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PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, LOVE OF MONEY, 

RELIGIUSITAS, NORMA SUBJEKTIF, DAN KEMUNGKINAN 

TERDETEKSI KECURANGAN TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK 

MENGENAI ETIKA PENGGELAPAN PAJAK 

(Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar  

di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta) 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pemahaman perpajakan, love of 

money, religiusitas, norma subjektif, dan kemungkinan terdeteksi kecurangan 

terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (tax evasion). 

Penelitian ini dengan menggunakan data primer yaitu sumber data diperoleh 

langsung dari pihak pertama dengan sejumlah pertanyaan dalam bentuk kuesioner. 

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di 

KPP Pratama Surakarta. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 wajib 

pajak orang pribadi. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan metode 

Convenience Sampling. Dalam penelitian ini, pengujian hipotesis dilakukan 

dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil pengujian hipotesis 

secara parsial (uji t) menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan, love of money, 

dan kemungkinan terdeteksi kecurangan berpengaruh signifikan terhadap persepsi 

wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Sedangkan religiusitas dan norma 

subjektif tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika 

penggelapan pajak 

 

Kata Kunci: Pemahaman perpajakan, love of money, religiusitas, norma 

subjektif, kemungkinan terdeteksi kecurangan, dan persepsi 

wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (tax evasion). 

 

Abstract 

This study aims to examine the effect of understanding taxation, love of money, 

religiosity, subjective norms, and the possibility of detected fraud against the 

perception of taxpayers regarding the ethics of tax evasion. This research uses 

primary data, namely data sources obtained directly from the first party with a 

number of questions in the form of a questionnaire. The population in this study 

are individual taxpayers registered at the KPP Pratama Surakarta. The number of 

samples in this study were 100 individual taxpayers. Sampling technique using the 

Convenience Sampling method. In this study, hypothesis testing was carried out 

using multiple linear regression analysis. The results of partial hypothesis testing 

(t test) show that understanding taxation, love of money, and the possibility of 

fraud detection have a significant effect on taxpayer perceptions regarding the 

ethics of tax evasion. Whereas religiosity and subjective norms do not affect the 

perception of taxpayers regarding the ethics of tax evasion 

 

Keywords: Understanding of taxation, love of money, religiosity, subjective 

norms, the possibility of fraud detection, and the perception of 

taxpayers regarding the ethics of tax evasion. 
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1. PENDAHULUAN 

Sumber penerimaan dan pendapatan terbesar negara adalah pajak. Pajak menjadi 

sumber utama dalam penerimaan negara. Dalam Undang-Undang Perpajakan No. 

28 Tahun 2007 pasal 1 mendefinisikan pajak sebagai 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 keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Mengingat Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap orang. 

Oleh karena itu, pajak ditempatkan sebagai salah satu perwujudan kewajiban 

kenegaraan dalam rangka kegotongroyongan yang turut berperan serta dalam 

pembiayaan dan pembangunan negara. Hampir dalam setiap proyek pembangunan 

yang dilaksanakan oleh pemerintah selalu didengungkan bahwa proyek yang 

dibangun dibiayai dari dana pajak yang telah dikumpukan dari masyarakat.  

Berita online tribbunnews.com menyatakan bahwa penerimaan pajak di 

Indonesia untuk tahun 2018 diperkirakan hanya bisa sekitar 80% sampai 82% 

yang masih jauh dibawah target yang dibebankan dalam APBN-P yaitu sebesar 

Rp 1.294 triliun. Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa kesadaran wajib 

pajak terhadap pajak masih rendah atau wajib pajak di Indonesia enggan untuk 

melaporkan bahkan membayarkan pajaknya (Surahman dan Putra, 2018).  

Menurut Suminarsasi dan Supriyadi (2011) salah satu indikasi tidak 

tercapainya target penerimaan pajak, yaitu adanya praktik penggelapan pajak yang 

dilakukan oleh wajib pajak. Upaya meminimalkan beban pajak dapat dilakukan 

wajib pajak dengan berbagi cara, mulai dari yang masih berada dalam koridor 

peraturan perpajakan sampai dengan yang sudah melanggar koridor peraturan 

perpajakan (Ika Fitriyanti et al., 2017). Kepatuhan wajib pajak dalam membayar 

pajak erat kaitannya dengan pemahaman tentang perpajakan. Wajib pajak yang 

paham akan peraturan perpajakan cenderung akan memenuhi kewajibannya dalam 

membayar pajak dan sadar bahwa membayar pajak begitu penting bagi 

keberlangsungan kesejahteraan negara. Disisi lain masih banyak wajib pajak 

mengabaikan pentingnya peraturan perpajakan dan cenderung melakukan 
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pelanggaran dengan segala tindakan tidak etis yang menguntungkan dirinya 

