mereka datang ke daerah lawan, maka dari itu untuk 

penerapan yang seimbang terhadap mereka, Umar bin 

Al Khatab menerapkan usyur ketika pedagang non 

muslim masuk ke negara Islam.
59

 

4) Jizyah 

     Jizyah adalah jumlah tertentu yang diberlakukan 

kepada orang-orang yang bergabung di bawah bendera 

                                                           
57 Said Sa’ad Marthon, Ekonomi Islam Di Tengah Krisis Ekonomi Global (Jakarta 

Timur: Zikrul Hakim, 2012), 108-109. 
58 Taqyuddin An Nabhani, Sistem Ekonomi Islam, ter. Redaksi Al- Azhar Press 

(Bogor: Al-Azhar Press, 2009), 264. 
59 Qutub Ibrahim Muhammad, Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khotob, terj. Ahmad 

Syarifuddin Shaleh (Jakarta: Pustaka Azam, 2012), 100. 
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kaum muslimin, akan tetapi mereka tidak mau masuk 

Islam. Besarnya jizyah tidak terbatas, akan tetapi harus 

ditetapkan oleh Imam yang harus mempertimbangkan 

kemampuan kemampuan para pembayar dan tidak 

boleh memperberat meraka, sebagaimana harus 

mempertimbangkan kemaslahatan umat.
60

 

     Dalam Islam adanya suatu kebijakan pemerintah ialah 

untuk mencapai tujuan utamanya maslahah. Menurut bahasa 

maslahah berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke 

dalam Bahasa Indonesia menjadi kata maslahah yang berarti 

mendatangkan kebaikan atau kemanfaatan dan menolak 

kerusakan.
61

  

 

8. Prospek Integrasi Zakat dengan Pajak 

     Di tengah pro dan kontra mengenai relasi antara zakat dan 

pajak, sebenarnya pada prakteknya aturan Undang-undang sudah 

memberikan ruang bagi integrasi di antara keduanya. Dalam 

Undangundang nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat 

disebutkan bahwa ―zakat yang telah dibayarkan kepada Badan 

Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat dikurangkan dari 

laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang 

bersangkutan, sesuai dengan peraturan perundah-undangan yang 

berlaku.‖ Aturan itu kemudian diperkuat dengan Ketetapan 

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, yang berlaku mulai 

tanggal 21 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 

7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Dalam Undang-undang 

tersebut disebutkan bahwa zakat atas penghasilan yang nyata-

nyata dibayarkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil 

Zakat yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah dapat 

dikurangkan atas pajak penghasilan kena pajak. Undang-undang 

                                                           
60 Hawwa Said, Al- Islam (Jakarta: Gema Insani Press, 2014), 595. 
61 Munawar Khoil, Kembali Kepada Al-Quran dan As-Sunnah (Semarang: Bulan 

Bintang, 2015), 43. 
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tersebut juga menegaskan bahwa zakat yang diterima mustahiq 

zakat tidak menjadi obyek wajib pajak.
62

 

     Keberadaan aturan-aturan itu, menurut M. Arif Mufraini, 

mengimplikasikan bahwa Pemerintah sudah mengatur hubungan 

antara zakat dan pajak. Secara implisit aturan tersebut 

menegaskan bahwa zakat dan pajak adalah dua hal yang berbeda. 

Konsekuensi lainnya adalah bahwa orang muslim yang mampu 

dan memiliki surplus atas harta kekayaannya terkena dua beban, 

yaitu pajak dan zakat, meskipun kewajiban zakat itu sendiri 

berdasarkan harta netto yang telah terkena pajak. Pemerintah 

sendiri sebenarnya masih terbuka untuk mengakomodasi 

kemungkinan zakat dihitung sebagai pengurang pajak. Akan 

tetapi, hal itu tidak seyogyanya menjadi pertimbangan yang 

berlebihan dalam meningkatkan kualitas dan mutu pengelolaan 

zakat. Optimasilisasi zakat tidak semata bisa diselesaikan dengan 

ide zakat sebagai pengurang pajak. Banyak persoalan yang 

mengiringi ketidakoptimalan itu. Alasan-alasan perbedaan 

pandangan keagamaan tentang bagaimana pelaksanaan zakat, 

siapa yang mengelola zakat, bagaimana zakat itu dikelola 

merupakan hal yang tidak bisa diabaikan. Dengan demikian zakat 

sebagai pengurang pajak harus dilihat sebagai salah satu faktor 

saja dalam upaya optimalisasi kewajiban zakat. Aspirasi agar 

zakat bisa mengurangi pajak atau mengintegrasikan zakat ke 

dalam pajak bukannya tidak memiliki nilai positif. Gagasan itu 

adalah upaya untuk mengintegrasikan praktik keberagamaan 

dalam sistem kenegaraan secara produktif. Akibat positif yang 

bisa dibawa oleh gagasan tersebut adalah semakin menipisnya 

gap (kesenjangan) antara negara dengan agama, meskipun 

Indonesia bukan negara agama. Hal itu pada gilirannya dapat 

mengukuhkan legitimasi negara Republik Indonesia dalam sudut 

pandang masyarakat muslim Indonesia. Pada kenyataannya, zakat 

bisa dipergunakan untuk pengentasan kemiskinan melalui usaha 

produktif dan investasi sumber daya manusia di bidang 

pendidikan. Jadi, penyatuan pajak dengan zakat masih 

                                                           
62 M. Arif Mufraini, Akuntansi Manajemen Zakat, Mengomunikasikan Kesadaran 

dan Membangun Jaringan, Jakarta,2006. 41-42. 
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memerlukan prasyarat dan penyiapan infrastruktur. Tanpa adanya 

pembangunan pemahaman, manajemen, dan kepercayaan 

masyarakat terhadap institusi pemerintah dan distribusi zakat 

terhadap wilayah yang lebih produktif, maka penyatuan zakat dan 

pajak itu sulit direalisasikan.
63

 

