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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kementerian Keuangan mempublikasikan komposisi pajak dalam 

pendapatan negara tergolong paling besar dibandingkan pendapatan dari sektor 

lain, yaitu sebesar 85,6% dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN) 2017 (www.kemenkeu.go.id). Hal ini menunjukkan betapa 

perkembangan dan pembangunan negara sangat bergantung pada pemasukan dari 

sektor perpajakan dan menuntut adanya peran aktif masyarakat untuk 

berpartisipasi dalam menghimpun pajak. 

Pada umumnya baik wajib pajak pribadi maupun badan cenderung 

mengupayakan untuk membayar pajak serendah-rendahnya, bahkan jika 

memungkinkan akan berusaha untuk menghindarinya. Berbagai cara dilakukan 

oleh wajib pajak untuk menghindari kewajiban perpajakannya, baik menggunakan 

cara yang diperbolehkan oleh undang-undang maupun cara yang melanggar 

peraturan undang-undang yang berlaku. Perencanaan Pajak (Tax Planning) yang 

bertujuan untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak dapat dilakukan dengan 

Tax Avoidance maupun dengan Tax Evasion. Meskipun keduanya mempunyai 

tujuan yang sama, namun karakteristik keduanya sangatlah berbeda (Ayu, 2009). 

Tax avoidance adalah usaha wajib pajak mengurangi pajak terutang, 

meskipun upaya ini bisa jadi tidak melanggar hukum (the letter of the law), 

namun sebenarnya bertentangan dengan tujuan dibuatnya peraturan perundang-
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undangan perpajakan. Sedangkan tax evasion adalah tindakan yang dilakukan 

oleh wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak terutang atau sama sekali tidak 

membayarkan pajaknya melalui cara-cara illegal. 

Tax evasion terjadi bukan hanya dari segi pengetahuan seseorang yang 

kurang mengerti pajak, hal lain yang membuat wajib pajak berusaha menghindar 

dari pajak diantaranya kondisi lingkungan, pelayanan fiskus yang mengecewakan, 

sanksi pajak, tingginya tarif pajak dan sistem administrasi yang buruk. Selain itu, 

masyarakat juga memerlukan suatu kepastian bahwa mereka mendapatkan 

perlakuan yang adil dalam pengenaan dan pemungutan pajak oleh negara. Apabila 

keadilan dalam sistem perpajakan dianggap telah berjalan dengan baik, maka hal 

ini bisa meminimalisir tindakan tax evasion. (Permatasari, 2013). 

Peran aparat pajak terkait dengan kualitas pelayanan sangat menentukan 

tercapainya rencana penerimaan pajak. Munculnya oknum makelar pajak seperti 

Gayus, Dhana Widyatmika dan banyak petugas lainnya membuat keyakinan wajib 

pajak atas kinerja pelayanan pajak berkurang sehingga wajib pajak tidak mau 

membayar pajak karena takut uangnya digelapkan, adanya biaya yang dipungut 

dan bukan untuk pembangunan negara. Mengacu fenomena seperti itu, maka 

aparat pajak dituntut untuk memberikan pelayanan yang ramah, adil dan tegas 

setiap saat kepada wajib pajak serta dapat memupuk kesadaran wajib pajak 

tentang tanggung jawab membayar pajak (Fikriningrum, 2012). 

Namun tax evasion juga dapat dikurangi dengan adanya sanksi perpajakan 

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sanksi 

adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan dan jaminan 
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bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan ditaati atau 

dipatuhi. Pada hakikatnya, pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk 

menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban 

perpajakannya. Itulah sebabnya, penting bagi wajib pajak memahami sanksi-

sanksi perpajakan, sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang 

dilakukan ataupun tidak dilakukan. 

Pengenaan sanksi tersebut akan membuat wajib pajak merasa takut akan 

ancaman hukuman dalam hal wajib pajak terdeteksi oleh instansi pajak bahwa 

wajib pajak melakukan penggelapan pajak. Berkenaan dengan hal ini, beberapa 

administrator pajak berpendapat bahwa sesungguhnya tidak diperlukan suatu 

tindakan apapun, apabila dengan rasa takut dan ancaman hukuman saja wajib 

pajak sudah akan mematuhi kewajibannya. Namun hal ini sangat tergantung 

kepada kebudayaan masing-masing negara dan merupakan persoalan negara yang 

bersangkutan untuk memutuskan mana yang terbaik untuk negaranya. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa perasaan takut akan muncul jika wajib pajak 

diberikan  hukuman ataupun sanksi perpajakan akibat penggelapan pajak dan 

dengan pengenaan sanksi tersebut, maka akan mencegah dan mengurangi 

tindakan penggelapan pajak (tax evasion). 

Tax evasion salah satunya juga dapat diminimalisasi dengan teknologi dan 

informasi, contohnya dengan menggunakan E-system perpajakan. Adanya 

pembaharuan di bidang teknologi dan informasi yang berkaitan dengan pelayanan 

administrasi perpajakan diharapkan mempermudah wajib pajak dalam memenuhi 

kewajiban perpajakannya. Ditjen Pajak telah melakukan beberapa reformasi 
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perpajakan dan modernisasi administrasi perpajakan. Modernisasi lebih lanjut 

ditandai dengan penerapan teknologi informasi terkini dalam pelayanan 

perpajakan seperti on line payment, e-SPT, e-filling, e-registration, e-billing. 