sendiri. Mengingat pembayaran pajak diwajibkan oleh wajib pajak yang tidak 

diberikan imbal balik secara langsung maka timbulah rasa tidak rela dalam 

mengeluarkan uang untuk membayar pajak. Peran pajak dalam menjaga 

kemaslahatan manusia juga dapat dilihat dari setiap ajaran agama yang 

menganjurkan umatnya ntuk taat kepada pemerintah, termasuk didalamnya taat 

membayar pajak. Pemahaman ajaran agama menjadi kewajiban setiap orang untuk 

melaksanakannya. Faktor keagamaan atau religiusitas dapat menekan timbulnya 

tindakan penggelapan pajak. Terdapat faktor eksternal yang mempengaruhi 

timbulnya penggelapan pajak (tax evasion) seperti norma subjektif. Menurut 

Surahman dan Putra (2018) norma subjektif diartikan sebagai keyakinan individu 

terhadap harapan normatif individu atau orang lain yang menjadi referensinya. 

Lingkungan sosial masyarakat menjadi hal yang tidak terpisahkan dari manusia 

sebagai makhluk sosial yang saling bergantung satu sama lain. Begitu juga dalam 

dunia perpajakan, wajib pajak akan melihat lingkungan sekitar dalam mematuhi 

aturan perpajakan. Terdapat faktor lain mengenai penggelapan pajak yaitu 

kemungkinan terdeteksi kecurangan (Indriyani, et al. 2016).  

Penggelapan pajak (tax evasion) adalah perbuatan yang melanggar 

Undang-Undang Perpajakan, misalnya wajib pajak tidak melaporkan secara benar 

berapa pendapatan yang dimiliki (Siahaan, 2010). Penggelapan pajak dapat 

dilakukan oleh orang pribadi salah satu faktornya antara lain kurang memahami 

ketentuan perpajakan, Undang-Undang Perpajakan dan pemanfaatan akan adanya 

celah dalam Undang-Undang Perpajakan (loopholes), sehingga dapat 

disalahgunakan untuk melakukan penggelapan pajak, seperti tidak jujur dalam 

memberikan data keuangan maupun menyembunyikan data keuangan (Rahman, 

2013). Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi penggelapan pajak adalah 

pemahaman perpajakan, love of money, religiusitas, norma subjektif, dan 

kemungkinan terdeteksi kecurangan. 

Pemahaman perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui 

tentang perpajakan dan menerapkan pengetahuan itu untuk membayar pajak 

(Rachmadi, 2014:20). Penelitian mengenai pemahaman perpajakan dilakukan oleh 
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Surahman dan Putra (2018) yang memberikan hasil bahwa pemahaman 

perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika 

penggelapan pajak (tax evasion).  

Love of money atau money ethics yaitu sikap cinta terhadap uang yang 

dimiliki oleh setiap orang dalam mencapai titik kesuksesannya. Penelitian 

mengenai love of money dilakukan oleh Surahman dan Putra (2018) memberikan 

hasil bahwa love of money tidak berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak. 

Religiusitas merupakan dorongan yang ada dalam diri individu untuk 

berbuat baik sebagaimana mestinya yang diatur dalam agama, seperti yakin akan 

keberadaan Tuhan, melaksanaka segala perintah dan menjauhi larangan-Nya. 

Agama berperan penting dalam kehidupan manusia. Agama dapat memberikan 

kontrol perilaku untuk tindakan yang tidak etis dan ilegal terutama penggelapan 

pajak. Penelitian mengenai religiusitas dilakukan oleh Surahman dan Putra (2018) 

yang memberikan hasil bahwa religiusitas berpengaruh terhadap persepsi wajib 

pajak mengenai etika penggelapan pajak. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa 

sikap religiusitas yang ada dalam diri seseorang dapat mengendalikan setiap 

perbuatan yang dilakukannya. 

