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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang Pajak 

1. Pengertian Pajak  

Pengertian Pajak menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 

1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yakni; 

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, 

dengan tidak mendapatakan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” 

 

Menurut Soemarso definisi pajak adalah pajak diartikan sebagai 

perwujudan atas kewajiban kenegaraan dan partisipasi anggota masyarakat 

dalam memenuhi keperluan pembiayaan negara dan pembangunan nasional 

guna tercapainya keadilan sosial dan kemakmuran yang merata, baik material 

maupun spiritual.16 

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro Pajak adalah peralihan kekayaan dari 

pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan 

“surplusnya’ digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama 

untuk membiayai public investment.17 

Menurut Prof. Dr. PJA. Adriani pengertian pajak adalah iuran kepada 

negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya 

                                                           
16 S.R, Soemarso, Perpajakan Pendekatan Komprehensif, Salemba Empat, Jakarta, 2007, Hlm. 3 
17 Prof. Dr. Rochmat Soemitro, Pajak dan Pembangunan, PT. Eresco, Bandung, 1974, hlm. 8. 
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menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang 

langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk 

menyelenggarakan pemerintah.18 

Prof. Dr. MJH. Smeets, memberikan pengertian pajak adalah prestasi 

pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat 

dipaksakan tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal 

individual, maksudnya adalah membiayai pengeluaran pemerintah.19 

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Smeets tersebut di dalamnya terlihat 

menonjolkan adanya fungsi budgeter pajak, yakni untuk memasukkan uang ke 

dalam kas negara.  Dalam definisi tersebut seperti halnya definisi Adriani, juga 

ditunjukkan bahwa pajak tidak mengenal adanya kontraprestasi yang sifatnya 

individual terkait dengan pembayaran pajak yang dilakukan oleh pembayar 

pajak.20  

Berkaitan dengan definisi pajak, Feldmann mengatakan bahwa belazting 

zijn aan de overhead, volgens algemene door haar vasgestelde normen, 

verschuldigde afdwingbare praestaties waar geen tegen prestatie tegenstaat, 

en ultsltuitend dienende totdekking van publieke ultgaven (pajak adalah 

prestasi yang terutang pada penguasa dan dipaksakan secara sepihak menurut 

                                                           
18 PJA. Adriani dalam Santoso Brotodihardjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, PT. Eresco, Bandung, 

hlm. 2 
19 Bohari, Pengantar Hukum Pajak, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 24 
20 Y. Sri Pudyatmoko, Pengantar Hukum Pajak, C.V Andi Offset, Yogyakarta, 2008, Hlm. 4 
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norma-norma yang ditetapkan oleh penguasa itu sendiri tanpa ada jasa balik 

dan semata-mata guna menutup pngeluaran-pengeluaran umum).21 

2. Karakteristik dan Unsur Pajak 

Dari berbagai definisi yang dikemukakan oleh para sarjana tersebut, dapat 

dikatakan adanya beberapa ciri atau karakteristik pajak itu sendiri yaitu sebagai 

berikut :22 

a. Pajak dipungut berdasar adanya Undang-undang ataupun peraturan 

pelaksanaannya; 

b. Terhadap pembayaran pajak tidak ada tegen prestasi yang dapat 

ditunjukkan secara langsung; 

c. Pemungutannya dapat dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun 

pemerintah daerah sehingga adalah istilah pajak pusat dan pajak 

daerah; 

d. Hasil pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran 

pemerintah, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran 

pembangunan, dan apabila terdapat kelebihan maka sisanya digunakan 

untuk public investment; 

e. Di samping mempunyai fungsi sebagai alat untuk memasukkan dana 

dari rakyat ke dalam kas negara (fungsi budgeter), pajak juga 

mempunyai fungsi lain, yakni fungsi mengatur.   

                                                           
21 Dr. Muhammad Djafar Saidi, S.H., M.H, Pembaruan Hukum Pajak, PT. RajaGrafindo Persada, 

Jakarta, 2007, hlm. 23. 
22 Y. Sri Pudyatmoko, Op.Cit, hlm. 4 
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Unsur adalah elemen/hal-hal yang membentuk sesuatu sehingga 

menyebabkan sesuatu itu ada.23 Menurut Rochmat Soemitro, unsur-unsur 

pajak adalah : 

a. Ada masyarakat (kepentingan umum); 

b. Ada undang-undang; 

c. Pemungut pajak-penguasa masyarakat; 

d. Subjek pajak-objek pajak; 

e. Objek pajak-tatbestand; 

f. Surat ketetapan pajak (fakultatif).24 

3. Subjek Pajak 

Subjek pajak adalah orang atau badan yang telah memenuhi syarat subjektif. 

Menurut undang-undang tentang pajak penghasilan misalnya, menyebutkan 

bahwa subjek pajak dapat berupa orang, badan, warisan yang belum terbagi 

sebagai satu kesatuan, termasuk Benda Usaha Tetap (permanent 

estabilishment). Orang dalam hal ini menyangkut manusia sebagai pendukung 

hak dan kewajiban. Sementara itu, pengertian badan memang agak berbeda 

dengan apa yang selama ini dipahami dalam Hukum Keperdataan. Dalam 

Hukum Keperdataan, yang namanya badan dalam subjek hukum haruslah 

berbadan hukum. Dalam hal ini yang dapat menjadi badan hukum adalah PT, 

yayasan, dan koperasi. Sementara itu, dalam hal pajak yang dimaksud sebagai 

badan tidak selalu badan hukum. Bentuk-bentuk CV, Firma, Kongsi, 

                                                           
23 Ibid. hlm. 7 
24 Rochmat Soemitro, Pengantar Singkat Hukum Pajak, PT. Eresco, Bandung, 1992, Hal. 10 
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Persekutuan atau perkumpulan orang pun dapat menjadi badan. Bahkan, dalam 

