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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia sebagai suatu negara yang sedang berkembang perlu 

menyusun dan menyelenggarakan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat 

baik berupa pembangunan secara fisik maupun non fisik. Dalam rangka 

membiayai pelaksanaan pembangunan nasional pemerintah terus meningkatkan 

penerimaan dari sektor pajak. 

Menurut Soemitro (1990:1) pajak merupakan iuran wajib bagi seluruh 

rakyat yang harus dibayarkan kepada kas negara menurut ketentuan undang-

undang yang berlaku sehingga dapat dipaksakan dan tanpa adanya imbal jasa 

(kontraprestasi) secara langsung, yang digunakan untuk membiayai  

pengeluaran umum negara. Oleh karena itu semua rakyat yang menurut 

undang-undang termasuk sebagai wajib pajak (WP) harus membayar pajak 

sesuai dengan kewajibannya. 

Ciri-ciri yang yang melekat pada pengertian pajak adalah: 1) Pajak 

dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaan yang sifatnya 

dapat dipaksakan; 2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya 

kontraprestasi individual oleh pemerintah; 3) Pajak dipungut oleh negara baik 

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah; 4) Pajak diperuntukkan bagi 

pengeluaran-pengeluaran pemerintah, jika dari pemasukannya masih terdapat 

surplus, maka dipergunakan untuk membiayai public investment dan; 5) Pajak 

mempunyai tujuan selain budgetair, yaitu mengatur (Waluyo, 2010:5). 
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Menurut penelitian Ardyaksa (2014) pengertian-pengertian definisi 

pajak dari beberapa ahli tersebut sangat jelas menunjukkan bahwa pajak 

mempunyai kecenderungan dan karakteristik hubungan yang searah, di mana 

ada satu pihak yang mempunyai kewajiban untuk membayar, namun pihak 

yang satunya lagi (pemerintah) tidak mempunyai kewajiban apapun untuk 

memberikan jasa timbal balik apapun kepada pembayar. Hal ini menyebabkan 

munculnya kesenjangan kepentingan antara pemungut pajak yang kemudian 

menimbulkan pertentangan diametral. 

Menurut penelitian Permatasari (2014), pertentangan diametral disini 

berarti bahwa fiskus sebagai pihak yang diuntungkan dalam proses penerimaan 

pajak, akan selalu berusaha untuk mencapai target pemasukan ke dalam kas 

negara sebesar–besarnya. Di lain pihak, masyarakat sebagai pihak yang harus 

membayar pajak tidak mendapatkan pengembalian jasa secara langsung akibat 

pembayaran yang dilakukannya akan berupaya sebaliknya, yaitu mencari cara 

agar dapat mengurangi pajak terutang yang harus dibayar kepada kas negara. 

Menurut penelitian Suminarsih (2011), sistem pemungutan pajak 

merupakan salah satu elemen penting yang menunjang keberhasilan 

pemungutan pajak suatu negara. Secara garis besar dalam sistem pemungutan 

pajak dikenal dengan tiga sistem di Indonesia sendiri pernah menerapkan 

beberapa sistem pemungutan pajak, yaitu official assesment system, self 

assesment system, dan with holding tax system. 

Menurut penelitian Friskianti (2014), sejak adanya reformasi di bidang 

pajak tahun 1983, Indonesia mulai menerapkan self assessment system. Dalam 

sistem ini WP dituntut untuk berperan aktif mulai dari mendaftarkan diri 
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sebagai WP, mengisi surat pemberitahuan (SPT), menghitung besarnya pajak 

yang terutang, dan menyetorkan kewajibannya, sedangkan aparatur perpajakan 

berperan sebagai pembina, pembimbing, dan pengawas pelaksanaan kewajiban 

yang dilakukan oleh WP. Semua program layanan tersebut bertujuan untuk 

memudahkan WP dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. 

Belum optimalnya penerimaan pajak di negara berkembang, khususnya 

Indonesia salah satunya dipengaruhi oleh masih buruknya administrasi 

perpajakan. Administrasi  perpajakan berkorelasi langsung dengan tingkat 

penghindaran pajak (tax avoidance), penggelapan pajak (tax evasion), dan 

korupsi pajak. Hal ini dapat dilihat dari besarnya tax gap, yaitu selisih antara 

kewajiban pajak yang seharusnya dengan pajak yang dibayar. Untuk itu, 

meskipun penerimaan pajak dari tahun ketahun semakin meningkat, tetapi 

tidak menutup kemungkinan bahwa akan terjadi penurunan yang disebabkan 

oleh penggelapan pajak yang dilakukan. 

