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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Theory of Reasoned Action (TRA) 

Dalam Theory of reasoned action (TRA) dijelaskan bahwa, perilaku 

seseorang ditentukan oleh minat dan tujuan perilaku untuk melakukan atau tidak 

melakukannya. Niat seseorang dipengaruhi oleh dua penentu utama, yaitu 

(Jogiyanto,2007): 

1. Sikap, merupakan gabungan dari evaluasi atau penilaian positif maupun 

negatif dari faktor-faktor perilaku dan kepercayaan tentang akibat dan 

perilaku. 

2. Norma subjektif, Merupakan gabungan dari beberapa persepsi tentang 

tekanan atau aturan dan norma sosial yang membentuk suatu perilaku.  

Tujuan dari perilaku, merupakan kekuatan seseorang untuk melakukan 

tindakan yang ditentukan. Tujuan perilaku tersebut didefenisikan sebagai perasaan 

positif atau negatif mengenai suatu tindakan. 

  

2.2 Tax Evasion 

2.2.1 Pengertian Tax Evasion 

Tax Evasion adalah manipulasi ilegal terhadap sistem perpajakan untuk 

mengelak dari Pembayaran pajak. Tax Evasion adalah pengabaian terhadap 

peraturan perundang-undangan perpajakan yang disengaja untuk menghindari 

pembayaran pajak, misalnya pemalsuan pengembalian pajak. (Halim, 2014:8).  
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Penggelapan perpajakan sering juga terjadi dilakukan atas transaksi 

perpajakan yang berhubungan dengan pihak luar negeri, untuk itulah pemerintah 

membuat aturan main tentang perjanjian penghindaran pajak berganda dengan 

negara lain, dimanapengaturannya salah satunya guna menghindarkan 

penggelapan pajak.  (fidel, 2010 : 62) 

2.2.2 Indikator Tax Evasion 

Menurut Zain (dalam Permita dkk, 2014), adapun yang menjadi indikator 

dari penggelapan Pajak yaitu: 

1. Tidak menyampaikan SPT 

2. Menyampaikan SPT dengan tidak benar 

3. Tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan NPWP atau pengukuhan 

PKP 

4. Berusaha menyuap fiskus. 

2.2.3 Penyebab Tax Evasion 

Menurut Rahayu (2010:149) mengatakan “selain faktor psikologis wajib 

pajak kurang sadar terhadap kepatuhan pajak, hal lain yang membuat wajib pajak 

berusaha menghindar dari pajak diantaranya kondisi lingkungan, pelayanan fiskus 

yang mengecewakan, tingginya tarif pajak dan sistem administrasi yang buruk”. 

penyebab terjadinya tax evasion atau penggelapan pajak adalah: 

1. Kondisi Lingkungan  

Lingkungan sosial masyarakat menjadi hal yang terpisahkan dari manusia 

sebagai makhluk sosial, manusia akan selalu saling bergantung satu sama lain, 

begitu juga dalam dunia perpajakan. Jika lingkungan kondisinya baik, masing-
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masing individu akan termotavasi untuk memenuhi peraturan perpajakan dengan 

membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebaliknya jila 

lingkungan sekitar kerap melakukan pelanggaran, maka masyarakat saling meniru 

untuk tidak mematuhi peraturan dan melakukan perlawanan pajak. 

2. Pelayanan Fiskus yang Mengecewakan  

Pelayanan aparat pemungut pajak terhadap masyarakat cukup menentukan 

dalam pengambilan keputusan Wajib Pajak dalam membayar pajaknya. Jika 

pelayanan yang diberikan oleh aparat pemungut pajak telah memuaskan Wajib 

Pajak, maka tentunya merasa telah diapresiasi oleh fiskus. 

3. Tingginya Tarif Pajak.  

Pemberlakuan tarif pajak mempengaruhi Wajib Pajak dalam membayarkan 

pajaknya. Pembebanan pajak yang rendah membuat masyarakat tidak terlalu 

keberatan untuk memenuhi kewajibannya. Meskipun masih ingin menghindar dari 

pajak, mereka tidak akan terlalu mebangkang terhadap aturan-aturan perpajakan.  