UU Nomor 28 Tahun 2007 ditentukan sangat luas, yakni sekumpulan orang 

dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun 

yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan 

komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha 

milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, 

dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, 

organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan 

lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap (Pasal 1 

Ayat (3) UU Nomor 28 Tahun 2007).25 

Warisan yang belum terbagi sebagai kesatuan yang menjadi subjek pajak 

itu merupakan subjek pajak yang menggantikan posisi pewaris. Apabila 

warisan itu telah dibagikan kepada ahli waris maka akan menyatu dengan harta 

ahli waris maka akan menyatu dengan harta ahli waris sehingga bukan lagi 

menjadi subjek pajak tersendiri.26 

Bentuk Usaha Tetap juga dapat menjadi subjek pajak. Bentuk Usaha Tetap 

ini merupakan bentuk usaha yang secara tetap didirikan di Indonesia, dan 

dimanfaatkan oleh orang/badan di luar negeri. Misalnya dapat berupa bengkel, 

pabrik, show room, manajemen, agen, dan sebagainya yang menjadi salah satu 

                                                           
25 Ibid. 
26 Ibid. 
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instrument untuk memenuhi kebutuhan usaha subjek hukum yang berada di 

luar negeri.27 

Untuk menjadi subjek pajak, syarat subjektif harus dipenuhi. Syarat 

subjektif yakni syarat yang melekat pada diri subjek yang bersang-kutan, 

seperti misalnya lahir di Indonesia, berdomisili di Indonesia, berkedudukan 

atau didirikan di Indonesia, dan sebagainya. Atau, kalau tidak tinggal dan 

berkedudukan di Indonesia, maka memiliki kekayaan di Indonesia atau 

memperoleh penghasilan dari Indonesia. Subjek pajak dinilai potensial untuk 

dikanakan pajak, tetapi belum mempunyai kewajiban untuk membayar pajak.28 

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan 

Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak 

Penghasilan menjelaskan subjek pajak PPh yakni; 

(1) Yang menjadi subjek pajak adalah; 

a. 1. orang pribadi 

2. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan 

menggantikan yang berhak 

b. badan; dan 

c. bentuk usaha tetap. 

(1a) Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan 

perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan. 

(2) Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan 

subjek pajak luar negeri; 

(3) Subjek pajak dalam negeri adalah; 

a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia lebih 

dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka 

waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam 

suatu tahun pajak berada di Indonesia yang mempunyai niat 

untuk bertempat tinggal di Indonesia; 

                                                           
27 Ibid. 
28 Ibid. 
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b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di 

Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang 

memenuhi kriteria; 

1. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

2. Pembiayaanya bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja negara atau Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah; 

3. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran 

Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;dan 

4. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan 

fungsional negara;dan 

c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan 

menggantikan yang berhak. 

(4) Subjek pajak luar negeri adalah; 

a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia 

tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam 

jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak 

didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang 

menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk 

usaha tetap di Indonesia; dan 

b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia 

tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam 

jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak 

didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang 

dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari 

Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan 

kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. 

(5) Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan 

oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, 

Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tidak 

lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka 

waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan 

tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan 

usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat 

berupa: 

a. Tempat kedudukan manajemen; 

b. Cabang perusahaan; 

c. Kantor perwakilan; 

d. Gedung kantor; 

e. Pabrik; 

f. Bengkel; 

g. Gudang; 

h. Ruang untuk promosi dan penjualan; 

i. Pertambangan dan penghasilan sumber alam; 

j. Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi; 
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k. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau 

kehutanan; 

l. Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan; 

m. Pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau 

orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) 

hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan; 

n. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang 

kedudukannya tidak bebas; 

o. Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak 

didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang 

menerima premi asuransi atau menanggung risiko di 

Indonesia;dan 

p. Komputer, agen elektronik, atau alat otomatis yang 

dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara 

transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha 

melalui internet. 

(6) Tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan 

ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak menurut keadaan yang 

sebenarnya. 

 

4. Objek Pajak  

Objek pajak (tatbestand) atau sasaran pengenaan pajak dapat diartikan 

sebagai keadaan, peristiwa dan perbuatan yang menurut ketentuan undang-

undang memenuhi syarat bagi dikenakannya pajak.29 

a. Keadaan 

Pajak dapat dikenakan terhadap suatu keadaan tertentu yang menurut 

undang-undang memang harus dikenakan pajak. Sebagai contoh, 

misalnya dalam Pajak Penghasilan (PPh), seseorang yang dalam 

keadaan memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu yang telah 

                                                           
29 Y. Sri Pudyatmoko, Op.Cit, hlm.25 
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memenuhi syarat dapat dikenakan pajak. Jadi, dalam hal ini adalah 

keadaan memperoleh penghasilan.30 

b. Peristiwa 

Peristiwa tertentu yang terjadi di masyarakat juga dapat menjadi objek 

pajak. Sebagai contoh, peristiwa kematian. Peristiwa kematian sendiri 

di bidang hukum dapat dikatakan merupakan peristiwa perdata karena 

dengan adanya kematian maka status orang tersebut sebagai subjek 

hukum perdata menjadi hapus. Dengan adanya peristiwa kematian maka 

akan terbuka adanya warisan, yakni peralihan harta dari orang yang 

telah meninggal (pewaris) kepada yang berhak menerimanya (ahli 

waris).31 

Misalnya, seorang wajib pajak meninggal dunia dan meninggalkan 

warisan berupa tanah dan bangunan. Peristiwa tersebut membuka 

adanya warisan. Terhadap perolehan hak karena warisan itu dikenakan 

pajak berupa Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan 

(BPHTB). Demikian pula jika yang diwariskan berupa kendaraan 

bermotor maka kepada ahli warisnya akan dikenakan pajak berupa Bea 

Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).32 

c. Perbuatan  

Perbuatan yang terjadi di dalam masyarakat juga dapat menjadi objek 

pajak apabila telah memenuhi syarat. Sebagai contoh perbuatan 

                                                           
30 Ibid. 
31 Ibid. 
32 Ibid. 
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seseorang yang mengikat perjanjian pinjam-meminjam uang senilai 