 

D. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 

1. Pengertian 

     Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan 

mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan atau barang jadi 

menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk 

penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangunan dan 

perekayasaan industri. Kelompok industri adalah bagian-bagian 

utama kegiatan industri, yakni kelompok industri hulu atau juga 

disebut kelompok industri dasar, kelompok industri hilir, dan 

kelompok industri kecil. Sedangkan cabang industri merupakan 

bagian suatu kelompok industri yang mempunyai ciri umum 

sama dalam proses produksi.
64

 

     Definisi UMKM diatur dalam undang-undang republik 

indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Pasal 1 dari UU 

tersebut, dinyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif 

milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang 

memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU 

tersebut. 
65

 

     Sedangkan usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif 

yang berdiri sendiri yang di lakukan oleh perorangan atau badan 

usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang 

perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik 

langsung maupun tidak langsung, usaha mikro, usaha kecil atau 

usaha besar yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana 

dimaksud dalam UU tersebut. 

                                                           
63 Ibid., 42-43. 
64 Tulus T. H dan Tambunan, UMKM Di Indonesia (Bogor: Graha Indonesia, 

2009), 18. 
65 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha 

Mikro Kecil Dan Menengah. 
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     Dalam undang-undang tersebut, kriteria yang digunakan 

untuk mendefinisikan UMKM seperti yang tercantum dalam 

pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih atau nilai aset tidak 

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil 

penjualan tahunan. Dengan kriteria sebagai berikut :
66

 

a. Usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki aset paling 

banyak Rp.50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan 

tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling besar 

Rp.300 juta.  

b. Usaha kecil dengan nilai aset lebih dari Rp.50 juta sampai 

dengan paling banyak Rp.500 juta tidak termasuk tanah dan 

bangunan tempat usaha memiliki hasil penjualan tahunan 

lebih dari Rp.300 juta hingga maksimum Rp.2.500.000,00.  

c. Usaha menengah adalah perusahaan dengan nilai kekayaan 

bersih lebih dari Rp.500 juta hingga paling banyak Rp.100 

milyar hasil penjualan tahunan diatas Rp.2,5 milyar sampai 

paling tinggi Rp.50 milyar. 

     Pemberdayaan usaha miko, kecil dan menengah (UMKM) 

sangat penting dan strategis dalam mengantisipasi perekonomian 

ke depan terutama dalam memperkuat struktur perekonomian 

Nasional. Adanya krisis perekonomian nasional seperti sekarang 

ini sanagat mempengaruhi stabilitas nasional, ekonomi dan 

politik yang imbasnya berdampak pada kegiatankegiatan usaha 

besar yang makin terpuruk, sementara UMKM serta koperasi 

relatif masih dapat mempertahankan kegiatan usahanya. 

2. Kekuatan dan Kelemahan UMKM 

     UMKM memiliki kekuatan potensial yang merupakan 

andalan yang menjadi basis pengembangan pada masa yang 

akan datang adalah : 

a. Penyediaan lapangan kerja peran industri kecil dalam 

penyerapan tenaga kerja patut diperhitungkan, diperkirakan 

                                                           
66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Bab 4 Pasal 6 Tentang Usaha Mikro 
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maupun menyerap sampai dengan 50% tenaga kerja yang 

tersedia. 

b. Sumber wirausaha baru keberadaan usaha kecil dan 

menengah selama ini terbukti dapat mendukung tumbuh 

kembangnya wirausaha baru. 

c. Memiliki segmen usaha pasar yang unik, melaksanakan 

manajemen sederhana dan fleksibel terhadap perubahan 

pasar. 

d. Memanfaatkan dilaksanakan menunjukan hasil yang 

menggambarkan bahwa industri kecil mampu untuk 

dikembangkan lebih lanjut dan mampu untuk 

mengembangkan sektor lain yang terkait. Sumber daya alam 

sekitar, industrinya kecil sebagian besar memanfaatkan 

limbah atau hasil sampai dari industri besar atau industri 

yang lainnya. 

e. Memiliki potensi untuk berkembang. Berbagai upaya 

pembinaan yang kelemahannya, yang sering juga menjadi 

faktor penghambat dan permasalahan dari Usaha Makro 

terdiri dari 2 faktor : 

1) Faktor internal, faktor internal merupakan masalah 

klasik dari UMKM yang antaranya : 

a) Masih terbatasnya kemampuan sumber daya 

manusia. 

b) Kendala pemasaran produk sebagian besar 

pengusaha industri kecil lebih memperioritaskan 

pada aspek produksi sedangkan fungsifungsi 

pemasaran mampu dalam mengakseskannya. 

