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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan Negara berkembang yang salah satu 

pendapatannya adalah Pajak. Tidak  dipungkiri bahwa pajak merupakan salah 

satu komponen penting untuk menunjang pembangunan di Indonesia. 

Penerimaan pajak dari tahun ke tahun semakin meningkat, yaitu tentang data 

penerimaan pajak dalam negeri yang  tercantum dalam Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2009-2012. Untuk itu, 

meskipun penerimaan pajak dari tahun ke tahun semakin meningkat, tetapi 

tidak menutup kemungkinan bahwa akan terjadi penurunan yang disebabkan 

oleh penggelapan pajak yang dilakukan. 

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007  mengenai 

Ketentuan Umum Perpajakan Pasal 1 ayat (1) yaitu pajak adalah kontribusi 

Wajib Pajak kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang 

bersifat memaksa berdasarkan undang undang, dengan tidak mendapatkan 

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. Sesuai dengan definisi pajak, maka setiap 

wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak guna membiayai 

pengeluaran pemerintah dalam memakmurkan masyarakat. Namun bagi wajib 

pajak, pajak merupakan sebuah biaya atau beban karena akan mengurangi 

penghasilan yang diterimanya. Fakta menunjukkan bahwa sebagian besar  
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wajib pajak masih enggan membayar pajak dengan benar, mereka akan selalu 

berusaha untuk mengelak dari pembayaran pajak. Oleh karena itu, dalam 

sistem self assessment keberadaan basis data perpajakan yang lengkap dan 

akurat sangat penting bagi Direktorat Jendral Pajak (DJP), berdasarkan data 

hasil olahan Direktorat Jendral Pajak (Sultoni, 2013) 

 Tujuan pemerintah dan tujuan wajib pajak sangat bertentangan 

mengenai pembayaran pajak. Tujuan pemerintah adalah untuk 

memaksimalkan pendapatan dari sektor pajak sedangkan sebaliknya tujuan 

wajib pajak adalah ingin meminimalkan besarnya pajak yang akan 

dibayarnya. Sekarang ini sistem pemungutan pajak self assesment yang 

berlaku di Indonesia memberi kebebasan wajib pajak untuk menghitung 

sendiri besaran pajak yang terutang. Sehingga menurut Ningsih dan Pusposari 

(2014) hal ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk dapat 

meminimalkan jumlah pajak yang terutang melalui mekanisme perencanaan 

pajak (Tax Planning)  

Perencanaan pajak (tax planning) adalah upaya wajib pajak untuk 

meminimalkan pajak terutang melalui cara yang telah jelas diatur dalam 

peraturan perpajakan (Arifianto, 2013 dalam Ningsih dan Pusposari, 2014). 

Terdapat dua jenis perencanaan pajak yang dikenal masyarakat, yaitu 

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

Menurut Christian (2010) dalam Ningsih dan Pusposari (2014), perbedaan 

antara penghindaran pajak dan penggelapan pajak terletak pada kepatuhannya 

atas peraturan yang sedang berlaku. Penghindaran pajak melakukan usaha 
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meminimalkan jumlah pajak terutang dengan memanfaatkan celah peraturan 

yang ada sehingga dianggap tidak melanggar aturan. Berbeda dengan 

penggelapan pajak yang melakukan usaha meminimalkan pajak terutang 

dengan menggunakan cara melanggar hukum, misalnya wajib pajak tidak 

melaporkan pendapatan yang sebenarnya. Hal yang menyebabkan wajib pajak 

melakukan tindakan penggelapan pajak (tax evasion) biasanya dikarenakan 

pajak dipandang sebagai suatu beban yang menyulitkan masyarakat terutama 

masyarakat yang kurang mampu sehingga harus menyisihkan sebagian 

penghasilannya untuk membayar pajak. Padahal apabila tidak ada kewajiban 

pajak tersebut, uang yang dibayarkan untuk pajak bisa dipergunakan untuk 

menambah pemenuhan keperluan hidupnya. Menurut Ika (2012) dalam 

Resikno, Rini dan Novitasari (2014) tidak hanya perusahaan (wajib pajak 

badan) saja yang melakukan penggelapan pajak (tax evasion), bahkan rata-

rata tingkat penggelapan wajib pajak perorangan lebih tinggi dibandingkan 

dengan wajib pajak perusahaan. 