lima juta rupiah, di mana perjanjian itu dibuat secara tertulis. Oleh 

karena ada perbuatan membuat perjanjian yang dituangkan ke dalam 

dokumen perjanjian yang memuat nilai mata uang sejumlah itu maka 

dikenakan pajak berupa Bea Materai.33 

Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 

Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 

Tentang Pajak Penghasilan menjelaskan objek pajak PPh yakni; 

(1) Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap 

tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh 

Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar 

Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk 

menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan 

nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk: 

a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau 

jasa yang diterima atau yang diperoleh termasuk gaji, upah, 

tunjangan honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang 

pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali 

ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.; 

b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan 

penghargaan; 

c. Laba usaha; 

d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta 

termasuk: 

1. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, 

persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham 

atau penyertaan modal; 

2. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang 

saham, sekutu atau anggota yang diperoleh perseroan, 

persekutuan dan badan lainnya; 

3. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, 

pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau 

reorganinasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun; 

4. Keuntungan karena peralihan harta berupa hibah, 

bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada 

                                                           
33 Ibid. 
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keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat 

dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial 

termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang 

menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya 

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, 

sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, 

kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak 

yang bersangkutan;dan 

5. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian 

atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam 

pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan 

pertambangan; 

e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah 

dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan 

pengembalian pajak; 

f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena 

jaminan pengembalian utang; 

g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk 

dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, 

dan pembagian sisa hasil usaha koperasi; 

h. Royalty atau imbalan atas penggunaan hak; 

i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan 

harta; 

j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala; 

k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai 

dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan 

Pemerintah; 

l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing; 

m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva; 

n. Premi asuransi; 

o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari 

anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan 

usaha atau pekerjaan bebas; 

p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan 

yang belum dikenakan pajak; 

q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah; 

r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata 

cara perpajakan; dan 

s. Surplus Bank Indonesia. 

 

5. Wajib Pajak 

Wajib Pajak pada awalnya berasal dari subjek pajak yang dikenakan pajak 

karena memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif yang telah ditentukan. 
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Ada keterkaitan antara subjek pajak dengan wajib pajak, walaupun keduanya 

dapat dibedakan secara hukum karena keberadaan wajib pajak bermula dari 

subjek pajak.34 

Pengertian wajib pajak menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 

28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yakni; 

“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, 

pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan 

kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan. Berdasarkan pengertian wajib pajak tersebut maka 

wajib pajak dibedakan menjadi dua yakni wajib pajak orang pribadi dan 

wajib pajak badan.” 

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang 

Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan bahwa; 

“Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan 

baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi 

perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha 

milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk 

apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, 

yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, 

lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan 

bentuk usaha tetap.” 

Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan 

Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum 

Dan Tata Cara Perpajakan mengatur mengenai syarat wajib pajak, bunyi pasal 

tersebut yakni;  

                                                           
34 Dr. Muhammad Djafar Saidi, S.H., M.H, Op.Cit, hlm.67 
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“Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib 

mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah 

kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan 

kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.” 

Terkait syarat subjektif dan syarat objektif wajib pajak lebih jelas dalam 

penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang 

Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang 

Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan yakni ;  

1. Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan 

mengenai subjek pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 

dan perubahannya.  

2. Persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima 

atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan 

pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 

Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya. 

Berdasarkan penjelasan pasal tersebut maka setiap wajib pajak yang telah 

memenuhi syarat objektif dan syarat subjektif wajib mendaftarkan diri pada 

kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal 

atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok 

Wajib Pajak. 

6. Surat Pemberitahuan  

Definisi surat pemberitahuan menurut Pasal 1 Ayat (11) Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang 

Nomor. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

yakni: 

“Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk 

melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak 
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dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.” 

Dalam hukum pajak terdapat suatu sarana hukum yang menghubungkan 

antara wajib pajak dengan pejabat pajak dalam rangka penegakan hukum 

pajak. Sarana hukum tersebut adalah surat pemberitahuan yang disediakan 

oleh pejabat pajak untuk digunakan bagi wajib pajak melaporkan jumlah pajak 

terutang. Rochmat Soemitro memberikan definisi Surat Pemberitahuan adalah 

bentuk kerja sama antara Wajib Pajak dengan Direktorat Jendral Pajak untuk 

menentukan besarnya pajak yang terutang.35 

Penggunaan surat pemberitahuan merupakan bagian dari self assessment 

system yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung 

dan melaporkan jumlah pajak yang terutang kepada pejabat pajak yang 

menerbitkan surat pemberitahuan itu. Self assessment system merupakan 

pengganti Official assessment sytem sebagaimana yang diterapkan terhadap 

pajak langsung pada masa sebelum terjadi perubahan Undang-Undang Pajak 

pada tahun 1983. 