Khusus nya dalam informasi pasar. Sehingga 

sebagian besar hanya berfungsi sebagai tukang saja. 

c) Kecenderungan konsumen yang belum 

mempercayai mutu produk industri kecil. 

2) Faktor eksternal merupakan masalah yang muncul dari 

pihak pengembang dan pembina UMKM. Misalnya 
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solusi yang diberikan tidak tepat sasaran tidak adanya 

monitoring dan program yang tumpang tindih.
67

 

 

     Dari kedua faktor tersebut munculah kesenjangan 

diantara faktor internal dan eksternal, yaitu disisi perbankan, 

BUMN dan lembaga pendamping lainnya sudah siap dengan 

pemberian kredit, tapi UMKM mana yang diberi, karena 

berbagai ketentuan yang harus dipenuhi UMKM. Disisi lain 

UMKM juga mengalami kesulitan mencari dan menentukan 

lembaga mana yang dapat membantu dengan keterbatasan 

yang mereka miliki dan kondisi ini ternyata masih 

berlangsung meskipun berbagai usaha telah diupayakan 

untuk memudahkan dari para pelaku UMKM memperoleh 

kredit. 

     Pola yang ada sekarang adalah masing-masing 

lembaga/industri yang memiliki fungsi yang sama tidak 

berkoordinasi tetap berjalan sendiri-sendiri, apakah itu 

perbankan, BUMN, dapartemen, LSM, perusahaan swasta. 

Disisi lain dengan keterbatasannya UMKM menjadi 

penopang perekonomian menjadi roda perekonomian 

menjadi kenyataan.
68

 

     Menurut penelitian Alfi Amalia, Wahyu Hidayat Dan 

Agung Budiatmo kekuatam dan kelemahan pada suatu usaha 

mikro kecil menengah adalah sebagai berikut :
69

 

a. Kekuatan UMKM. 

1) Mutu produk yang dihasiklan baik Pihak UMKM 

selalu mengutamakan mutu produk yang dihasilkan. 

2) Hubungan yang terjalin baik antara pemilik dan 

pelanggan Dengan memberikan pelanggan secara 

optimal pada saat transaksi berlangsung maupun 

memberikan produk yang berkualitas serta jaminan 

                                                           
67 Ibid., 66. 
68 Ibid., 67. 
69 Alfi Amalia dan Wahyu Hidayat, Agung Budiatmo, Analisis Pengembangan 

Usaha Pada Usaha UMKM Batik Semarang, Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis, 8. 
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apabila produk mengalami cacat untuk keputusan 

konsumen. 

b. Kelemahan UMKM 

1) Manajemen yang belum rapi Dengan hasil penjualan 

dan nota-nota pembelian bahan baku. belum adanya 

catatan dan arsip-arsip yang berkaitan selain itu 

administrasi yang menyangkut keuangan, belum 

perna sama sekali di catat dalam laporan keuangan. 

2) Saluran distribusi yang masih kurang efisien Dalam 

menyalurkan produk ke konsumen kurang efien 

karena masih menggunakan saluran langsung. 

3) Promosi Dalam melakukan promosi yang di lakukan 

dengan mengadakan pameran. 

4) Permodalan Permodalan ini adalah masalah yang 

sangat besar yang dihadapi oleh UMKM, masalah 

permodalan yang masih terbatas dan belum cukup 

untuk mengembangkan usaha. 

5) Sumber daya manusia Kesulitan mencari tenaga 

kerja yang dibutuhkan sesuai dengan keahlian yang 

dibutuhkan. 

     Dalam kekuatan dan kelemahan suatu usaha mikro 

kecil menengah tidak terlepas pada faktor internal dan 

eksternal yang mempengaruhi kemajuan suatu usaha 

mikro tersebut, dimana mutu yang akan dihasilkan dan 

sebagaimana manajemen yang diakukan oleh suatu usaha 

dan hubungan yang baik dari pemilik usaha dan 

pelanggan yang merupakan kekuatan bagi suatu usaha 

yang sedang digeluti dan kelemahan yang dihadapi suatu 

UMKM tidak terlepas dari permodalan yang terbatas 

promosi yang kurang meluas tenaga kerja yang langkah 

dan penyaluran distribusi yang kurang merata. Kekuatan 

dan kelemahan yang ada di sebuah UMKM dapat di 

hindari dengan memperhatikan apa saja yang dapat 

menyebabkan melemahnya usaha yang sedang digeluti. 
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3. UMKM Menurut Perspektif Ekonomi Islam 

     Dalam ekonomi islam melakukan usaha atau berbisnis 

adalah hal yang tentu dihalalkan. Dapat diketahui bahwa Nabi 

Muhammad SAW awalnya adalah seorang pedagang dan juga 

kita dapa melihat ada banyak sekali sahabat-sahabat beliau 

dizaman dahulu merupakan pengusaha sukses dan memiliki 

sumber modal yang sangat besar. UMKM dalam ekonomi islam 

merupakan salah satu dari kegiatan usaha manusia untuk 

mempertahankan hidupnya dan beribadah, menuju 

kesejahteraan sosial perintah ini berlaku untuk semua orang 

tanpa membeda-bedakan pangkat, status, dan jabatan seseorang 

dalam Al-Qur’an dijelaskan bahwa dalam surat At-Taubah (14) 

ayat 105 yaitu sebagai berikut : 

                 

                   

      

 

Artinya : dan Katakanlah: “Berkerjalah kamu, Maka Allah dan 

Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat 

pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) 

yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu 

diberikan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”. 