4. Sistem Administrasi Perpajakan yang buruk.  

Penetapan sistem administrasi pajak mempunyai peranan penting dalam 

proses pemungutan pajak suatu negara. Dengan sistem administrasi yang bagus, 

pengelolaan perpajakan akan berjalan lancar dan tidak akan terlalu banyak 

menemui hambatan yang berarti. 
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2.3 Pajak 

2.3.1 Pengertian Pajak 

Menurut Soemitro dalam Resmi (2014:1) pajak adalah iuran rakyat kepada 

kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak 

mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan 

yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. 

Menurut undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan 

tata cara perpajakan, pajak adalah 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. 

2.3.2 Fungi Pajak 

Menurut Resmi (2014:3) pajak memiliki 2 fungsi yaitu fungsi budgetair 

(sumber keuangan negara) dan fungsi regularend (pengatur). 

a) Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)  

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. 
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b) Fungsi Regularend (Pengatur)  

Artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan 

pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan 

tertentu di luar bidang keuangan. 

Berdasarkan penjelasan fungsi pajak, dapat disimpulkan bahwa pajak 

berfungsi untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan dan untuk 

mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah. 

2.3.3 Jenis-jenis Pajak 

Menurut Resmi (2014:7) pajak digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu: 

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 atau pihak lain. Contohnya yaitu 

Pajak Penghasilan (PPh). 

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

dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. 

Contohnya yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 

2. Menurut sifat, pajak digolongkan menjadi dua, yaitu: 

a. Pajak subjektif, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan 

keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang 

memperhatikan keadaan subjeknya. Contohnya yaitu Pajak 

Penghasilan (PPh). 
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b. Pajak objektif, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan 

objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa 

yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa 

memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) 

maupun tempat tinggal. Contohnya yaitu Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN). 

3. Menurut lembaga pemungut, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu: 

a. Pajak negara, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat 

dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada 

umumnya. Contohnya PPh, PPN dan PPnBM. 

b. Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah 

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

(pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah 

tangga daerah masing-masing. Contohnya adalah Pajak Kendaraan 

Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan lain-lain. 

Berdasarkan penjelasan jenis-jenis pajak di atas, dapat diketahui bahwa 

pajak dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, yaitu pengelompokkan 

menurut golongannya, menurut sifatnya dan menurut lembaga pemungutannya. 
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2.4 Wajib Pajak 

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 pengertian 

wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong 

pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan. 

Untuk melaksanakan administrasi perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak 

menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai sarana administrasi 

sekaligus sebagai tanda pengenal atau identitas Wajib Pajak. Setiap Wajib Pajak 

akan diberikan NPWP pada saat melakukan pendaftaran, sehingga seluruh 

administrasi perpajakan terkait dengan Wajib Pajak tersebut akan menggunakan 

NPWP yang dimaksud. 

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada 

Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan 

sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak 

dan kewajiban perpajakannya. (www.pajak.go.id). 

Badan adalah sekumpulan orang 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 (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 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 
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dan bentuk usaha tetap. Kewajiban perpajakan Wajib Pajak badan maupun 

perseorangan sesuai dengan undang-undang KUP antara lain: 

1. Wajib mendaftarkan diri kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat 

untuk mendapatkan NPWP.  

2. Wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan 

benar, lengkap dan jelas.  

3. Wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang melalui Kantor Pos 

atau Bank persepsi yang ditunjuk.  

Jadi dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak ini terdiri 

dari dua jenis yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak badan yang 

memenuhi definisi sebagai subjek pajak dan menerima atau memperoleh 

penghasilan yang merupakan objek pajak yang menurut ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban 

perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. 