7. Fungsi Pajak 

Pada umumnya pajak memiliki fungsi dalam proses pelaksanaan 

pembangunan nasional, hal ini dikarenakan pajak adalah pilar utama pilar 

utama penerimaan Negara dalam APBN yang digunakan untuk memenuhi 

                                                           
35 Dr. Muhammad Djafar Sidiq, S.H.,M.H., Op.Cit, hlm.121 
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kebutuhan belanja pemerintah khususnya dalam hal pembangunan nasional. 

Adapun funsi pajak sebagai berikut : 

1. Fungsi Budgeter (Sumber Keuangan Negara) 

Pajak mempunyai fungsi budgeter, artinya pajak merupakan salah satu 

sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin 

maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya 

memasukkan  uang  sebanyak-banyaknya untuk kas negara.  Upaya tersebut 

ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak 

melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti pajak 

penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas 

Barang  Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain – lain.36 

2. Fungsi Regularend (Pengatur) 

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk 

mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan 

ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.37 

Fungsi regulair adalah pajak yang digunakan sebagai alat untuk mengatur 

atau untuk mencapai tujuan–tujuan tertentu yang pada umumnya   terlibat pada 

sektor swasta atau dapat dikatakan fungsi mengatur yang ditujukan keareah 

kebijakasanaan perpajakan dibidang sosial, kultural, ekonomi dan lain–lain.38 

                                                           
36 Siti Resmi, Perpajakan: Teori dan Kasus, Salemba Empat, Malang, 2009, hlm.3 
37 Ibid. 
38 R. Tobias Soebekti – Asroni,  Dasar – dasar Perpajakan, Karunia, Jakarta, Universitas Terbuka, 

1985. Hlm. 24 
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Fungsi mengatur dewasa ini sangat penting peranannya sebagai  alat 

kebijaksanaan perpajakan dibidang sosial, kultural, ekonomi dan lain-lain. 

Disini pajak di jadikan sebagai alat oleh pemerintah untuk mencapai tujuan–

tujuan   tertentu baik dalam bidang ekonomi, social maupun kultural.39 

8. Jenis-jenis Pajak 

Menurut Siti Resmi terdapat beberapa jenis – jenis pajak yang dapat 

dikelompokkan menjadi tiga yakni menurut pengelompokan menurut 

golongannya, pengelompokan menurut sifatnya, dan pengelompokan menurut 

lembaga pemungutannya.  

1. Menurut Golongan 

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu: 

a. Pajak langsung, adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung 

sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan 

kepada orang lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang 

bersangkutan. 

b. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pada akhirnya dapat 

dibebankan atau  dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. 

Pajak tidak langsung terjadi jika suatu kegiatan, peristiwa atau 

perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi 

penyerahan barang atau jasa. 

 

                                                           
39 Bohari, Op.cit, hlm.79 
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2. Menurut Sifat 

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu: 

a. Pajak subjektif, adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan 

keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan 

keadaan subjeknya. 

b. Pajak objektif, adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan 

objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang 

mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa 

memerhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun 

tempat tinggal. 

3. Menurut Lembaga Pemungut 

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu : 

a. Pajak Negara (pajak pusat), adalah pajak yang dipungut oleh 

pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga 

negara pada umumnya. 

b. Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik 

tingkat I  (pajak  provinsi)  maupun daerah tingkat II (pajak 

kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah 

masing -masing. 

9. Sistem Pemungutan Pajak 

Terdapat 3 (tiga) jenis sistem pemungutan pajak, ketiga sistem pemungutan 

pajak tersebut yaitu: 
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1. Official  Assessment  System  

Official  Assessment  System merupakan  sistem  pemungutan  pajak  

yang memberi wewenang  kepada  pemerintah  untuk  menentukan  besarnya 

pajak yang terutang. 

2. Self Assessment System  

Self Assessment System merupakan pemungutan pajak yang 

memberikan wewenang, kepercayaan,  tanggung  jawab  kepada  Wajib  

Pajak  untuk menghitung, memperhitungkan,   membayar   dan   melaporkan   

sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. 

3. Withholding System  

Withholding System merupakan sistem pemungutan pajak yang 

memberi wewenang kepada   pihak   ketiga   untuk   memotong   atau   

memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. 

Berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 

Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang 

Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan bahwa Sistem, 

mekanisme, dan tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan yang 

sederhana menjadi ciri dan corak dalam perubahan Undang-Undang ini dengan 

tetap menganut sistem self assessment. Perubahan tersebut khususnya berkaitan 

dengan peningkatan keseimbangan hak dan kewajiban bagi masyarakat Wajib 

Pajak sehingga masyarakat Wajib Pajak dapat melaksanakan hak dan kewajiban 

perpajakannya dengan lebih baik.  
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Dengan demikian Negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 28 

Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan menganut sistem 

pemungutan pajak self assessment system. Pengertian Self assesment system 

menurut Siti Resmi menjelaskan bahwa,   suatu   sistem   pemungutan   pajak   

yang   memberi   wewenang wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak 

yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang 

perpajakan yang   berlaku.40 

Self assessment system menurut Waluyo dan Wirawan, adalah   pemungutan 

pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib 

pajak untuk menghitung memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri 

besarnya pajak yang harus dibayar. Sedangkan menurut Zain, mengatakan Self 

assessment system merupakan, tipe keenam dari   tipe administrasi perpajakan 

banyak ditentukan oleh kerja sama atau tingkat partisipasi wajib pajak atau 

pemotong/pemungut pajak dan respons wajib pajak terhadap pengenaan pajak 

tersebut.41 

Definisi self assessment system menurut KUP No. 28 Tahun 2007 

merupakan suatu system perpajakan yang memberikan kepercayaan dan 

tanggungjawab kepada wajib pajak untuk : 

1. Berinisiatif mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan Nomor Pokok 

wajib Pajak (NPWP). 