 

     Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa Allah dan Rasulnya 

memerintahkan kepada umatnya untuk berkerja, bahwa setiap 

pekerjaan manusia akan terus dilihat Allah dan Rasulnya 

sebagai amalan yang akan dipertanggung jawabkan pada akhir 

zaman. Islam telah diatur tatacara bersosialisasi antar menusia 

hubungan dengan Allah SWT,  antara yang berhubungan 

dengan aspek kehidupan termasuk aktivitas bisnis, agar seorang 

muslim dapat selalu menjaga perilakunya dan tidak terjerumus 
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ke dalam kesesatan. Berikut ini adalah karakteristik menurut 

perspektif ekonomi islam:
70

 

a) Usaha mikro pengaruhnya bersifat ketuhanan, memuat 

dasar-dasar pengaturnya yang tidak diletakkan oleh manusia, 

akan tetapi pada Allah SWT. 

b) Berdimensi akidah atau keakidahan, mengingat ekonomi 

islam lahir dari akidah islamiah. 

c) Berkarakter ta’abbudi, yaitu merupakan aturan yang 

berdimensi ketuhanan. 

d) Terkait dengan akhlak, segala kegiatan ekonomi harus 

dengan akhlak yang baik dan terpuji. 

e) Elastik, bahwa Al-qur’an dan Hadist sebagai sumber atas 

ekonomi. 

f) Objektif, aktivitas ekonomi dilakukan tanpa adanya 

membeda-bedakan atar individu 

g) Realistis, perkiraan ekonomi tidak semestinya selalu sesuai 

antara teori satu dengan lannya. 

h) Harta kekayaan adalah hakekatnya milik Allah SWT, maka 

segala sesuatu bersifat tidak mutlak 

i) Memiliki kecakapan dalam mengelola harta kekayaan. 

 

E. Pengetahuan Wajib Pajak 

     Pengetahuan Wajib Pajak merupakan pengetahuan dasar bagi 

wajib pajak mengenai undang-undang, hukum, dan tata cara 

perpajakan yang baik dan benar. Pengetahuan yaitu hasil 

pengetahuan manusia terhadap sesuatu, atau segala perbuatan 

manusia guna memahami suatu objek tertentu yang dapat berwujud 

barang-barang baik lewat akal maupun lewat indera, dan dapat juga 

objek yang dipahami oleh seseorang berbentuk ideal, atau yang 

bersangkutan dengan masalah kejiwaan. Pajak adalah sumbangan 

rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang bersifat 

memaksa) dengan tidak mendapatkan manfaatnya yang secara 

langsung dapat ditunjukan dan dapat digunakan untuk membayar 

pengeluaran umum. Jadi kesimpulannya adalah pengetahuan 

                                                           
70 Sastro Wahdino, Ekonomi Makro dan Mikro Islam (Jakarta: PT. Dwi Chandra 

Wacana, 2001), 52. 
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perpajakan yaitu kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui 

peraturan perpajakan baik itu manfaat pajak yang akan berguna bagi 

kehidupan mereka ataupun soal tarif pajak berdasarkan undang – 

undang yang akan mereka bayar.
71

 

     Dengan adanya pengetahuan perpajakan tersebut akan membantu 

kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga tingkat 

kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Pada dasarnya seseorang 

yang memiliki pendidikan, akan patuh dan sadar terhadap hak dan 

kewajibannya membayar pajak, tanpa harus diancam dan dipaksa 

oleh beberapa hukuman dan sanksi. Wajib pajak yang memiliki 

pengetahuan tentang pajak, secara langsung akan sadar diri dan 

patuh membayar pajak. Mereka telah mengetahui bagaimana alur 

penerimaan pajak tersebut akan berjalan, sehingga akhirnya manfaat 

membayar pajak tersebut akan dapat dirasakannya. 

 

F. Tarif Pajak 

1. Pengertian 

     Tarif pajak merupakan persentase yang digunakan untuk 

menghitung pajak yang harus dibayarkan seseorang yang 

mendasarkan kepada keadilan dan ketentuan Undang-Undang 

yang berlaku.
72

 

     Ada dua unsur yang diperlukan untuk menghitung besarnya 

hutang pajak, yaitu tarif pajak dan dasar pengenaan pajak. Tarif 

pajak dibedakan menjadi tarif tetap, tarif proporsional 

(sebanding), tarif progresif (meningkat) dan tarif degresif 

(menurun). 

a. Tarif Tetap 

     Tarif tetap adalah tarif berupa angka yang tetap, 

berapapun besar dasar pengenaan pajaknya. Di Indonesia, 

besarnya tarif pajak tetap diterapkan pada bea material. Bea 

material digunakan pada dokumen-dokumen atau surat 

                                                           
71 Nurulita Rahayu, ―Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, 

dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak,‖ Jurnal Akuntansi Dewantara 1, no. 