Tax evasion merupakan perbuatan melanggar UUP dengan 

menyampaikan di dalam SPT jumlah penghasilan yang lebih rendah daripada 

yang sebenarnya (understatement of income) di satu pihak dan melaporkan 

biaya yang lebih besar daripada yang sebenarnya (overstatement of the 

deductions) di lain pihak. Bentuk tax evasion yang lebih parah adalah apabila 

WP sama sekali tidak melaporkan penghasilannya (non-reporting of income). 

Penelitian Rosianti (2014) menemukan bahwa di Indonesia praktek 

penggelapan pajak juga semakin meningkat dari tahun ketahun. Berdasarkan 

data dari Dirjen Pajak, pada tahun 2011 ditemukan 23 kasus dengan kerugian 
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Rp194 miliar, tahun 2012 terdapat kasus dengan kerugian Rp 326 miliar, serta 

tahun 2013 ditemukan 20 kasus dengan kerugian negara mencapai Rp 239 

miliar. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa praktek penggelapan pajak telah 

dilakukan dari tahun ketahun.  

Selain itu, fakta di lapangan menunjukkan dimana fenomena saat ini 

pendapatan pemerintah dari sektor pajak belum maksimal. Pada tahun 2010 target 

penerimaan pajak Rp 743 triliun, yang terealisasi hanya 97,3% atau sebesar Rp 

723 triliun, tahun 2011 target sebesar Rp 879 triliun, yang terealisasi hanya 

99,4% atau sebesar Rp 874 triliun, tahun 2012 dari 1.016 triliun yang 

ditargetkan hanya terealisasi Rp 981 triliun atau 96,4% saja, di tahun 2013 pun 

sama target Rp 1.148 triliun yang terealisasi hanya Rp 1.077 triliun atau 

prosentasenya sebesar 93,8%, target penerimaan 2014 sebesar Rp 1.246 triliun 

hanya terealisasi Rp 1.143 triliun atau sebesar 91,7%. Hal ini membuktikkan 

bahwa upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor 

pajak masih kurang. Masyarakat masih beranggapan bahwa membayar pajak 

adalah sebuh beban yang dapat mengurangi pendapatan mereka. 

Menurut Hartman ( 2008:27), banyaknya skandal dan kekacauan yang 

terjadi di institusi dan individu dalam bidang perpajakan merupakan akibat dari 

kegagalan etis/ethical failure. Semua orang  (pada posisi manapun) di sebuah 

institusi selalu menemui masalah yang menuntut keputusan yang bersifat etis. 

Dalam hal ini tindak penggelapan pajak akan dianggap menjadi suatu perbuatan 

yang etis dikarenakan buruknya birokrasi yang ada dan minimnya kesadaran 

hukum WP terhadap tindakan tersebut. 
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Menurut penelitian Nickerson (2009), alasan etis yang paling sering 

diberikan untuk melakukan penggelapan pajak adalah atas dasar moral yang 

karena ketidakmampuan membayar, korupsi pemerintah, tarif pajak yang 

tinggi, atau tidak mendapat imbalan pembayaran pajak yang pantas, yang 

berakibat kurangnya tingkat pendapatan penerimaan pajak negara dan 

menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat kepada institusi terkait dalam 

membayarkan pajaknya. 

Selain itu, menurut penelitian Rahayu (2010), hal utama yang 

melatarbelakangi adanya tindakan penyeludupan pajak adalah kebutuhan dasar 

manusia dalam upaya memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. WP merasa telah 

bersusah payah untuk memperoleh pendapatan tetapi dengan begitu saja 

dipungut oleh pajak negara serta kondisi lingkungan yang tidak patuh pajak, 

pelayanan fiskus yang mengecewakan, tarif pajak yang dianggap terlalu tinggi, 

dan sistem administrasi perpajakan yang buruk.  

Secara umum ada tiga tahapan yang akan dilakukan oleh seorang WP 

dalam melakukan penghindaran kewajibannya dalam membayar pajak. 

Langkah pertama yaitu melakukan penghindaran pajak secara legal ataupun 

illegal. Langkah yang kedua adalah apabila upaya penghindaran ini tidak dapat 

dilakukan, maka WP akan mulai menerima bahwa pajak itu merupakan 

kewajiban dengan tetap melakukan usaha meminimalkan beban pajaknya. 

Langkah yang ketiga adalah jika hal tersebut telah dilakukan (atau ternyata 

tidak dapat dilakukan secara maksimal), maka barulah WP akan membayar 

kewajiban pajaknya tersebut. 
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Dari penjelasan tersebut  dapat dikatakan bahwa dengan menunjukkan 

sikap pemerintahan yang baik, jujur, dan adil dalam menggunakan dan 

mendistribusikan dana yang bersumber dari pajak serta memberikan 

pemahaman yang menyeluruh seberapa pentingnya dana pajak untuk 

kemaslahatan masyarakat umum dan meningkatkan pengawasan dari berbagai 

kemudahan sistem perpajakan yang ada. Diharapkan masyarakat/WP bisa 

membayarkan pajaknya dengan benar sehinggga tujuan dan penerimaan pajak 

dapat mencapai target yang diinginkan. 