                                                           
40 Siti Resmi, Perpajakan: Teori dan Kasus, (Malang: Salemba Empat, 2009), h.3 
41 Wirawan B Ilyas dan Richard Burton, Hukum Pajak, (Jakarta: PT Salemba Empat, 2001), h.20. 
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2. Menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri 

pajak terutang. 

Menurut   penjelasan   UU   KUP   No.   28   Tahun   2007   bahwa   system 

pemungutan  pajak self  assessment  mempunyai  arti  bahwa  penentuan  

penetapan besarnya pajak  yang  terutang  dipercayakan  kepada  wajib  pajak  

sendiri  dan melaporkan  secara  teratur  jumlah  pajak  yang  terutang  dan  yang  

telah  dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan 

perpajakan. Media atau  surat  yang  digunakan  wajib  pajak  untuk  melaporkan 

penghitungan  dan pembayaran pajak disebut Surat Pemberitahuan (SPT). 

Adapun ciri-ciri Self Assesment System yaitu: 

1. Wajib pajak (dapat dibantu oleh konsultan pajak) melakukan peran aktif 

dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. 

2. Wajib pajak adalah pihak yang bertanggung jawab penuh atas  

kewajiban perpajakannya sendiri. 

3. Pemerintah dalam hal ini instansi perpajakan, melakukan pembinaan, 

penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan, kewajiban 

perpajakan, bagi wajib pajak, melalui pemeriksaan pajak dan  penerapan 

sanksi  pelanggaran  dalam bidang  pajak  sesuai peraturan yang 

berlaku.42 

 

 

 

                                                           
42 Ibid. 
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10. Dasar atau Asas Pemungutan Pajak 

Beberapa dasar-dasar atau asas-asas pemungutan pajak adalah sebagai 

berikut:43 

1. Asas Sumber  

Asas yang menganut cara pemungutan pajak yang tergantung pada adanya 

sumber penghasilan di suatu negara. Jika disuatu negara terdapat suatu sumber 

penghasilan, maka negara tersebut berhak memungut pajak tanpa melihat 

Wajib Pajak itu bertempat tinggal. 

Negara yang menganut asas sumber akan mengenakan pajak pada suatu 

penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh orang pribadi atau badan hanya 

apabila penghasilan yang akan dikenakan oleh pajak itu diperoleh atau diterima 

oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumber-sumber yang 

berada di negara itu. 

Dalam asas ini, tidak menjadi persoalan mengenai siapa dan apa status dari 

orang atau badan yang memperoleh penghasilan tersebut, sebab yang menjadi 

landasan pengenaan pajak adalah objek pajak yang timbul atau berasal dari 

negara itu. 

2. Asas Domisili 

Asas domisili atau disebut juga asas kependudukan (domicile/residence 

principle), berdasarkan asas ini negara akan mengenakan pajak atas suatu 

                                                           
43 Adrian Sutedi, S.H., M.H, Hukum Pajak, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.22 
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penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh orang pribadi atau badan, 

apabila untuk kepentingan perpajakan, orang pribadi tersebut merupakan 

penduduk (resident) atau berdomisili di negara itu atau apabila badan yang 

bersangkutan berkedudukan di negara itu. 

Dalam kaitan ini tidak dipersoalkan dari mana penghasilan yang akan 

dikenakan pajak itu berasal. Itulah sebabnya bagi negara yang menganut asas 

ini, dalam sistem pengenaan pajak terhadap penduduknya akan 

menggabungkan asas domisili (kependudukan) dengan konsep pengenaan 

pajak atas penghasilan baik yang diperoleh di negara itu maupun penghasilan 

yang diperoleh di luar negeri (world-wide income concept). 

3. Asas Nasional 

Asas kebangsaan atau asas nasionalitas atau disebut juga asas 

kewarganegaraan (nationality/citizenship principle). Dalam asas ini yang 

menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang 

atau badan yang memperoleh penghasilan. Berdasarkan asas ini, tidaklah 

menjadi persoalan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak berasal. 

Seperti halnya dalam asas domisili, sistem pengenaan pajak berdasarkan asas 

nasionalitas ini dilakukan dengan cara menggabungkan asas nasionalitas 

dengan konsep pengenaan pajak atas world wide income. 

4. Asas Yuridis 

Menurut asas ini hukum pajak harus dapat memberikan jaminan hukum 

yang perlu untuk menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk negara maupun 
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untuk warganya. Oleh karena itu terkait pajak di negara hukum segala sesuatu 

harus ditetapkan dalam undang-undang. Juga dalam Pasal 23 Ayat (2) Undang-

Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia bahwa pengenaan dan 

pemungutan pajak (termasuk bead an cukai) untuk keperluan negara hanya 

boleh terjadi berdasarkan undang-undang 

Rasionya mengapa pengenaan pajak harus berdasarkan undang-undang 

adalah sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor rakyat 

kepada sektor pemerintah (untuk membiayai pengeluaran negara); untuk itu 

dapat ditunjuk kontraprestasi secara langsung terhadap individu. Padahal 

peralihan kekayaan ke yang lain tanpa adanya kontraprestasi, hanya dapat 

terjadi bila terjadi suatu hibah (wasiat)44 

5. Asas Ekonomis 

Pajak selain mempunyai fungsi budgeter juga berfungsi mengatur, yaitu 

digunakan sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, sehingga 

politik pemunungutan pajaknya adalah sebagai berikut:45 

1. Diusahakan supaya tidak menghambat lancarnya produksi dan 

perdagangan. 

2. Diusahakan supaya jangan menghalang-halangi rakyat dalam usahanya 

menuju kebahagiaan dan jangan sampai merugikan kepentingan umum. 