Norma subjektif adalah persepsi atau pandangan seseorang terhadap 

kepercayaan orang lain yang akan mempengaruhi minat untuk melakukan atau 

tidak melakukan perilaku yang sedang dipertimbangkan (Jogiyanto, 2007). Norma 

subjektif berhubungan dengan lingkungan. Kondisi lingkungan yang baik (taat 

aturan) dalam kaitannya dengan perpajakan akan mendorong masyarakat untuk 

sadar akan pentingnya membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Penelitian mengenai norma subjektif dilakukan oleh Surahman dan Putra (2018) 

yang memberikan hasil bahwa norma subjektif tidak berpengaruh terhadap 

persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Hasil penelitiannya 

menjelaskan bahwa lingkungan sosial yang meliputi keluarga, teman, konsultan 

pajak, petugas pajak, serta media cetak dan media elektronik belum bisa 

mempengaruhi wajib pajak untuk berniat patuh terhadap pajak. 

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Surahman dan 

Putra (2018) yang berjudul “Faktor-Faktor Persepsi Wajib Pajak Terhadap Etika 
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Penggelapan Pajak”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemahaman dan 

religiusitas berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika 

penggelapan pajak, sementara itu norma subjektif dan love of money tidak 

berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. 

Dalam penelitian ini penulis menambah satu variabel independen yaitu 

kemungkinan terdeteksi kecurangan.  

 

2. METODE 

2.1 Populasi, Sampel, dan Metode Pengambilan Sampel 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi 

yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta yang berjumlah 110.251. Teknik 

pengambilan sampel dengan menggunakan convenience sampling yaitu teknik 

pengambilan sampel yang mengambil elemen-elemen termudah saja (Supriyadi, 

2005). Sampel yang digunakan dalam penelitian sebanyak 100. Penentuan sampel 

dilakukan dengan menggunakan rumus Slovin. 

2.2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

2.2.1 Variabel Dependen 

2.2.1.1 Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion) 

Menurut Mardiasmo (2009) penggelapan pajak (tax evasion) didefinisikan sebagai 

usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meringankan beban pajak dengan 

cara melanggar Undang-Undang. Para wajib pajak mengabaikan ketentuan formal 

perpajakan yang menjadi kewajibannya, memalsukan dokumen, atau mengisi data 

dengan tidak lengkap dan tidak benar. Upaya wajib pajak dalam melakukan 

penggelapan pajak tergolong tindakan ilegal. 

2.3 Variabel Independen 

2.3.1 Pemahaman Perpajakan (X1) 

Pemahaman perpajakan didefinisikan sebagai persepsi responden terhadap 

pemahaman tentang perpajakan berupa sistem perpajakan dan peraturan 

perpajakan, wajib pajak harus menguasai peraturan serta kewajiban yang 

dijalankannya agar terhindar dari sanksi-sanksi yang berlaku (Surahman dan 

Putra, 2018). 
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2.3.2 Love of Money (X2) 

Menurut Tang (2004) dalam Azziz (2015) love of money merupakan suatu 

pengukuran terhadap nilai seseorang, atau keinginan akan uang namun bukan 

kebutuhan merekadan makna atau pentingnya serta perilaku pada uang.  

2.3.3 Religiusitas (X3) 

Religiusitas didefinisikan sebagai persepsi responden tentang agama yang 

dipercaya dapat mengontrol perilaku individu. Semakin religius seseorang maka 

dapat mengontrol perilakunya dengan menghindari sikap yang tidak etis (Basri, 

2015).  

2.3.4 Norma Subjektif (X4) 

Lingkungan yang baik dan kondusif akan membentuk wajib pajak taat membayar 

pajak tepat pada waktunya dengan tidak melalukan segala kecurangan pajak, 

dengan demikian wajib pajak pun menjadi patuh dengan segala peraturan yang 

ditetapkan. Oleh karena itu peran lingkungan sangat mendukung keberhasilan 

untuk tidak terciptanya praktik penggelapan pajak. Norma subjektif yang dimiliki 

seseorang akan dapat mempengaruhi perilaku orang dalam bertindak.   

2.3.5 Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan (X5) 

Kemungkinan terdeteksi kecurangan berkaitan erat dengan pemeriksaan pajak. 

Dengan adanya pemeriksaan pajak dapat mendorong wajib pajak untuk lebih 

patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemeriksaam pajak 

dilaksanakan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan. Wajib pajak akan merasa lebih dikontrol dengan adanya 

pemeriksaan pajak, sehingga penggelapan pajak menurut (Tobing, 2015 dalam 

Fatimah dan Wardani, 2017).  