1 (2017), 18. 
72 Widyaningsih, Hukum Pajak dan Perpajakan, 89. 
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perjanjian tertentu yang telah ditetapkan oleh peraturan 

tentang Bea Material. 

b. Tarif Proporsional 

     Tarif proporsional adalah tarif yang berupa persentase 

tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapapun dasar 

pengenaan pajaknya. Sehingga berapapun dasar pengenaan 

pajaknya, besarnya hutang pajak akan sebanding dengan 

dasar pengenaan pajak.
73

 

c. Tarif Progresif 

     Tarif progresif adalah tarif yang berupa persentase 

tertentu yang semakin meningkat seiring dengan 

meningkatnya dasar pengenaan pajak. Tarif progresif 

sendiri dibedakan menjadi tiga macam, yaitu : 

1) Tarif Progresif-Proporsional 

     Berupa persentase tertentu yang semakin meningkat 

seiring dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak 

dan dengan kenaikan persentase yang tetap. 

2) Tarif Progresif- Progresif 

     Berupa persentase tertentu yang semakin meningkat 

seiring dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak 

dan dengan kenaikan persentase yang juga terus 

meningkat. 

3) Tarif Progresif- Degresif 

     Berupa persentase tertentu yang semakin meningkat 

seiring dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak 

tetapi dengan kenaikan persentase yang menurun. 

d. Tarif Degresif 

     Tarif degresif adalah tarif yang berupa persentase 

tertentu yang semakin menurun seiring dengn 

meningkatnya dasar pengenaan pajak.
74

 

 

 

 

                                                           
73 Juli Ratnawati dan Retno Indah Hernawati, Dasar-Dasar Perpajakan 

(Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, 2015), 12. 
74 Ibid., 13. 
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G. Omzet Penghasilan 

1. Pengertian 

     Omzet penghasilan adalah akumulasi keseluruhan jumlah 

pendapatan yang didapat dari hasil penjualan suatu produk 

barang atau jasa yang dihitung secara keseluruhan selama kurun 

waktu tertentu secara terus menerus atau dalam satu proses 

akuntansi.
75

 

     Kata omzet berarti jumlah, sedangkan penjualan berarti 

kegiatan menjual barang yang bertujuan mencari laba atau 

pendapatan. Omzet penjualan berarti jumlah penghasilan atau 

laba yang didapat dari hasil menjual barang atau jasa. Dari 

definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa omzet penjualan 

adalah keseluruhan jumlah penjualan barang atau jasa dalam 

kurun waktu tertentu, yang dihitung berdasarkan jumlah uang 

yang diperoleh dan berdasarkan volume. Seorang pengelola 

usaha dituntut untuk selalu meningkatkan omzet penjualan dari 

hari kehari, dari minggu keminggu, dari bulan kebulan dan dari 

tahun ketahun. Hal ini diperlukan kemampuan dalam mengelola 

modal terutama modal kerja agar kegiatan oprasional 

perusahaan dapat terjamin kelangsungannya. 

 

2. Indikator Omzet Penghasilan 

a. Harga : Menurut Wiliam J. Stanton harga adalah jumlah 

uang (kemungkinan ditambah beberapa barang) yang 

dibutuhkan untuk memperoleh beberapa kombinasi sebuah 

produk dan pelayanan yang menyertainya. Harga menurut 

Jerome Mc Cartgy harga apa yang di bebankan untuk 

sesuatu.
76

 

b. Promosi dan Branding : Menurut Saladin, promosi adalah 

suatu komunikasi informasi penjual dan pembeli yang 

bertujuan untuk merubah sikap dan tingkah laku pembeli, 

yang sebelumnya tidak mengenal menjadi mengenal 

                                                           
75 Basu Swastha, Manajemen Pemasaran Analisis Perilaku Konsumen Edisi 

Pertama (Yogyakarta: BPFE, 2012), 93. 
76 P. Angipora Marius, Dasar-dasar Pemasaran (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2002), 268. 
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sehingga menjadi pembeli dan tetap mengingat produk 

tersebut. Branding merupakan salah satu elemen penting 

yang harus dipertimbangkan ketika merencanakan strategi 

peasaran suatu produk. Branding dapat dimanfaatkan untuk 

menciptakan image sebuah brand dari sebuah produk dalam 

benak konsumen sehinggadiharapkan konsumen 

mengkonsumsi atau membeli produk tersebut. 
77

 

c. Kualitas Produk : Dalam maknanya yang sempit, produk 

adalah sekumpulan atribut fisik nyata yang terakit dalam 

sebuah bentuk yang dapat diidentifikasikan. Kotler 

merumuskan bahwa kualitas merupakan suatu kondisi 

dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, 

proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi 

harapan.
78

 Sedangkan kualitas adalah sejauh mana produk 

memenuhi spesifikasi-spesifikasinya.
79

 Sedangkan menurut 

Kotler dan Amstrong kualitas produk merupakan salah satu 

sarana positioning utama pasar. Kualitas produk mempunyai 

dampak langsung pada kinerja produk atau jasa, oleh karena 

itu kualitas berhubungan erat dengan nilai pelanggan. Dalam 

artian sempit kualitas bisa didefinisikan sebagai bebas dari 

kerusakan.
80

 

d. Service/pelayanan : Pelayanan adalah kegiatan pemberian 

jasa dari satu pihak ke pihak lainnya. Pelayanan yang baik 

adalah pelayanan yang dilakukan secara ramah tamah, adil, 

cepat, tepat, dan etika yang baik sehingga memenuhi 

kebutuhan dan kepuasan bagi yang menerimanya.
81

 

e. Kompetitor/pesaing : Menurut kamus besar Bahasa 

Indonesia persaingan adalah suatu persaingan yang 

dilakukan oleh seseorang atau sekolompok orang tertentu,. 