 

                                                           
44 R. Santoso Brotodihardjo, S.H, Op.Cit, hlm. 37 
45 Adria Sutedi, S.H.,M.H., Op.Cit, hlm. 28 
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6. Asas Finansial 

Sesuai dengan fungsi budgeter, maka sudah tentu bahwa biaya-biaya untuk 

mengenakan dan memungut pajak harus sekecil-kecilnya, dibadingkan dengan 

pendapatannya, apalagi dalam bandingan dengan pendapatannya. Sebab inilah 

hasil yang dicapainya, yang harus menyumbang banyak dalam menutup 

pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh negara, termasuk juga biaya-

biaya untuk aparatur fiskus sendiri. 

Untuk menghindarkan tertimbunnya tunggakan-tunggakan pajak, harus 

selalu diteliti, apakah syarat-syarat penting telah dipenuhi untuk dapat 

memungut pajak dengan efektif. Syarat ini antara lain adalah pengenaan pajak 

harus dilakukan pada saat yang terbaik bagi yang harus membayarnya, yaitu 

harus sedekat-dekatnya saatnya dengan saat terjadinya perbuatan, peristiwa 

ataupun keadaan yang menjadi dasar pengenaan pajak itu, sehingga sangat 

mudah dibayar oleh orang-orang bersangkutan. 

Sesuai pula dengan asas finansial, bahwa bilamana pembuat undang-undang 

(pajak) ingin menghapuskan satu macam pajak, ia menilik terlebih dahulu, 

bagaimana keadaan keuangan negara. Bilamana anggaran belanja itu 

mengizinkan, maka hal ini akan mendapat gelar bijaksana apabila pajak tadi 

dipertahankan dulu untuk sementara waktu. 

Dalam asas finansial sesuai dengan fungsi budgeter, maka biaya 

pemungutan pajak harus seminimal mungkin dan hasil pemungutan pajak 

hendaknya cukup untuk menutupi pengeluaran negara. Harus juga 
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diperhatikan saat pengenaan pajak hendaknya sedekat mungkin dengan 

terjadinya perbuatan, peristiwa, dan keadaan yang menjadi dasar pengenaan 

pajak.46 

B. Tinjauan Umum Tentang Kepatuhan Hukum 

1. Pengertian Kepatuhan Hukum 

Kepatuhan hukum adalah keadaan seseorang warga masyarakat yang 

tunduk patuh dalam satu aturan (hukum) yang berlaku. Kepatuhan hukum 

adalah kesadaran kemanfaatan hukum yang melahirkan bentuk "kesetiaan"  

masyarakat  terhadap  nilai-nilai  hukum  yang diberlakukan dalam  hidup  

bersama  yang  diwujudkan  dalam  bentuk  prilaku  yang senyatanya patuh 

terhadap nilai-nilai hukum itu sendiri yang dapat dilihat dan dirasakan oleh 

sesama anggota masyarakat.47 

2. Teori Kepatuhan Hukum 

Menurut Soerjono, Salman, hakikat kepatuhan hukum memiliki 3  (tiga) 

faktor yang menyebabkan warga masyarakat mematuhi hukum, antara lain:  

a. Compliance 

“An overt acceptance induced by expectation of rewards and an attempt to 

avoid possible punishment– not by any conviction in the desirability of the 

enforced nile. Power of the influencing agent is based on, means-control” and, 

as a consequence, the influenced person conforms only under surveillance”.48 

                                                           
46 Ibid. 
47 S.Maronie, Kesadarandan Kepatuhan Hukum. Dalam https://www.zriefmaronie.blogspot.com. 

Diakses pada tanggal 12 Januari 2020. 
48 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum. UI Press, Jakarta. 1986, Hal. 10. 
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Suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan 

usaha untuk menghindari diri dari hukuman atau sanksi yang mungkin 

dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. Kepatuhan ini sama 

sekali tidak didasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan kaidah hukum yang 

bersangkutan, dan lebih didasarkan pada pengendalian dari pemegang 

kekuasaan. Sebagai akibatnya, kepatuhan hukum akan ada apabila ada 

pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaidah-kaidah hukum tersebut.49 

b. Identification 

“An acceptance of a rule not because of its intrinsic value and appeal but 

because of a person’s desire to maintain membership in a group or relationship 

with the agent. The source of power is the attractiveness of the relation which 

the persons enjoy with the group or agent, and his conformity with the rule will 

be dependent upon the salience of these relationships” 50 

Terjadi   bila   kepatuhan   terhadap kaidah  hukum  ada  bukan  karena  nilai 

intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada 

hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah 

hukum tersebut. Daya tarik untuk patuh adalah keuntungan yang diperoleh dari 

hubungan-hubungan tersebut, dengan demikian kepatuhan tergantung pada 

baik-buruk interaksi.51 

                                                           
49 Ibid. 
50 Ibid. 
51 Ibid. 
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Bentuk kepatuhan hukum di masyarakat yang disebabkan karena untuk 

mempertahankan hubungan yang menyenangkan dengan orang atau kelompok 

lain, seperti seorang anak di bawah umur yang memiliki keinginan berkendara 

tetapi dikarenakan salah satu dari kedua orang tua anak tersebut adalah  penegak 

hukum maka anak di bawah umur tersebut lebih memilih tidak menggunakan 

kendaraan bermotor.   

c. Internalization 

“The acceptance by an individual of a rule or behavior because he finds  its 

content  intrinsically  rewarding  ... the content is congruent with a person’s 

values either because his values changed and adapted to the inevitable” 

Pada tahap ini seseorang mematuhi kaidah hukum karena secara intrinsik 

kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isi kaidah tersebut adalah sesuai dengan 

nilai-nilainya dari pribadi yang bersangkutan, atau karena Ia mengubah nilai-

nilai semula dianutnya. Hasil dari proses tersebut adalah suatu konformitas yang 

didasarkan pada motivasi secara intrinsik. Titik sentral dari kekuatan proses ini 

adalah kepercayaan orang tadi terhadap tujuan dari kaidah-kaidah yang 

bersangkutan, terlepas dari pengaruh atau nilai-nilainya terhadap kelompok atau 

pemegang kekuasaan maupun pengawasannya. Tahap ini merupakan derajat 

kepatuhan tertinggi, dimana ketaatan itu timbul karena hukum yang berlaku 

sesuai dengan nilai-nilai yang dianut.  