2.4 Metode Analisis Data 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier 

berganda. Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel 

independen dengan variabel dependen, apakah masing-masing variabel 

independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari 

variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau 

penurunan. Model persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut :  
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TE = α + β1 PHMPJK + β2 LOM + β3 RLGSTS + β4 NS + β5 KTK + e (1) 

Keterangan : 

TE : Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion) 

Α : Konstanta  

β 1-5 : Koefisien Regresi  

PHMPJK : Pemahaman Perpajakan 

LOM : Love of Money 

RLGSTS : Religiusitas  

NS : Norma Subjektif  

KTK : Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan  

E : Error  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini dilakukan dengan menyebar 100 kuesioner kepada responden 

WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta tahun 2018. Data dalam 

penelitian ini diperoleh dengan metode survei yang dilakukan secara langsung 

kepada responden di KPP Pratama Surakarta dan jawaban yang diperoleh dari 

penyebaran kuesioner akan diolah untuk pengujian hipotesis. Adapun kriteria 

pengambilan sampel dalam penelitian terlihat pada tabel 4.1 sebagai berikut:  

Tabel 1 Kriteria Pengambilan Sampel 

No Keterangan  Jumlah 

1.  Jumlah kuesioner yang disebar 100 

2.  Jumlah kuesioner yang tidak kembali 0 

3.  Jumlah kuesioner yang kembali 100 

4.  Jumlah kuesioner yang tidak dapat diolah 28 

5.  Jumlah kuesioner yang dapat diolah 72 

 Total Kuesioner 100 

             Respon Rate 100% 

Sumber: Data primer diolah, 2018 

Berdasarkan tabel 1 diperoleh informasi bahwa kuesioner yang disebar 

berjumlah 100 kuesioner. Akan tetapi setelah diolah pada SPSS menunjukkan 

bahwa terdapat masalah reliabilitas, maka diperlukan outliers (pengurangan 
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sampel) dalam penelitian ini, sehingga kuesioner yang dapat diolah sebanyak 72 

kuesioner dari sampel keseluruhan.  

3.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Tabel 2 Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maksimum Mean Median Std. 

Deviation 

Pemahaman 

Perpajakan 

72 14 30 22,79 23,0 3,171 

 

Love of Money 

 

72 

 

17 

 

60 

 

40,04 

 

40,50 

 

8,891 

 

Religiusitas 

 

72 

 

28 

 

60 

 

49,15 

 

50 

 

6,819 

 

Norma 

Subjektif 

 

72 

 

12 

 

25 

 

18,97 

 

20 

 

3,149 

 

Kemungkinan 

Terdeteksi 

Kecurangan 

 

72 

 

12 

 

23 

 

17,85 

 

18 

 

3,089 

Penggelapan 

Pajak (Tax 

Evasion) 

72 24 58 40,46 40 6,327 

 

Valid N 

(listwise) 

 

72 

     

                    Sumber: Data primer diolah, 2018 

3.2 Uji Asumsi Klasik 

Berdasarkan hasil uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov (KS) diketahui 

nilai KS sebesar 0,596 dengan Asymp.Sig.(2-tailed) sebesar 0,870. Karena nilai 

tersebut lebih besar dari 0,05 maka dapat diartikan bahwa data berdistribusi 

normal. Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa setiap variabel memiliki 

nilai tolerance > 0,10 atau VIF <10. Hal ini berarti bahwa tidak terdapat 

multikolinieritas pada penelitian tersebut. Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas 

diketahui bahwa nilai signifikansi semua variabel > 0,05. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi.  
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3.3 Pembahasan 

3.3.1 Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Etika Penggelapan Pajak 

Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda diperoleh hasil bahwa nilai koefisien 

regresi pemahaman perpajakan (PHMPJK) bernilai negatif sebesar 0,510 dan 

untuk uji t diperoleh nilai signnifikansi sebesar 0,014 lebih kecil dari alpha (0,05), 

sehingga dapat disimpulkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh 

signifikan terhadap etika penggelapan pajak. Hal tersebut berarti bahwa 

pemahaman perpajakan yang baik dapat mencegah individu untuk melakukan 

tindakan penggelapan pajak. Karena individu yang memiliki tingkat pemahaman 

perpajakan yang baik akan cenderung mematuhi peraturan perpajakan yang 

berlaku dan terhindar dari sanksi-sanksi yang ditetapkan. Tingkat pemahaman 

wajib pajak mengenai perpajakan merupakan faktor potensial bagi pemerintah 

untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Surahman dan Putra, 2018).  