Faktor paling utama yang menjadikan para wajib pajak lebih memilih 

tindakan penggelapan pajak (tax evasion) dari pada penghindaran pajak (tax 

avoidance) adalah karena untuk melakukan penghindaran pajak diperlukan 

wawasan dan pengetahuan yang luas serta berkompeten di bidangnya dimana 

mereka mengetahui semua seluk beluk peraturan perundang-undangan 

tentang perpajakan sehingga dapat menemukan celah yang dapat ditembus 

untuk mengurangi beban pajak yang dibayarkan tanpa melanggar peraturan 

yang ada. Biasanya hal seperti ini hanya bisa dilakukan oleh para penawar 
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jasa konsultan pajak, sehingga dapat disimpulkan para wajib pajak lebih 

memilih untuk melakukan penggelapan pajak karena lebih gampang 

dilakukan walaupun itu merupakan tindakan yang melanggar undang-undang 

Ulfa (2015). 

Cowell (1990) mengatakan bahwa tax evasion adalah kegiatan judi. 

Seorang penjudi yang profesional akan mengambil posisi dengan risiko yang 

lebih kecil dari seluruh tindakannya, sedangkan penjudi yang lainnya (yang 

tidak profesional) akan bertindak sebaliknya. Dalam kondisi seperti ini akan 

terjadi suatu permainan untuk menentukan siapa yang menang dan siapa yang 

akan menderita kalah sesuai dengan parameter yang diyakini masing-masing. 

Penggelapan pajak sering terjadi di Indonesia. Mughal (2012) dalam Resikno, 

Rini dan Novitasari (2014) ada 10 (sepuluh) alasan orang melakukan 

penghindaran atau penggelapan pajak, diantaranya tidak adanya moralitas 

pajak, tarif pajak, kurangnya penegak hukum, kurangnya insentif pajak, 

sistem pajak yang kurangg adil dan efisien, tidak adanya sosialisasi, 

kurangnya hubungan antara wajib pajak dan pemerintah, kemiskinan, dan 

proliferasi pajak.  Salah satu kasus yang sempat ramai di Indonesia dalam 

berita adalah kasus Gayus Tambunan (PNS golongan IIIA, Direktorat Jendral 

Pajak, Kementrian Keuangan) dan Suwir Laut. Dalam kasus penggelapan 

pajak yang dilakukan Gayus dan Suwir Laut dapat memunculkan pemikiran 

negatif tentang pajak. Saat ini, kepercayaan wajib pajak terhadap petugas 

pajak mulai menurun yang disebabkan karena uang atas pembayaran pajak 

yang dikeluarkan oleh wajib pajak ternyata disalahgunakan oleh petugas 
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pajak yang mana uang tersebut malah masuk ke tabungan pribadi petugas 

pajak (Widodo,2010:5 dalam Silaen, 2015)  

Gayus terlibat tiga pasal berlapis, yaitu korupsi, pencucian uang, dan 

penggelapan pajak. Direktur Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan, 

Fuad Rahmany menjelaskan tindakan Gayus yang menerima uang suap dari 

perusahaan atau wajib pajak nakal memberi pengaruh negatif kepada 

sebagian wajib pajak untuk membayar pajak (Rini, 2013 dalam Ningsih dan 

Pusposari, 2014). Suwir Laut dianggap memanipulasi Surat Pemberitahuan 

Laporan Pajak Tahun (SPT) Asian Agri Group dalam kurun waktu 2002-2005 

dan mengubah dokumen pada beberapa pendapatan anak perusahaan (fiktif). 

Dengan begitu, keuntungan Asian Agri berkurang, sehingga pembayaran 

pajak mereka pun menjadi ikut berkurang. Akibat perbuatan Suwir Laut, 

pendapatan negara dirugikan sekitar Rp1,25 triliun (Fickar, 2014). 

Dalam penelitian McGee,et.al (2008) menunjukkan bahwa meskipun 

pandangan penggelapan pajak etis dilakukan, tetapi ada juga yang kuat 

merasa bahwa penggelapan pajak itu tidak etis untuk dilakukan dalam 

beberapa kasus. Penelitan pada siswa AS menemukan rata-rata penggelapan 

pajak kurang diterima karena mereka percaya bahwa penggelapan pajak salah 

secara moral sedangkan siswa Hong Kong mereka membenarkan 

penggelapan pajak karena alasan pemerintah yang korupsi dan penggunaan 

yang tidak adil dari uang yang dikumpulkan. 
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Penelitian mengenai determinan persepsi mengenai etika atas 

penggelapan pajak (tax evasion) ini telah dilakukan oleh para peneliti 

terdahulu diantaranaya yaitu:  

1. Ningsih dan Pusposari (2014). Dalam penelitian tersebut membahas 

tentang determinan presepsi mengenai etika atas penggelapan pajak 

dilihat dari sisi keadilan, sistem perpajakan dan diskriminasi, studi pada 

mahasiswa jurusan akuntansi fakultas ekonomi dan bisnis universitas 

brawijaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan berpengaruh 

positif, sistem perpajakan berpengaruh negatif dan diskriminasi 

berpengaruh positif terhadap presepsi mengenai etika atas penggelapan 

pajak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Ningsih dan Pusposari 

adalah pada objek penelitian menggunakan dosen sebagai responden dan 

juga menambah satu variabel yaitu kualitas pelayanan pajak.  