Bentuk kepatuhan hukum masyarakat dikarenakan  masyarakat mengetahui 

tujuan dan fungsi dari kaidah hukum tersebut, sehingga menyebabkan 

masyarakat  patuh  kepada  peraturan  tersebut,  seperti orang tua anak di bawah 
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umur yang melarang anaknya menggunakan kendaraan bermotor di   karenakan 

anak usia di bawah umur biasanya masih kurang mampu mengontrol emosi, 

kematangan berfikir kurang, kesadaran akan tanggung jawab rendah dan di 

tambah lagi kurngnya pemahaman akan pentingnya keselamatan. 

Dengan mengetahui ketiga jenis ketaatan ini maka kita dapat 

mengidentifikasi seberapa efektivnya suatu peraturan perundang-undangan. 

Semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu undang-undang hanya 

dengan ketaatan yang bersifat compliance atau identification,  berarti kualitas 

keefektivan aturan undang-undang itu masih rendah, sebaliknya semakin 

banyak warga masyarakat yang menaati suatu aturan perundang-undangan  

dengan  ketaatan  yang  bersifat  internalization,  maka  semakin tinggi kualitas 

keefektivan aturan atau undang-undang itu.52 

C. Tinjauan Umum Tentang Kesadaran Hukum 

1. Pengertian Kesadaran Hukum 

Pengertian kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto adalah Kesadaran 

hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam 

diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. 

Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan 

suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam 

masyarakat yang bersangkutan.53 

                                                           
52 Ibid. 
53 Soejono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Edisi Pertama, Rajawali, Jakarta 

1982, hlm. 182 
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Sudikno Mertokusumo juga mempunyai pendapat tentang pengertian 

Kesadaran Hukum. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa : Kesadaran 

hukum berarti kesadaran tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau 

perbuat atau yang seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap 

orang lain. Ini berarti kesadaran akan kewajiban hukum kita masing-masing 

terhadap orang lain.54 

Paul Scholten juga mempunyai pendapat tentang arti kesadaran hukum. 

Paul Scholten menyatakan bahwa : Kesadaran hukum adalah kesadaran yang 

ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, 

suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan 

antara hukum dan tidak hukum (onrecht), antara yang seyogyanya dilakukan 

dan tidak dilakukan.55 

2. Tahapan Kesadaran Hukum 

Berikut adalah suatu proses atau tahapan sehingga kesadaran hukum dapat 

terwujud di dalam kehidupan masyarakat:56 

1. Tahap Pengetahuan Hukum 

Dalam hal ini, merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan 

perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yakni tentang apa yang 

dilarang dan apa yang diperbolehkan. 

                                                           
54 Sudikno Mertokusumo, Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat, Edisi Pertama, Liberti, 

Yokyakatra, 1981, hlm. 3 
55 Ibid. 
56 Munir Fuady, Sosiologi Hukum Kotemporer, Interaksi Kekuasaan, Hukum, dan Masyarakat, Citra 

Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm.80 



46 
 

 

2. Tahap Pemahaman Hukum 

Yang dimaksud adalah bahwa sejumlah informasi yang dimiliki oleh 

seseorang mengenai isi dari aturan hukum (tertulis), yakni mengenai isi, 

tujuan dan manfaat dari peraturan tersebut. 

3. Tahap Sikap Hukum (Legal Attitude) 

Merupakan suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum 

karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut 

bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam hal 

ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum. 

4. Tahap Pola Perilaku Hukum 

Tahap pola perilaku hukum adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu 

aturan hukum dalam masyarakat. Jika berlaku suatu aturan hukum, 

sejauh mana berlakunya dan sejauh mana masyarakat mematuhinya. 

Hukum haruslah sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat, artinya 

hukum harus mengikuti kehendak dari masyarakat. Hukum yang baik adalah 

hukum hukum yang sesuai dengan perasaan hukum manusia (perorangan). 

Artinya, jika kesadaran hukum dikaitkan dengan masyarakat, sementara 

perasaan hukum dikaitkan dengan manusia perorangan, sehingga dapatlah 

disebutkan bahwa kesadaran hukum sebenarnya generalisasi dari perasaan 

hukum.57 

                                                           
57 Ibid, hlm.75 
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Sunaryati Hartono berpendapat bahwa, betapapun kesadaran hukum itu 

berakar di dalam masyarakat, ia merupakan abstraksi yang lebih rasional 

daripada perasaan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Dengan kata lain 

kesadaran hukum merupakan suatu pengertian yang menjadi hasil ciptaan para 

sarjana hukum. Hal ini tidak dapat dilihat secara langsung di dalam kehidupan 

masyarakat, melainkan keberadaannya hanya dapat disimpulkan dari 

pengalaman hidup sosial melalui suatu cara pemikiran dan cara penafsiran 

tertentu.58 

Kesadaran hukum berkaitan dengan kepatuhan hukum, hal yang 

membedakannya yaitu dalam kepatuhan hukum ada rasa takut akan sanksi. 

