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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Bagi sebagian besar negara, tak terkecuali Indonesia sebagai Negara 

berkembang, pajak merupakan unsur paling penting dalam menopang anggaran 

penerimaan negara. Pemerintah negara-negara di dunia menaruh perhatian yang 

begitu besar terhadap sektor pajak. Dalam melaksanakan dan merealisasikan 

rencana pembangunan nasional, Pemerintah memerlukan dana yang cukup besar 

guna mewujudkannya. Di Indonesia usaha-usaha untuk meningkatkan dan 

mengoptimalkan penerimaan sektor pajak dilakukan melalui usaha intensifikasi 

dan ekstensifikasi penerimaan jumlah pajak. 

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, instansi pemerintahan di bawah 

Departemen Keuangan sebagai pengelola sistem perpajakan di Indonesia, 

berusaha melakukan tugas pokoknya yaitu meningkatkan penerimaan pajak 

dengan mereformasi pelaksanaan sistem perpajakan menjadi lebih modern. Semua 

pemasukan negara yang berasal dari pajak akan digunakan untuk membiayai 

semua pengeluaran umum Negara, dalam hal ini digunakan untuk 

mensejahterakan dan memakmurkan rakyat. Bila setiap wajib pajak (WP) sadar 

akan kewajibannya untuk membayar pajak, tentu diharapkan penerimaan Negara 

atas pajak akan terus meningkat, bukan berkurang, sebab jumlah wajib pajak 

potensial cenderung bertambah setiap tahun. 
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Dampak dari uang yang rakyat keluarkan dalam membayar pajak belum 

sepenuhnya dirasakan secara adil dan merata oleh rakyat. Sementara itu, setiap 

tahun jumlah pemasukan dari pajak yang disetorkan selalu meningkat dan disisi 

lain pemerataan dari pajak yang disetor belum dirasakan masyarakat secara adil  

Data dari Ditjen Pajak memperlihatkan rincian peningkatan data dari 

jumlah penggelapan pajak di Indonesia pada 2015-2017, ditampilkan pada tabel 

1.1 sebagai berikut: (dalam Miliar rupiah) 

Tabel 1.1. Jumlah Peningkatan Kasus Penggelapan Pajak di Indonesia 

 

Tahun Jumlah Penggelapan Pajak (Rp) 

2015 94,32 Miliar 

2016 129, 30 Miliar 

2017 249, 43 Miliar 

 

Sumber : Situs Resmi Dirjen Pajak, 2017 

Dari tabel 1.1 di atas diketahui bahwa usaha Direktorat Jenderal Pajak 

dalam meningkatkan penerimaan pajak menghadapi kendala antara lain setiap 

tahunnya terjadi peningkatan dari penggelapan pajak yang dilakukan baik oleh 

Wajib Pajak Orang Pribadi maupun suatu badan usaha. Selain itu, ditambah 

maraknya kasus-kasus penghindaran pajak (tax avoidance) dan penggelapan pajak 

(tax evasion) baik yang dilakukan oleh Wajib Pajak Badan maupun Wajib Pajak 

Orang Pribadi bekerjasama dengan mafia pajak yang diberitakan di media massa, 

semisal kasus Fahri Hamzah (21/07/2017), Fahri Hamzah dilaporkan terkait 

dugaan suap penghapusan pajak yang dilakukan oleh PT. Eka Prima Ekspor 

Indonesia terdakwa Rajamohanan Nair di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 

(Tipikor), kasus ini juga menyeret nama Ketua DPR Fadli Zon karena diduga 
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terlibat kasus penggelapan pajak. Berikut beberapa contoh kasus penggelapan 

pajak yang telah terjadi di Indonesia. 

Tabel 1.2.Fenomena Kasus Tindak Penggelapan dan Mafia Pajak Di 

Indonesia 

 

No Tersangka 

Dugaan Kasus 

Penggelapan 

dan Mafia 

Pajak (Tahun) 

Tuduhan Kasus 

Kecurangan 

 

KPP/Perusahaan 

yang Terlibat 

 

Sanksi Bagi 

Fiskus/Wajib 

Pajak 

 

1 Suwir Laut 

(2011)  

 

Penggelapan pajak, 

penyampaian surat 

pemberitahuan dan 

keterangan palsu  

 

PT Asian Agri 

Goup  

 

Denda dua kali 

lipat tagihan 

pajak yakni 

sebesar Rp 2,5 

triliun plus 

sanksi denda 

48% dari 

tagihan pajak. 

2 Bahasyim 

Assifie (2011)  

 

Menerima suap dari 

Wajib Pajak yang 

melakukan 

keberatan dan 

banding, pencucian 

uang  

Kepala KPP 

Jakarta VII, KPP 

Koja dan KPP 

Palmerah  

Hukuman 

enam tahun 

penjara dan 

denda Rp. 500 

juta  

 

3 Johnny Basuki 

(2012)  

 

Kasus suap kepada 

pegawai pajak  

 

PT Mutiara Virgo 

(MV)  

 

Hukuman 

penjara dua 

tahun dan 

denda Rp 100 

juta  

4 Herly 

Isdiharsono 

(2012)  

 

Menerima suap 

untuk mengurangi 

pajak PT Mutiara 

Virgo dan 

pencucian uang  

 

KPP Pratama 

Jakarta Palmerah, 

Jakarta Barat dan 

PT Mutiara Virgo  

 

Penjara selama 

enam tahun 

dan denda Rp 

500 juta 

subsider enam 

bulan 

kurungan  

 