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Surahman dan Putra (2018) yang menyatakan bahwa tingkat pemahaman yang 

baik, seseorang akan dapat melaksanakan sesuatu dengan baik pula. Penelitian 

yang dilakukan oleh Dharma (2016) juga memberikan hasil yang sama bahwa 

pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak.  

3.3.2 Pengaruh Love of Money terhadap Etika Penggelapan Pajak  

Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda diperoleh hasil bahwa nilai koefisien 

regresi love of money (LOM) bernilai positif sebesar 0,189 dan untuk uji t 

diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,013 lebih kecil dari alpha (0,05), sehingga 

dapat disimpulkan bahwa love of money berpengaruh signifikan terhadap etika 

penggelapan pajak. Bagi individu yang memiliki tingkat kecintaan yang tinggi 

terhadap uang maka akan semakin tidak rela dalam mengeluarkan uang untuk hal-

hal yang tidak memberikan imbal balik secara langsung, misalnya pembayaran 

pajak. Bagi individu yang memiliki tingkat kecintaan uang yang tinggi, membayar 

pajak adalah sebuah tindakan yang dianggap tidak bermanfaat secara langsung 

dan merasa rugi ketika harus mengeluarkan uang untuk pembayaran pajak yang 

dikenakan dari penghasilan yang diperoleh. Membayar pajak memang tidak 

memberikan imbal balik secara langsung melainkan secara tidak langsung yaitu 
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melalui pembangunan infrastruktur di tiap daerah yang dapat digunakan untuk 

kepentingan umum dan mencerminkan sebagai warga negara yang taat akan 

peraturan dan hukum yang berlaku.   

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Oktaviani et al. (2018) yang memberikan hasil bahwa love of money atau money 

ethics berpengaruh positif dan signifikan terhadap upaya tax evasion. Semakin 

besar money ethics seseorang maka orang tersebut akan merasa bahwa tindakan 

tax evasion adalah tindakan yang dapat diterima (Oktaviani et al., 2018).  

3.3.3 Pengaruh Religiusitas terhadap Etika Penggelapan Pajak 

Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda diperoleh bahwa hasil nilai koefisien 

regresi bernilai positif yaitu sebesar 0,113 dan untuk uji t diperoleh nilai 

signifikansi sebesar 0,261 lebih besar dari alpha (0,05), sehingga dapat 

disimpulkan bahwa religiusitas tidak berpengaruh signifikan terhadap etika 

penggelapan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa rendahnya tingkat keagamaan 

yang dimiliki seseorang dapat memicu timbulnya tindakan tercela. Orang-orang 

dapat melakukan hal-hal apa saja yang menguntungkan dirinya tanpa memandang 

baik atau buruknya hal tersebut. Misalnya seperti melakukan penggelapan pajak, 

tindakan ini termasuk dalam tindakan tercela dan memberikan dampak buruk bagi 

penerimaan negara. Sehingga negara akan merasa kesulitan dalam membangun 

infrastruktur untuk kepentingan umum dan hal ini dapat menyebabkan utang 

negara bertambah atau sulit terlunasi jika penerimaan dari pajak menurun.  

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Oktaviani et al. (2018) yang 

memberikan hasil bahwa religiusitas tidak berpengaruh terhadap tax evasion. Hal 

ini menunjukkan bahwa agama tidak hanya berperan sebagai simbol, upaya 

mencari teman, dan agama bukan ditunjukkan untuk mencari status sosial. Hasil 

tersebut juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Basri (2015) yang 

menyimpulkan bahwa religiusitas tidak berpengaruh pada etika penggelapan 

pajak.  