Fenomena yang menjadi latar belakang penelitian yaitu penggelapan pajak 

yang dilakukan oleh Bakrie Group, Ditjen Pajak memeriksa kasus dugaan 

manipulasi pajak yang dilakukan oleh tiga perusahaan Bakrie Group tersebut. 

Ketiga perusahaan batu bara Bakrie diduga kurang membayar pajak senilai Rp.2,1 

triliun dengan rincian KPC kurang Rp.1,5 triliun, Bumi Resources kurang Rp.376 

miliar, Arutmin kurang Rp.300 miliar. Perusahaan ini terindikasi tidak 

melaporkan surat pemberitahuan tahunan secara benar. Bakrie Group melakukan 

penggelapan pajak dengan menyembunyikan data-data untuk memperoleh 

keuntungan yang lebih. 

Adapun relevansi dari penelitian ini adalah bahwa seseorang dalam 

menentukan perilaku patuh atau tidak patuh dalam memenuhi kewajiban 

perpajakannya dipengaruhi rasionalitas dalam mempertimbangkan manfaat dari 

pajak dan juga pengaruh lingkungan yang berhubungan dengan pembentukan 

norma subjektif yang mempengaruhi keputusan perilaku. 

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Novatrias (2014) 

yang melakukan penelitian tentang pengaruh sanksi perpajakan dan administrasi 

perpajakan terhadap upaya penggelapan pajak. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa sanksi perpajakan berpengaruh negatif yang signifikan terhadap upaya 

penggelapan pajak dengan besarnya kontribusi sanksi perpajakan terhadap upaya 

penggelapan pajak, Hal ini menunjukkan bahwa jika sanksi perpajakan berupa 
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sanksi administrasi dan sanksi pidana semakin ditingkatkan, maka upaya 

penggelapan pajak oleh wajib pajak akan semakin rendah. Sedangkan administrasi 

perpajakan juga berpengaruh negatif yang signifikan terhadap upaya penggelapan 

pajak dengan besarnya kontribusi administrasi perpajakan terhadap upaya 

penggelapan pajak yang berarti administrasi perpajakan yang ada sekarang dinilai 

cukup namun masih ada kekurangan untuk mencegah terjadinya upaya 

penggelapan pajak.  

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah peneliti 

menambah variabel teknologi informasi perpajakan dan pelayanan fiskus sebagai 

variabel independen. Menurut Ardyaksa (2014) teknologi perpajakan berpengaruh 

negatif dengan tindakan penggelapan pajak. Rachmadi (2014) menyatakan bahwa 

pelayanan aparat pajak berpengaruh negatif terhadap perilaku penggelapan pajak. 

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengambil 

judul “Pengaruh Teknologi Dan Informasi Perpajakan, Sanksi Pajak Dan 

Pelayanan Fiskus Terhadap Terjadinya Tax Evasion (Studi Kasus Pada 

Wajib Pajak Terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan)” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, rumusan masalah 

yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Apakah teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh terhadap 

terjadinya tax evasion? 

2. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap terjadinya tax evasion? 
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3. Apakah pelayanan fiskus berpengaruh terhadap terjadinya tax evasion? 

4. Apakah teknologi dan informasi perpajakan, sanksi pajak dan pelayanan 

fiskus berpengaruh terhadap terjadinya tax evasion? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai oleh 

peneliti dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh teknologi dan informasi perpajakan terhadap 

terjadinya tax evasion. 

2. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap terjadinya tax evasion. 

3. Untuk mengetahui pengaruh pelayanan fiskus terhadap terjadinya tax 

evasion. 

4. Untuk mengetahui pengaruh teknologi dan informasi perpajakan, sanksi 

pajak dan pelayanan fiskus terhadap terjadinya tax evasion. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Mengacu pada latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian 

yang telah dikemukakan diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat berguna 

untuk lembaga penelitian, pemerintah dan lembaga lainnya. Adapun manfaat 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu 

informasi tambahan dan bahan acuan bagi penelitian sejenis. 

2. Bagi instansi, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Kantor 

Pelayanan Pajak dalam membuat kebijakan. 

3. Bagi penulis, hasil ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya, 

menambah wawasan dan mengetahui hal-hal yang bisa menyebabkan 

terjadinya tax evasion. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk memperoleh gambaran secara umum bagian-bagian yang akan 

dibahas dalam penelitian ini, maka penulis menguraikan secara ringkas isi 

masing-masing bab dengan sistematik  sebagai berikut: 

 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini dimulai dengan latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. 

BAB II: LANDASAN TEORI  

Bab ini merupakan landasan teoritis yang digunakan untuk dapat 

melakukan pembahasan dimana berbagai teori yang berkaitan 

dengan permasalahan akan memperjelas hipotesis penelitian. 

BAB III: METODE PENELITIAN 
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Bab ini berisi mengenai jenis penelitian, objek dan subjek 

penelitian, jenis dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan 

data, serta teknik analisis data. 

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini memaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan yang 

kemudian menganalisa dan mengevaluasi permasalahan yang 

ditemukan berdasarkan hasil dan teori-teori yang berhubungan. 

BAB V: PENUTUP  

Bab ini merupakan pengambilan kesimpulan dari hasil penelitian 

dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