2. Suminarsasi dan Supriyadi (2011). Dalam penelitian tersebut membahas 

tentang pengaruh keadilan, sistem perpajakan, dan diskriminasi terhadap 

presepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak, studi pada wajib 

pajak PPh orang pribadi yang sudah mempunya NPWP yang berada di 

daerah istimewa yogyakarta. Hasil penelitian tersebut menunjukkan 

bahwa hipotesis pertama, yaitu keadilan berpengaruh positif terhadap 

persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak tidak terdukung 

(hipotesis alternatif tidak diterima), sistem perpajakan berpengaruh secara 

positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak 

(hipotesis alternatif diterima) dan Hipotesis yang ketiga, yaitu 
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diskriminasi berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai 

etika penggelapan pajak berhasil diterima (hipotesis null berhasil ditolak). 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Suminarsasi dan Supriyadi 

adalah pada objek penelitian menggunakan dosen sebagai responden dan 

juga menambah satu variabel yaitu kualitas pelayanan pajak. 

3.  Elmiza, Fauziati dan Yunilma (2014). Dalam penelitian tersebut 

membahas tentang pengaruh keadilan, sistem perpajakan, dan 

diskriminasi terhadap presepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan 

pajak, studi pada wajib pajak PPh yang sudah mempunya NPWP di kota 

padang dan wajib pajak pribadi yang mempunyai NPWP yang terdaftar di 

KPP Pratama Padang. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

keadilan dan diskriminasi berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak, 

sedangkan sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap etika 

penggelapan pajak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Elmiza, 

Fauziati dan Yunilma adalah pada objek penelitian menggunakan dosen 

sebagai responden dan juga menambah satu variabel yaitu kualitas 

pelayanan pajak. 

4. Silaen (2015). Dalam penelitian tersebut membahas tentang pengaruh 

sistem perpajakan, diskriminasi, teknologi dan informasi perpajakan 

terhadap presepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (Tax 

Evasion). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa sistem 

perpajakan, diskriminasi, teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh 

terhadap presepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. 
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Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Silaen adalah pada objek 

penelitian menggunakan dosen sebagai responden dan juga menambah 

dua variabel yaitu keadilan dan kualitas pelayanan pajak serta mengurangi 

satu variabel yaitu teknologi dan informasi perpajakan. 

5.  Tobing  (2015). Dalam penelitian tersebut membahas tentang pengaruh 

keadilan pajak, kualitas pelayanan pajak, kemungkinan terdeteksinya 

kecurangan, sanksi perpajakan dan tarif pajak terhadap presepsi wajib 

pajak mengenai penggelapan pajak, studi pada wajib pajak UMKM yang 

ada di kota Pekanbaru dan terdaftar di KPP Pratama Senapelan 

Peekanbaru. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa keadilan pajak, 

kualitas pelayanan pajak, kemungkinan terdeteksinya kecurangan dan 

sanksi perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai 

penggelapan pajak sedangkan tarif pajak tidak berpengaruh terhadap 

persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak . Perbedaan penelitian 

ini dengan penelitian Tobing  adalah pada objek penelitian menggunakan 

dosen sebagai responden dan juga menambah dua variabel yaitu sistem 

perpajakan dan diskriminasi serta mengurangi tiga variabel yaitu 

kemungkinan terdeteksinya kecurangan, sanksi perpajakan dan tarif pajak. 

6. Handayani dan Cahyonowati   (2014).Dalam penelitian tersebut 

membahas tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi 

wajib pajak mengenai penggelapan pajak, studi pada wajib pajak orang 

pribadi yang terdaftar di semarang. Hasil penelitian tersebut menunjukkan 

bahwa keadilan, sistem perpajakan, kepatuhan dan diskriminasi 
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berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan 

pajak sedangkan norma tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak 

mengenai penggelapan pajak . Perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

Handayani dan Cahyonowati   adalah pada objek penelitian menggunakan 

dosen sebagai responden dan juga menambah satu variabel yaitu kualitas 

pelayanan pajak dan mengurangi dua variabel yaitu norma dan kepatuhan. 