                                                           
77 Djaslim Saladin, Unsur-Unsur Inti Pemasaran Dan Manajemen Peasaran 

(Bandung: Mandar Maju, 1991), 66. 
78 Etta Mamang S dan Sopiah, Perilaku Konsumen (Yogyakarta: Andi, 2013), 99. 
79 Rambat Lupiyoadi dan A. Hamdani, Manajemen Pemasaran Jasa (Jakarta: 

Selemba Empat, 2009), 175. 
80 Philip Kotler dan Gary Armstrong, Prinsip-Prinsip Manajemen (Jakarta: 

Erlangga, 2006), 272. 
81 Malayu Hasibuan, Dasar-Dasar Perbankan (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 144. 
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Persaingan juga merupakan kenyataan hidup dalam dunia 

bisnis, sifat, bentuk, dan intensitas persaingan yang terjadi 

dan cara yang ditempuh oleh para pengambil keputusan 

stratejik untuk menghadapi para tingkat yang dominan 

mempengaruhi tingkat keuntungan suatu perusahaan.
82

  

 

     Dalam persaingan kita mengenal istilah ―pesaing‖ yaitu 

perusahaan yang menghasilkan atau menjual barang atau jasa 

yang sama atau mirip dengan produk yang kita tawarkan 

Pesaing suatu perusahaan dapat dikategorikan pesaing yang 

kuat dan pesaing yang lemah atau ada pesaing yang dekat yang 

memiliki produk yang sama atau memiliki produk yang mirip.
83

 

 

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Omzet Penghasilan 

     Menurut Basu Swastha dan Irawan faktor-faktor yang 

mempengaruhi penjualan antara lain adalah sebagai berikut:
84

 

a. Kondisi dan kemampuan penjual 

     Penjual harus dapat menyakinkan kepada pembelinya 

agar dapat berhasil mencapai sasaran penjualan yang 

diharapkan. Untuk itu penjual harus memahami beberapa 

hal yaitu jenis dan karakteristik barang yang ditawarkan, 

harga produk dan syarat penjualan. 

b. Kondisi pasarPasar sebagai kelompok pembeli atau pihak 

yang menjadi sasaran dalam penjualan, dapat pula 

mempengaruhi kegiatan penjualan. Adapun faktor faktor 

kondisi pasar yang perlu diperhatikan adalah jenis pasar, 

kelompok pembeli, daya belinya, frekuensi pembeliannya, 

dan keinginan serta kebutuhannya. 

c. Modal 

     Modal merupakan penunjang bagi terlaksananya 

kegiatan penjualan. 

d. Kondisi organisasi perusahaan 

                                                           
82 Sondang P. Siagian, Manajemen Stratejik (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 83-84. 
83 Kasmir, Kewirausahaan (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 279. 
84 Basu Swastha, Manajemen Pemasaran Moderen (Yogyakarta: Liberty, 2008), 
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     Pada perusahaan besar biasanya masalah penjualan ini 

ditangani oleh bagian tersendiri (bagian penjualan) yang 

dipegang oleh orang-orang tertentu atau ahli di bidang 

penjualan, sedangkan dalam perusahaan kecil biasanya 

masalah penjualan masih ditangani oleh orang yang juga 

melaksanakan fungsi-fungsi lain. 

e. Faktor-faktor lain 

     Faktor-faktor lain yang mempengaruhi penjualan antara 

lain adalah periklanan, kampanye, discount, dan pemberian 

hadiah. 

 

4. Faktor-Faktor Penyebab Penurunan Omzet Penghasilan 

     Faktor-Faktor Penyebab Penurunan Omset Penghasilan 

Pertumbuhan usaha dari masing-masing masyarakat tidak selalu 

sama karena adanya perbedaan faktor yang mendasari, misalnya 

faktor ekonomi, sosial, politik, kultural maupun sejarah. 

Lingkungan mayarakat yang sedang berkembang, sektor usaha 

sering menghadapi situasi rumit karena banyaknya keterbatasan 

dan hambatan untuk tumbuh sesuai kondisi tradisional yang 

sering dialami masyarakat pada umumnya yang sedang 

berkembang (As’ad). 

     Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi suatu bisnis yang 

ada disekitar bisnis tersebut yaitu yang disebut lingkungan 

usaha, diantaranya faktor internal terdiri dari: tenaga kerja, 

peralatan dan mesin-mesin, permodalan, bahan baku, sistem 

informasi dan administrasi, dan faktor eksternal terdiri dari: 

keadaan alam, perekonomian, pendidikan dan teknologi, sosial 

dan budaya, pemasok, pelanggan, pesaing. Swastha 

mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi besar 

kecilnya omset dibagi menjadi dua faktor yaitu :
85

 

a. Faktor internal (faktor yang dikendalikan oleh pihak-pihak 

perusahaan) diantaranya: kemampuan perusahaan untuk 

mengelola produk yang akan dipasarkan, kebijaksanaan 

                                                           
85 Thina Khuriyati, Faktor-Faktor Penyebab Penurunan Omzet Penjualan Pada 

Industri Kerajinan Monel Di Desa Kriyan Kabupaten Jepara (Skripsi: Jurusan Teknologi 

Jada Dan Produksi Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang, 2013), 20. 
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harga dan promosi yang digariskan perusahaan serta 

kebijaksanaan untuk memilih perantara yang digunakan. 

b. Faktor eksternal (faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh 

pihak perusahaan) diantaranya: perkembangan ekonomi dan 

perdagangan baik nasional maupun internasional, kebijakan 

pemerintah di bidang ekonomi, perdagangan dan moneter 

dan suasana persaingan pasar. 