3.3.4 Pengaruh Norma Subjektif terhadap Mengenai Etika Penggelapan Pajak 

Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda diperoleh bahwa hasil nilai koefisien 

regresi bernilai positif yaitu sebesar 0,205 dan untuk uji t diperoleh nilai 
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signifikansi sebesar 0,333 lebih besar dari alpha (0,05), sehingga dapat 

disimpulkan bahwa norma subjektif tidak berpengaruh signifikan terhadap etika 

penggelapan pajak. Peran lingkungan sosial seperti keluarga, teman, petugas 

pajak, konsultan pajak, maupun media cetak atau elektronik belum bisa 

mempengaruhi individu untuk berbuat sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu 

dengan membayar pajak dan tidak mengurangi beban terutang pajak dengan cara 

illegal. Tidak berpengaruhnya norma subjektif disebabkan karena rendahnya 

kekuatan sosial. Kekuatan sosial dalam hal ini adalah wajib pajak melakukan 

pembayaran pajak dengan berdasarkan apa yang akan diperoleh atau keuntungan 

yang didapat dari pemerintah.  

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Surahman dan Putra (2018) 

serta Fatimah dan Wardani (2017) yang memberikan hasil bahwa bahwa norma 

subjektif tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan 

pajak.  

3.3.5 Pengaruh Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan terhadap Etika 

Penggelapan Pajak 

Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda diperoleh bahwa hasil nilai koefisien 

regresi bernilai positif yaitu sebesar 0,741 dan untuk uji t diperoleh nilai 

signifikansi sebesar 0,001 lebih kecil dari alpha (0,05), sehingga dapat 

disimpulkan bahwa kemungkinan terdeteksi kecurangan berpengaruh terhadap 

mengenai etika penggelapan pajak. Hal ini dapat dilihat dari persentase 

kemungkinan terdeteksi kecurangan melalui pemeriksaan pajak yang tinggi. 

Wajib pajak akan cenderung patuh dan taat terhadap peraturan perpajakan yang 

berlaku serta merasa takut jika perbuatan penggelapan pajak yang dilakukan akan 

terdeteksi dengan adanya pemeriksaan pajak, sehingga wajib pajak yang ketahuan 

melakukan tindakan tercela tersebut akan mendapatkan denda lebih besar dari 

beban pajak terutang yang seharusnya dibayarkan. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Pulungan (2015) dan 

Indriyani et al. (2016) yang memberikan hasil bahwa kemungkinan terdeteksi 

kecurangan berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Dalam penelitian yang 

dilakukan oleh Ayu (2011) serta Ayu R dan Hastuti (2009) juga memberikan hasil 
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yang konsisten yaitu kemungkinan terdeteksi kecurangan berpengaruh terhadap 

tax evasion. Semakin tinggi kemungkinan terdeteksi kecurangan maka semakin 

rendah tindakan penggelapan pajak.  

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil pengolahan data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1) Pemahaman Perpajakan  memiliki 

nilai signifikansi 0,014 < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa    diterima, 

sehingga pemahamahan perpajakan berpengaruh terhadap etika penggelapan 

pajak. (2) Love of Money memiliki nilai signifikansi sebesar 0,013 < 0,05 maka 

dapat disimpulkan bahwa    diterima, sehingga love of money berpengaruh 

terhadap etika penggelapan pajak. (3) Religiusitas memiliki nilai signifikansi 

sebesar 0,261 > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa    ditolak, sehingga 

religiusitas tidak berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak. (4) Norma 

Subjektif memiliki nilai signifikansi sebesar 0,333 > 0,05 maka dapat disimpulkan 

bahwa    ditolak, sehingga norma subjektif tidak berpengaruh terhadap etika 

penggelapan pajak. (5) Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan memiliki nilai 

signifikansi sebesar 0,001 < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa    diterima, 

sehingga kemungkinan terdeteksi kecurangan berpengaruh terhadap etika 

penggelapan pajak. 

Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya menambah jumlah variabel 

independen dalam penelitian yang dilakukan. (2) Dalam mengumpulkan data, 

sebaiknya mengembangkan kuesioner dengan memberikan kesempatan keapada 

responden untuk menyalurkan opininya dalam memberikan jawaban atas 

pertanyaan yang disajikan. Sehingga responden benar-benar memahami maksud 

dan tujuan dari pertanyaan dalam kuesioner. Sehingga dapat menghasilkan suatu 

data yang memuaskan. (3) Menambah teknik pengumpulan data dengan metode 

wawancara. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa pahamnya 

responden mengenai dunia perpajakan dan mengetahui  dampak yang timbul dari 

perbuatan yang dilakukan. (4) Menambah jumlah responden dalam penelitian 

untuk mendapatkan hasil yang lebih memuaskan. (5) Objek penelitian dengan 
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melakukan riset lebih dari satu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) agar data yang 

diperoleh bisa dibandingkan dan dievaluasi.  
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