 

2.5 Teknologi dan Informasi  

Teknologi adalah metode ilmiah yang digunakan untuk mencapai tujuan 

praktis, dan merupakan salah satu pengetahuan ilmu terapan. Dan keseluruhan 

untuk menyediakan barang yang diperlukan untuk kelangsungan hidup dan 

kenyamanan hidup manusia. Sedangkan informasi adalah data yang terkumpul 

dan diproses kedalam bentuk yang berguna atau dengan kata lain, informasi 

adalah pengertian yang diberikan pada pengumpulan fakta atau data. (Kamus 

Besar Bahasa Indonesia). 
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Ditjen pajak memanfaatkan teknologi yang serba canggih ini dengan 

meluncurkan beberapa transaksi perpajakan berbasis elektronik yaitu: 

1. Online payment, adalah sistem pembayaran yang menggunakan fasilitas 

internet sebagai sarana perantara. 

2. e-SPT, adalah aplikasi yang dibuat oleh Ditjen Pajak untuk digunakan oleh 

Wajib Pajak dalam kemudahan menyampaikan SPT. 

3. e-Filling, adalah suatu cara penyampaian SPT atau perpanjangan SPT 

tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online. 

4.  e-Registration, adalah sistem aplikasi bagian dari sistem informasi 

perpajakan di lingkungan Ditjen Pajak dengan berbasis perangkat keras 

dan perngkat lunak untuk mengelola proses pendaftaran Wajib Pajak. 

5. e-Billing, adalah sistem bayar pajak online dengan cara pembuatan kode 

billing atau ID Billing terlebih dahulu. (www.pajak.go.id)  

 

2.6 Sanksi Pajak 

Menurut Mardiasmo dalam Susilawati dan Budiartha (2013) sanksi 

perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau dipatuhi, dengan kata lain sanksi 

perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar 

norma perpajakan. 

Sanksi pidana tindak pidana perpajakan meliputi: 

a. Sanksi Pidana Pelanggaran: 

1. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan. 
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2. Menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau 

tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak 

benar.  

b. Sanksi Pidana Kejahatan: 

1. Tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan atau 

menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Nomor 

Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. 

2. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan. 

3. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang 

isinya tidak benar atau tidak lengkap. 

4. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan atau dokumen lain yang 

palsu atau dipalsukan seolah-olah benar 

5. Tidak menyelenggarakan pembukuan atau catatan, tidak 

memperlihatkan atau meminjamkan buku, catatan atau dokumen 

lain. 

6. Tidak menyetor pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga 

dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. 

Saat ini Ditjen Pajak masih berfokus pada pemberian sanksi negatif dalam 

menuntut wajib pajak agar patuh terhadap peraturan perpajakan. Apabila 

dikaitkan dengan UU Perpajakan yang berlaku, menurut Ilyas dan Burton (2010) 

dalam Arum (2012) terdapat empat hal yang diharapkan atau dituntut dari para 

wajib pajak, yaitu: 
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1. Dituntut kepatuhan (compliance) wajib pajak dalam membayar pajak yang 

dilaksanakan dengan kesadaran penuh. 

2. Dituntut tanggung jawab (responsibility) wajib pajak dalam 

menyampaikan atau memasukan Surat Pemberitahuan tepat waktu sesuai 

Pasal 3 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983. Dituntut kejujuran 

(honesty) wajib pajak dalam mengisi Surat Pemberitahuan sesuai dengan 

keadaan sebenarnya. 

3. Memberikan sanksi (law enforcement) yang lebih berat kepada wajib pajak 

yang tidak taat pada ketentuan yang berlaku. 

 

2.7 Pelayanan Fiskus 

2.7.1 Pengertian 

Kata fiskus identik dengan pengertian alat-alat negara yang diberi tugas 

memasukkan uang rakyat, secara singkat pada pengertian dewasa ini, seluruh 

aparatur pajak sebagai wakil negara disebut fiskus (Siahaan, 2010:191). 

Sedangkan definisi pelayanan menurut Mahmoedin (2010:2) adalah suatu 

aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata yang terjadi 

sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal 

lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksud untuk 

memecahkan permasalahan konsumen / pelanggan. 