Kesadaran hukum tidak ada sanksi, adalah perumusan dari kalangan hukum 

mengenai penilaian tersebut, yang telah dilakukan secara ilmiah, nilai-nilai 

yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang 

diharapkan ada.59 

D. Tinjauan Umum Tentang Indikator Kepatuhan Pajak 

Kepatuhan wajib pajak dijelaskan oleh Norman D.Nowak sebagai suatu 

iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, dapat 

dicerminkan dalam situasi sebagai berikut : 

                                                           
58 Sunaryati Hartono, Peranan Kesadaran Hukum Rakyat dalam Pembaruan Hukum, Kertas Kerja 

pada Simposium Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Masa Transisi, BPHN-Bina Cipta, Jakarta, 

1975, hlm. 89-90 
59 Ellya Rosana, Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat, Jurnal TAPIs 

Vol. 10 No.1 Januari-Juni 2014, hlm. 11 
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1. Wajib Pajak Paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan; 

2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas; 

3. Menghitung dengan benar jumlah pajak terutang; 

4. Tepat waktu dalam membayar pajak.60 

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 sebagaimana 

diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 

Tentang tata cara penetapan dengan kriteria tertentu dalam rangka 

pengembalian pendahuluan kelebihan  pembayaran pajak terdapat beberapa 

kriteria tertentu untuk disebut sebagai wajib pajak patuh. Dalam pasal 1 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 menjelaskan syarat-

syarat wajib pajak patuh yakni sebagai berikut : 

1. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan; 

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

tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda 

pembayaran pajak; 

3. Laporan Keungan diaudit oleh Akuntan Publik atau lemabaga 

pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa 

Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;dan 

                                                           
60 Christian Cahyaputra Siat dan Agus Arianto Toly, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan 

Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak di Surabya, Jurnal Tax & Accounting 

Review, Vol. 1, No. 1 Tahun 2013, hlm 43. 
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4. 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. 

Kepatuhan terdapat dua macam yakni kepatuhan formal dan kepatuhan 

material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan wajib pajak memenuhi 

kewajiban pajak secara formal berdasarkan ketentuan perundang-undangan 

yang berlaku. Sebagai contoh, ketentuan batas waktu penyampaian Surat 

Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan pada tanggal 31 Maret. 

Jika Wajib Pajak telah telah melaorkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan 

(SPT PPh) Tahunan sebelum atau saat tanggal 31 Maret maka wajib pajak telah 

memenuhi aturan atau ketentuan formal. Sedangkan kepatuhan material yakni, 

Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material yaitu Wajib Pajak yang 

mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan apa adanya atau jujur, lengkap dan 

benar kemudia dilaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak di daerah 

domisilinya sebelum batas waktu berakhir. 

E. Tinjauan Umum Tentang Voluntary Tax Compliance 

James dan Alley (1999) mengemukakan kepatuhan wajib pajak menyangkut 

sejauh mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan  

aturan  perpajakan  yang  berlaku. Dengan demikian  tingkat  kepatuhan wajib 

pajak dapat di ukur dengan Tax Gap yaitu perbedaan antara apa yang tersurat 

dalam peraturan  perpajakan dengan  apa  yang dilaksanakan oleh wajib pajak. 
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Tax gap dapat pula diartikan sebagai  perbedaan  antara  seberapa  besar pajak  

yang  dapat  dikumpulkan  dengan besar  pajak  yang  seharusnya  terkumpul.61 

Sarker mendefenisikan  kepatuhan wajib pajak sebagai  suatu  tingkatan 

dimana seorang wajib pajak memenuhi atau tidak peraturan perpajakan di 

negaranya. Penerapan Self assessment system di Indonesia menunjang besarnya 

peranan wajib pajak dalam menentukan besarnya penerimaan negara dari sektor 

pajak yang didukung oleh kepatuhan pajak (tax compliance). Kepatuhan wajib 

pajak merupakan pelaksanaan atas kewajiban untuk menyetor dan melaporkan 

pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perpajakan. Kepatuhan yang 

diharapkan dengan sistem self assessment system adalah kepatuhan sukarela 

(valuntary compliance). Dalam meningkatkan kepatuhan sukarela dari Wajib 

Pajak, diperlukan keadilan dan keterbukaan dalam menerapkan peraturan 

perpajakan, kesederhanaan peraturan dan prosedur perpajakan serta pelayanan 

yang baik dan cepat dari Fiskus.62 

F. Tinjauan Umum Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 

1. Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah diatur dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. 

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 

Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah memberikan definisi usaha mikro 

yang berbunyi; 

                                                           
61 Dwi Sulistiani, Yona Octiani Lestari, Op.Cit, hlm. 232 
62 Ibid. 
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 “Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau 

badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana 

diatur dalam Undang-Undang ini.” 

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 

Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah menyatakan bahwa; 

 “Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan 

anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, 

atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha 

Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.” 

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 

Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah menyatakan bahwa; 

“Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, 

yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan 

merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, 

dikuasai, atau menjadibagian baik langsung maupun tidak langsung dengan 

Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil 

penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini.” 

2. Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 

Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah diatur dalam Pasal 6 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha 

Mikro, Kecil, Dan Menengah yakni berbunyi : 

1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut: 

a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima 

puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat 

usaha; atau  

b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 

Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). 

2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut: 

a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima 

puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah 

dan bangunan tempat usaha; atau 
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b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 

(tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 

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

3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut: 

a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima 

ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk 

tanah dan bangunan tempat usaha; atau 

b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 

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

Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). 

4) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan 

ayat (2) huruf a, huruf b, serta ayat (3) huruf a, huruf b nilai 

nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan 

perekonomian yang diatur dengan Peraturan Presiden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