     Forsyth mengemukakan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi turunnya penjualan meliputi:
86

 

a. Faktor internal yaitu sebab yang terjadi karena perusahaan 

itu sendiri yang meliputi penurunan promosi penjualan, 

penurunan komisi penjualan, turunnya kegiatan salesman, 

turunnya jumlah saluran distribusi, pengetatan terhadap 

piutang yang diberikan. 

b. Faktor eksternal yaitu sebab yang terjadi karena pihak lain 

yang meliputi perubahan kebijakan pemerintah, bencana 

alam, perubahan pola konsumen, munculnya saingan baru, 

munculnya pengganti.  

 

H. Umur Usaha 

     Umur usaha merupakan usia atau lamanya suatu perusahaan itu 

dibentuk dan beroperasi. Umur perusahaan mengakibatkan 

perubahan pola pikirdan tingkat kemampuan pemilik perusahaan 

dalam pengambilan keputusan atas setiap tindakan-tindakannya. 

Pemilik perusahaan yang telah lama mengoperasikan usahanya telah 

banyak belajar dari pengalaman mereka, sehingga pemilik atau 

manajer. 

     Umur pembukaan usaha dapat mempengaruhi tingkat 

pendapatan, lamanya seseorang atau pengusa akan mempengaruhi 

kemampuan maupun pengalaman yang didapat dalam membangun 

usahanya, sehingga dapat menambah efisiensi dan menekan biaya 

produksi lebih kecil dari pada penjualannya. Semakin lama usahanya 

semakin paham kebutuhan konsumen yang diinginkan.
87
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     Selain itu, perusahaan yang telah lama berdiri tentunya 

mempunyai strategi dan kiat-kiat yang lebih solid untuk tetap bisa 

survive dimasa depan. Semakin lama sebuah perusahaan berdiri, 

tentunya telah banyak pula mengalami lika-liku dalam berbisnis, 

mulai dari kemajuan hingga masalah dan kendala yang dihadapi. 

Kemampuan sebuah perusahaan untuk menyelesaikan berbagai 

masalah yang muncul dalam masa pengelolaan perusahaan,akan 

semakin menguatkan keberadaan perusahaan itu sendiri. Banyak 

cara-cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk bertahan 

dalam setiap kendala yang dihadapi. Sehingga, jika terjadi lagi 

kesulitan maupun kendala yang sama maupun berbeda, maka 

perusahaan tersebut sudah siap dan mampu untuk mengatasi masalah 

tersebut dengan baik dan menyelesaikannya dengan sukses. 

     Semakin banyak pengalaman yang dimilikioleh suatu perusahaan, 

maka akan membuat perusahaan tersebut semakin berkompeten. Dan 

semakin lama perusahaan tersebut berdiri dan bertahan, maka 

perusahaan itu akan semakin diakui keberadaan dan keunggulannya 

dimata masyarakat. Apalagi jika produk-produk yang dihasilkan 

oleh perusahaan selalu baik kualitasnya serta tidak pernah 

mengecewakan konsumen. Perusahaan tersebut akan dipercayai oleh 

konsumen sebagai perusahaan yang baik dan jaminan atas hasil yang 

baik. 

     Umur usaha juga dapat mempengaruhi atau dapat menimbulkan 

pengalaman berusaha,yaitu pengalaman dapat mempengaruhi 

tingkah laku seorang pelaku usaha. Umur usaha juga dapat 

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang didapat pelaku usaha 

tersebut. Selain itu semakin lama pengusaha dengan pengalamannya, 

semakin banyak juga jaringan atau pengepul eceran yang luas maka 

berguna dalam memasarkan produknya. Pengalaman pengusaha 

seseorang dapat dilihat dari umurnya usaha tersebut, semakin lama 

usahanya semakin banyak juga pengalaman yang di dapat.
88
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I. Hipotesis 

     Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan 

masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian dinyatakan 

dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena 

jawaban yang diberikan baru didasarkan pada fakta-fakta empiris 

yang diperoleh melalui pengumpuan data.
89

 Dengan demikian 

hipotesis dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap 

rumusan masalah penelitian. Maka dapat disimpulkan bahwa 

hipotesis merupakan jawaban seentara terhadap masalah penelitian 

yang kebenarannya harus diuji terebih dahulu, berfungsi sebagai 

pemberi arah yang jelas terhadap pelaksanaan peneitian.  

1) Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak UMKM 

     Pengetahuan pajak adalah proses perubahan sikap serta 

tingkah laku seorang wajib pajak dalam upaya mendewasakan 

manusia melalui pengajaran dan pelatihan. Pengetahuan akan 

aturan-aturan perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal 

maupun non formal akan berdampak positif terhadap kepatuhan 

wajib pajak guna untuk membayar pajak.
90

 Berdasarkan hal 

tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H01 : Pengetahuan Wajib Pajak tidak berpengaruh 

signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

UMKM. 