Menurut Utami dan Aji (2015), pelayanan fiskus adalah cara petugas pajak 

melayani, membantu mengurus atau menyiapkan keperluan yang dibutuhkan 

wajib pajak dengan ramah, adil, tegas, dan bertanggung jawab serta dapat 
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memupuk kesadaran masyarakat tentang tanggung jawab membayar pajak. 

Kemampuan fiskus dalam berinteraksi yang baik dengan wajib pajak adalah dasar 

yang harus dimiliki fiskus dalam melayani wajib pajak sehingga diharapkan dapat 

meningkatkan kemauan wajib pajak dalam membayar pajaknya. 

2.7.2 Kewajiban Fiskus 

Siahaan (2010:207) menyatakan bahwa dalam menjalankan 

kewenangannya, fiskus harus juga melaksanakan kewajiban yang ditetapkan oleh 

undang-undang pajak. Kewajiban tersebut merupakan suatu hal yang diperlukan 

agar wajib pajak tidak dirugikan oleh fiskus yang tidak melaksanakan ketentuan 

undang-undang pajak sebagaimana mestinya. Kewajiban tersebut terkait dengan 

hal-hal berikut ini: 

1. Kewajiban terkait dengan pendaftaran wajib pajak dan pengukuhan 

pengusaha kena pajak. 

2. Kewajiban terkait dengan pembayaran pajak. 

3. Kewajiban terkait dengan pelaporan pajak. 

4. Kewajiban terkait dengan penetapan dan ketetapan pajak 

5. Kewajiban terkait dengan penagihan pajak. 

6. Kewajiban terkait dengan keberatan dan banding. 

7. Kewajiban terkait dengan pemeriksaan pajak 

8. Kewajiban terkait dengan pengurangan dan pembatalan surat ketetapan 

pajak yang tidak benar. 

9. Kewajiban terkait dengan ketentuan material perpajakan di bidang PBB 

dan BPHTB. 
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2.8 Pajak Dalam Pandangan Islam 

Dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama Al-Usyr atau Al-

Maks, atau biasa juga disebut dengan Adh-Dharibah, yang artinya adalah 

pemungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak. Sedangkan para 

pemungutnya disebut Shahibul Maks atau Al-Asysyar. 

Dalam firman Allah sebagaimana yang telah disebutkan dalam Surat An-

Nisa ayat 29 yaitu sebagai berikut: 

                                  

                              

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 

dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka 

diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; 

sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang Kepadamu” 

 

Ayat ini dijadikan dalil oleh para-para ulama karena pengambilan pajak 

yang diterapkan kepada kaum muslimin pada saat ini adalah bentuk kezhaliman 

yang nyata dimana pemungutannya tidak memandang keadaan seseorang bahkan 

satu orang dapat terkena pajak yang berlipat-lipat. 

Selain Surat An-Nissa diatas juga terdapat surat-surat lainnya yang 

menjelaskan tentang pajak dalam islam seperti dalam Surat Al baqarah ayat 188 

yang berbunyi: 
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Artinya: “dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian 

yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan 

(janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, 

supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda 

orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu 

mengetahui” 

 

 

2.9 Penelitian Terdahulu 

Tabel II.1 

Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul Hasil Penelitian 

1 Dea Lintang 

Novatrias (2014) 

Pengaruh sanksi 

perpajakan dan 

administrasi perpajakan 

terhadap upaya 

penggelapan pajak 

(Survey pada KPP 

Pratama Bandung Karees) 

Sanksi perpajakan dan 

administrasi perpajakan 

mempunyai arah negatif 

terhadap upaya penggelapan 

pajak. Artinya jika sanksi 

perpajakan dan administrasi 

perpajakan semakin 

ditingkatkan, maka upaya 

penggelapan pajak akan 

semakin rendah, sebaliknya 

jika sanksi perpajakan dan 

administrasi perpajakan 

diturunkan, maka upaya 
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penggelapan pajak akan 

semakin meningkat. 