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu dan banyaknya fenomena 

penggelapan pajak di berbagai daerah membuat peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan mengambil judul “PENGARUH KEADILAN, 

SISTEM PERPAJAKAN, TARIF PAJAK, DISKRIMINASI, 

KECURANGAN, KETEPATAN PENGALOKASIAN, DAN MONEY 

ETHICS TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI ETIKA 

PENGGELAPAN PAJAK (TAX EVASION).” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah 

penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Apakah keadilan berpengaruh terhadap persepsi WP mengenai etika 

penggelapan pajak? 

2. Apakah sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi WP mengenai 

etika penggelapan pajak? 
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3. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap persepsi WP mengenai etika 

penggelapan pajak? 

4. Apakah diskriminasi berpengaruh terhadap persepsi WP mengenai etika 

penggelapan pajak? 

5. Apakah kecurangan berpengaruh terhadap persepsi WP mengenai etika 

penggelapan pajak? 

6. Apakah ketepatan pengalokasian berpengaruh terhadap persepsi WP  

mengenai etika penggelapan pajak? 

7. Apakah money ethicsberpengaruh terhadap persepsi WP mengenai etika 

penggelapan pajak? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut  penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Menganalisis pengaruh keadilan terhadap persepsi WP mengenai etika 

penggelapan pajak. 

2. Menganalisis pengaruh sistem perpajakan terhadap persepsi WP mengenai 

etika penggelapan pajak. 

3. Menganalisis pengaruh tarif pajak terhadap persepsi WP mengenai etika 

penggelapan pajak. 

4. Menganalisis pengaruh diskriminasi terhadap persepsi WP mengenai etika 

penggelapan pajak. 

5. Menganalisis pengaruh kecurangan terhadap persepsi WP mengenai etika 

penggelapan pajak. 
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6. Menganalisis pengaruh ketepatan pengalokasian terhadap persepsi WP 

mengenai etika penggelapan pajak. 

7. Menganalisis pengaruh money ethics terhadap persepsi WP mengenai etika 

penggelapan pajak. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, manfaat penelitian yang 

diperoleh adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan bermanfaat bagi kantor 

pelayanan pajak sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam 

memahami pengaruh keadilan, sistem perpajakan, tarif pajak, diskriminasi, 

kecurangan, ketepatan pengaloakasian, dan money ethics terhadap persepsi 

WP mengenai etika penggelapan pajak. 

2. Bagi Akademisi  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para akademisi 

sebagai referensi untuk menambah pengetahuan para akademisi mengenai 

pengaruh keadilan, sistem perpajakan, tarif pajak, diskriminasi, kecurangan, 

ketepatan pengalokasian, dan money ethics terhadap persepsi WP mengenai 

etika penggelapan pajak. 

3. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini semoga dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dalam 

menambah pengetahuan dan memberikan keyakinan mengenai pengaruh 

keadilan, sistem perpajakan, tarif pajak, diskriminasi, kecurangan, ketepatan 
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pengaloakasian, dan money ethics terhadap persepsi WP mengenai etika 

penggelapan pajak. 

4. Bagi Pembaca 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi 

bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan pengaruh keadilan, sistem 

perpajakan, tarif pajak, diskriminasi, kecurangan, ketepatan pengalokasian, 

dan money ethics terhadap persepsi WP  mengenai etika penggelapan pajak. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Penelitian ini disajikan dengan sistematika penulisan untuk memperoleh 

gambaran yang singkat dari skripsi ini yang terdiri dari lima bab. Adapun 

pembahasan penelitian disusun dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I:         PENDAHULUAN  

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II:       TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang landasan teori, tinjauan umum mengenai 

variabel dalam penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teoritis, 

dan pengembangan hipotesis. 

BAB III:      METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, populasi dan 

sampel penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan 
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data, definisi operasional dan pengukuran variabel, serta metode 

analisis data yang digunakan. 

BAB IV:     ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini dibahas mengenai data yang digunakan, 

pengolahan data tersebut dengan alat analisis yang diperlukan, 

serta pembahasan atau hasil analisis data 

BAB V:       PENUTUP 

Bab ini berisi tentang simpulan dari penelitian yang telah 

dilakukan, keterbatasan penelitian serta saran-saran yang 

diharapkan bermanfaat bagi pembaca dan nantinya dapat 

dijadikan masukan untuk penelitian selanjutnya. 

 

 