Ha1 : Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh signifikan 

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. 

 

2) Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM 

     Tarif pajak adalah dasar pengenaan pajak yang digunakan 

untuk menentukan jumlah pajak terutang dari suatu objek pajak. 

Tarif pajak akan memotifasi wajib pajak melakukan 

perencanaan pajak untuk tujuan penghindaran pengenaan pajak 

                                                           
89 Sugiyono, Metodelogi Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif, 

Kuantitatif, R&d (Bandung: Alfabeta, 2016), 63. 
90 Pancawati Hardiningsih, ―Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan 

Membayar Pajak,‖ Dinamika Keuangan dan Perbankan 3, no. 1 (2011), 130. 
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dengan tarif yang tinggi.
91

 Berdasarkan hal tersebut maka 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H02 : Tarif Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. 

Ha2 : Tarif  Pajak berpengaruh signifikan terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. 

 

3) Pengaruh Omzet Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

UMKM 

     Omzet penghasilan adalah akumulasi keseluruhan jumlah 

pendapatan yang didapat dari hasil penjualan suatu produk 

barang atau jasa yang dihitung secara keseluruhan selama kurun 

waktu tertentu secara terus menerus atau dalam satu proses 

akuntansi 

     Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai 

berikut: 

H03 : Omzet Penghasilan tidak berpengaruh signifikan 

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. 

Ha3 : Omzet Penghasilan berpengaruh signifikan terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. 

 

4) Pengaruh Umur Usaha Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

UMKM 

      Umur usaha adalah waktu yang telah digunakan seseorang 

pengusaha dalam menjalankan usahanya. Semakin lama 

seseorang menekuni usaha atau pekerjaan maka pengalamannya 

juga akan bertambah. Ketika pengalaman seseorang bertambah 

maka keampuannya dalam mengembangkan usaha juga 

semakin baik, sehingga memungkinkan untuk mendapatkan 

penghasilan yang lebih.
92

 

     Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai 

berikut: 

                                                           
91 Dwi Ariyanto, ―Pengaruh Persepsi Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak UMKM,‖ Jurnal Akuntansi Unesa 8, no. 3 (2020), 3. 
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H04 : Umur Usaha tidak berpengaruh signifikan terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. 

Ha4 : Umur Usaha berpengaruh signifikan terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. 

 

J. Kerangka Berfikir 

     Kerangka befikir merupakan penjelasan sementara terhadap 

gejala-gejala yang menjadi objek permasalahan. Kriteria utama dari 

kerangka berfikir adalah alur-alur pikiran yang logis dari berbagai 

teori yang telah dideskripsikan yang selanjutnya dianalisis secara 

kritis dan sistematis sehingga menghasilkan hubungan antara 

variabel yang diteliti untuk merumuskan hipotesis.
93

 

     Penelitian ini menggunakan 5 variabel,yaitu 4 variabel  

independendan 1 variabel dependen. Variabel independen meliputi 

Pengetahuan wajib pajak, tarif pajak, omzet penghasilan, umur usaha 

dan variabel dependenya itu kepatuhan wajib pajak umkm. 

     Untuk pengetahuan wajib pajak pemilik usaha atau perusahaan 

kecil dan menengah sanagatlah dominan dalam menjalankan 

usahanya. Kemampuan dalam usaha sangatlah mempengaruhi 

hasilnya bagi kepatuhan wajib pajak. Seorang pengusaha kecil dan 

mengah ditentukan dari tingkatan pendidikannya yang ditempuh. 

Tingkat pengetahuan yang rendah akan mengakibatkan kepatuhan  

wajib pajak yang lebih rendah jika dibandingkan pengetahuan yang 

tinggi (perguruan tinggi) seorang pengusaha. 

     Lalu tarif pajak yaitu suatu angka tertentu yang digunakan 

sebagai dasar perhitungan pajak. Merupakan angka atau presentase 

yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak terhitung. Hal ini 

tentu sesuai dengan harapan apabila tarif pajak yang dibuat dalam  

undang - undang dan peraturan perpajakan dan memperhatikan 

kondisi wajib pajaknya maka akan meningkatkan kepatuhan wajib 

pajak. 

     Pada omzet penghasilan berpengaruh terhadap wajib pajak, akan 

tetapi wajib pajak dianggap patuh jika melaporkan jumlah omzet 

atau penghasilan bruto sesuai penghasilan yang diterima. Sesuai 

                                                           
93 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: 

Alfabeta, 2015), 89. 



64 
 

   
 

dengan peraturan perpajakan yang menyatakan semakin tinggi omzet 

yang didapat semakin patuh wajib pajak dengan tarif pajak yang 

ditentukan. 

     Suatu umur usaha mengakibatkan perubahan polapikir seorang 

pengusaha dalam  menjalankan usahanya, dan sangat tepat untuk 

mengambil suatu keputusan dalam hal yang dituju. Umur usaha 

berpengaruh positif terhadap pengendalian biaya,semakin lama 

usaha yang didirikan semakin banyak juga pengetahuana tau 

pengalaman yang didapatkan. 

     Pada penelitian ini akan dianalisis pengaruh antara variabel 

Pengetahuan Wajib Pajak, Tarif Pajak, Omzet Penjualan dan Umur 

Usaha terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Sehingga kerangka 

konseptual digambarkan sebagai berikut : 
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