2 Suminarsasi dan 

Supriyadi (2011)  

Pengaruh Keadilan, 

Sistem Perpajakan dan 

Diskriminasi Terhadap 

Persepsi Wajib Pajak 

Mengenai Etika 

Penggelapan Pajak (Tax 

Evasion)  

 

penggelapan pajak dipandang 

sebagai suatu hal yang etis dan 

juga tidak etis, hasil dalam 

penelitian ini hanya 

mendukung dua dimensi saja, 

yaitu sistem perpajakan dan 

diskriminasi, sehingga variable 

keadilan belum bisa 

dibuktikan.  

3 Ayu dan Hastuti 

(2009)  

 

Persepsi Wajib Pajak: 

Dampak Pertentangan 

Diametral Pada Tax 

Evasion Wajib Pajak 

Dalam Aspek 

Kemungkinan 

Terdeteksinya 

Kecurangan, Keadilan, 

Ketepatan Pengalokasian, 

Teknologi Sistem 

Perpajakan dan 

Kecenderungan Personal 

(Studi Wajib Pajak Orang 

Pribadi)  

 

Berdasarkan pengujian yang 

dilakukan dengan regresi liner 

ditemukan bahwa 

kemungkinan terdeteksinya 

kecurangan terhadap tax 

evasion mempunyai koefisien 

negatif ( -0.501 ) yang 

signifikan (.00), Hasil 

pengujian juga menunjukan 

bahwa pengaruh ketepatan 

pemanfaatan hasil pajak 

berpengaruh secara negatif 

(0.286) dan signifikan (.003) 

terhadap tax 

evasion.Sedangkan persepsi 

terhadap keadilan, penggunaan 

teknologi dan kecenderungan 

tax evasion seseorang ternyata 

tidak berpengaruh secara 

signifikan pada tingkat tax 

evasion.  

4 Irma Suryani Rahman Pengaruh Keadilan, Berdasarkan hasil analisis 
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(2013) Sistem Perpajakan, 

Diskriminasi, Dan 

Kemungkinan Terdeteksi 

Kecurangan Terhadap 

Persepsi Wajib Pajak 

Mengenai Etika 

Penggelapan Pajak (Tax 

Evasion) 

menunjukkan bahwa keadilan 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap persepsi 

wajib pajak mengenai etika 

penggelapan pajak, sistem 

perpajakan berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap 

persepsi wajib pajak mengenai 

etika penggelapan pajak, 

diskriminasi berpengaruh 

postif dan signifikan terhadap 

persepsi wajib pajak mengenai 

etika penggelapan pajak dan 

kemungkinan terdeteksi 

kecurangan berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap 

persepsi wajib pajak mengenai 

etika penggelapan pajak. 

5 Raden Devri Ardian 

dan Dudi Pratomo 

(2015) 

Pengaruh Sistem 

Perpajakan dan 

Pemeriksaan Pajak 

Terhadap Penggelapan 

Pajak (Tax Evasion) Oleh 

Wajib Pajak Badan (Studi 

Pada KPP Pratama 

Wilayah Kota Bandung). 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa secara 

simultan variabel sistem 

perpajakan dan pemeriksaan 

pajak berpengaruh signifikan 

terhadap penggelapan pajak 

(tax evasion). Secara parsial 

juga variabel sistem 

perpajakan dan pemeriksaan 

pajak memiliki pengaruh 

signifikan terhadap 

penggelapan pajak (tax 

evasion). 
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2.10 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan dari penjelasan yang sudah dikemukakan sebelumnya, maka 

kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Gambar II.1 

Kerangka Pemikiran 

Variabel independen     Variabel dependen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tax Evasion 

(y) 
Sanksi pajak (x2) 

Teknologi dan informasi 

perpajakan (x1) 

Pelayanan fiskus (x3) 
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2.11 Pengembangan Hipotesis Penelitian 

2.11.1 Teknologi dan Informasi Perpajakan 

Adanya pembaharuan di bidang teknologi dan informasi yang berkaitan 

dengan sistem pelayanan administrasi perpajakan, diharapkan dapat 

mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga 

tindakan tax evasion dapat diminimalisir. Semakin canggih teknologi dan 

informasi perpajakan yang digunakan, semakin rendah tax evasion yang 

dilakukan. (Wahyuningsih, 2015). 