7. Abrahams dan Kristanto  (2016). Dalam penelitian tersebut membahas 

tentang persepsi calon wajib pajak dan wajib pajak terhadap etika 

penggelapan pajak di salatiga, studi pada wajib pajak orang pribadi di 

salatiga dan mahasiswa (akuntansi dan manajemen) yang berada di 

universitas kristen satya wacana. Hasil penelitian tersebut menunjukkan 

bahwa rata-rata responden tidak setuju bahwa tindakan penggelapan pajak 

adalah hal yang etis walaupun sistem perpajakan, keadilan dan 

diskriminasi berjalan dengan tidak baik. Perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian Abrahams dan Kristanto adalah pada objek penelitian 

menggunakan dosen sebagai responden dan juga menambah satu variabel 

yaitu kualitas pelayanan pajak. 

8. Rachmadi dan Zulaikha (2014). Dalam penelitian tersebut membahas 

tentang faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak orang 

pribadi atas perilaku penggelapan pajak, studi empiris pada wajib pajak 

terdaftar di KPP Pratama Semarang Candisar. Hasil penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa pengaruh pemahaman perpajakan dan pelayanan 

aparat pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak atas 
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perilaku penggelapan pajak. Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap 

persepsi wajib pajak atas perilaku penggelapan pajak. Perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian Rachmadi dan Zulaikha adalah pada 

objek penelitian menggunakan dosen sebagai responden dan juga variabel 

yang berbeda yaitu keadilan, sistem perpajakan, kualitas pelayanan pajak 

dan diskriminasi . 

Dalam penelitian diatas disimpulkan bahwa kasus penggelapan pajak 

di Indonesia menimbulkan pertanyaan besar, apakah penggelapan pajak ini 

etis untuk dilakukan? Hal ini memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian 

mengenai persepsi etika atas penggelapan pajak.  

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan mengambil judul “DETERMINAN PERSEPSI 

MENGENAI ETIKA ATAS PENGGELAPAN PAJAK (Tax Evasion) Studi 

Pada Dosen Universitas Muhammadiyah Surakarta” 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

penelitian ini akan menganalisa tentang determinan persepsi mengenai etika 

atas penggelapan pajak (tax evasion). Sehingga dalam penelitian ini rumusan 

masalahnya sebagai berikut:  

1. Apakah keadilan berpengaruh terhadap persepsi mengenai etika atas 

penggelapan pajak? 

2. Apakah sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi mengenai etika 

atas penggelapan pajak? 
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3. Apakah kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap persepsi mengenai 

etika atas penggelapan pajak?  

4. Apakah diskriminasi berpengaruh terhadap persepsi mengenai etika atas 

penggelapan pajak?  

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian adalah untuk menguji 

secara empiris tentang: 

1. Pengaruh keadilan terhadap persepsi mengenai etika atas penggelapan 

pajak. 

2. Pengaruh sistem perpajakan terhadap persepsi mengenai etika atas 

penggelapan pajak. 

3. Pengaruh kualitas pelayaanan pajak terhadap persepsi mengenai etika 

atas penggelapan pajak. 

4. Pengaruh diskriminasi terhadap persepsi mengenai etika atas 

penggelapan pajak. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagi  Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk untuk 

mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari selama kuliah dan menambah 

wawasan penulis mengenai pengaruh keadilan, sistem perpajakan, 
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diskriminasi dan kualitas pelayanan pajak terhadap persepsi wajib pajak 

mengenai etika penggelapan pajak. 

2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu masukan untuk 

menyelenggarakan pemerintahan yang jujur dan adil serta membuat 

sistem perpajakan yang bagus. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil yang diperoleh dapat dijadikan sebagai acuan atau replikasi 

bagi peneliti dimasa datang yang tertarik untuk membahas permasalahan 

yang sama dengan yang dibahas dalam penelitian ini.  

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penulisan ini terbagi menjadi lima bab. Adapun 

sistematika dari penulisan skripsi adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN. Bab ini berisi tentang latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Bab ini menguraikan tentang teori-

teori yang mendukung meliputi theory of reasoned action, teori atribusi, 

perpajakan, etika, penggelapan pajak, keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi 

dan kualitas pelayanan pajak. Pada bab ini juga berisi penelitian terdahulu yang 

berkaitan dengan masalah atau topik yang diteliti dan kerangka pemikiran serta 

hipotesis. 
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BAB III METODE PENELITIAN. Bab ini berisi tentang metode 

penelitian yang mencakup jenis penelitian, lokasi penelitian, populasi, sampel 

penelitian dan teknik pengambilan sampel, data dan sumber data, metode 

pengumpulan data, definisi operasional variabel dan pengukurannya, statistik 

deskriptif, uji kualitas pengumpulan data, dan metode analisis yang digunakan 

dalam penelitian ini. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN. Bab ini berisi 

tentang deskripsi objek penelitian, karakteristik responden, statistik deskriptif, 

uji kualitas pengumpulan data, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian. 

BAB V PENUTUP. Bab ini berisi simpulan, keterbatasan penelitian, 

dan saran. 