Berkaitan dengan teknologi perpajakan, kondisi eksternal yang 

mempengaruhi persepsi wajib pajak tentang perilaku penggelapan pajak yaitu 

bagaimana penerapan teknologi terkini dalam pelayanan perpajakan (Ayu dan 

Hastuti, 2009). Semakin baik teknologi perpajakan yang ada maka perilaku 

penggelapan pajak dianggap tidak baik, sebaliknya semakin buruk teknologi 

perpajakan yang ada maka perilaku penggelapan pajak cenderung dianggap baik. 

Situasi tersebut ditunjang oleh hasil penelitian yang pernah dilakukan Permatasari 

dan Laksito (2013) dan Ardyaksa (2014) yang membuktikan bahwa adanya 

pengaruh negatif antara teknologi perpajakan dengan persepsi wajib pajak tentang 

perilaku penggelapan pajak. Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesa 

pertama yang akan diuji yaitu: 

H1: Teknologi dan Informasi Perpajakan berpengaruh negatif 

terhadap tax evasion. 
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2.11.2 Sanksi Pajak 

Sanksi pajak dibuat dengan tujuan agar wajib pajak takut untuk melanggar 

undang-undang perpajakan. Wajib pajak akan mematuhi peraturan perpajakan bila 

memandang bahwa sanksi akan lebih banyak merugikannya. (Suciningsih, 2015). 

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau dipatuhi, dengan kata 

lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar 

norma perpajakan (Mardiasmo, 2008:59). 

Penelitian tentang sanksi pajak terhadap tindakan penggelapan pajak telah 

dilakukan. Novatrias (2014) menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif yang 

signifikan sanksi perpajakan terhadap upaya penggelapan pajak. Berdasarkan 

uraian diatas dapat dirumuskan hipotesa kedua yang akan diuji yaitu: 

H2: Sanksi Pajak berpengaruh negatif terhadap tindakan tax evasion. 

 

2.11.3 Pelayanan Fiskus 

Pelayanan yang baik merupakan salah satu faktor penting dalam 

menciptakan kepuasan terhadap pelanggan. Pelayanan yang berkualitas adalah 

pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dan tetap dalam 

batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan serta harus 

dilakukan secara terus menerus (Nugroho, 2012). 
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Kemauan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak 

tergantung pada bagaimana petugas pajak memberikan mutu pelayanan yang 

terbaik kepada Wajib Pajak (Hardiningsih, 2011). Utami dan Aji (2015), 

Rachmadi (2014) dalam penelitiannya memperoleh hasil penelitian yang sama 

yaitu bahwa Persepsi wajib pajak tentang pelayanan aparat pajak berpengaruh 

negatif terhadap perilaku penggelapan pajak. Berdasarkan uraian diatas dapat 

dirumuskan hipotesa ketiga yang akan diuji yaitu: 

H3: Pelayanan fiskus berpengaruh negatif terhadap tindakan tax 

evasion. 

 

2.11.4 Teknologi dan Informasi Perpajakan, Sanksi Pajak dan Pelayanan 

Fiskus  

Novatrias (2014) mengemukakan bahwa sanksi pajak berpengaruh negatif 

yang signifikan terhadap upaya penggelapan pajak. Kemudian Ardyaksa (2014) 

memperoleh hasil bahwa teknologi perpajakan berpengaruh negatif dengan 

tindakan penggelapan pajak. Rachmadi (2014) menyatakan bahwa pelayanan 

aparat pajak berpengaruh negatif terhadap perilaku penggelapan pajak. Sehingga 

dapat dirumuskan hipotesa keempat yang akan diuji yaitu: 

H4: Teknologi dan Informasi perpajakan, Sanksi Pajak dan 

Pelayanan Fiskus berpengaruh negatif terhadap tindakan tax 

evasion. 

 