5 Dhana 

Widyatmika 

(2012)  

 

Penggelapan pajak, 

Pencucian uang, 

suap pajak, 

pemerasan pajak  

 

KPP Pratama 

Jakarta Pancoran, 

PT Kornet Trans 

Utama dan PT 

Mutiara Virgo  

 

Hukuman 

sepuluh tahun 

penjara dan 

denda Rp 300 

juta subsider 

tiga bulan 

kurungan 
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penjara 

6 Fahri  Hamzah 

(2017) 

Penggelapan pajak 

oleh PT. Eka Prima 

Ekspor Indonesia 

PT Eka Prima 

Ekspor Indonesia  

 

Belum divonis 

 

Salah satu faktor yang menghambat tercapainya target penerimaan pajak 

adalah adanya tindakan penggelapan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak 

maupun petugas pajak. Fenomenanya, Penggelapan pajak di Indonesia sudah 

banyak terjadi. Hal ini terbukti dengan banyaknya kasus penggelapan pajak yang 

seringkali dilakukan oleh petugas pajak maupun wajib pajak. Dari berbagai 

macam kasus penggelapan pajak yang telah terjadi dapat memunculkan 

pemikiran-pemikiran yang negatif tentang pajak. Persepsi wajib pajak mengenai 

penggelapan pajak saat ini timbul disebabkan karena banyak fakta yang ada 

tentang petugas pajak yang melakukan korupsi atas pembayaran wajib pajak, 

sehingga para Wajib Pajak berfikiran dan beranggapan bahwa penggelapan pajak 

itu etis karena uang yang mereka bayarkan tidak digunakan untuk membiayai 

pengeluaran Negara (Marlina dalam Parastomo, 2017;18). 

Penyalahgunaan pajak yang dilakukan oleh aparat pajak merupakan hal 

yang sering terjadi tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa wajib pajak pun 

akan melakukan hal yang sama yaitu menggelapkan pajak dengan cara 

memanipulasikan pengenaan pajak yang seharusnya dibayar. Hal ini juga 

merupakan permasalahan dalam bidang perpajakan. 

Pada umumnya Wajib Pajak Orang Pribadi maupun badan berusaha untuk 

membayar pajak serendah-rendahnya, bahkan juga berusaha untuk 

menghindarinya. Menurut undang-undang yang berlaku, bahwa setiap Perusahaan 
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yang melakukan kegiatan di Indonesia merupakan Wajib Pajak. Dan Wajib pajak 

diharuskan serta dituntut untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Tetapi dalam 

pelaksanaan perpajakan terdapat banyak hambatan, karena Wajib Pajak mengira 

bahwa pajak merupakan beban yang dapat mengurangi pendapatannya (Rahman, 

2013;5). 

Penelitian yang dilakukan oleh Devi Martha Ardi, Trimurti dan Suhendro 

(2016;863) mengemukakan bahwa kurangnya pemahaman mengenai pentingnya 

pajak dan tujuan pajak juga memicu masyarakat untuk melakukan penggelapan 

pajak. Keadaan ini didukung dengan keengganan masyarakat untuk membayar 

pajak yang disebabkan minimnya pengetahuan masyarakat dalam perpajakan. 

Karena sebagian masyarakat menganggap bahwa pajak merupakan hal yang tidak 

terlalu penting dan hanya menjadi beban kebutuhannya.  

Penelitian lain yang menyatakan bahwa pemahaman perpajakan 

mempengaruhi persepsi penggelapan pajak dikemukakan oleh penelitian Nisa 

Arifiani Permata Bahari (2016;2) yang menyatakan bahwa Pemahaman 

perpajakan merupakan parlemen yang perlu dibahas karena merupakan faktor 

penting untuk meningkatkan penerimaan pajak dan mengurangi penggelapan 

pajak.  

Diskriminasi diartikan jika setelah diterapkan suatu kebijakan hanya akan 

menguntungkan pihak tertentu saja dan pihak yang lain ada yang merasa 

dirugikan. Salah satu peraturan yang dinilai sebagai bentuk diskriminasi yaitu 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang zakat atau sumbangan 

keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. 
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Adanya peraturan tersebut dianggap hanya menguntungkan wajib pajak yang 

beragama Islam karena zakat diperbolehkan sebagai pengurang pajak. Selain itu 

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas 

penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki 

peredaran bruto tertentu. Dimana pajak final dikenakan sebesar 1% terhadap 

penghasilan bruto juga dinilai sebagai bentuk diskriminasi karena banyak 

merugikan pengusaha kecil menengah yang belum mapan dalam usahanya 

(Indriyani, dkk. 2016;2). Penelitian Suminarsasi & Supriyadi (2011) menemukan 

diskriminasi berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai 

penggelapan pajak (tax evasion). 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Pertiwi Dessi Utami (2010;16) 

dan Ade Mentari (2017;19) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi dan 

informasi berpengaruh positiif terhadap penggelapan pajak. Dengan adanya E-

system tersebut, waktu yang dibutuhkan seorang Wajib Pajak dalam memenuhi 

kewajiban perpajakannya semakin efektif dan efisien. Ketika Wajib Pajak 

semakin dimudahkan dengan teknologi dan informasi perpajakan yang ada maka 

Wajib Pajak diharapkan lebih patuh lagi dengan kewajibannya dan dapat 

menghindari tindakan penggelapan pajak (tax evasion). 

Kota Pekanbaru sebagai salah satu kota besar yang terus berkembang 

dengan pesat sebagai pusat perniagaan dan perdagangan di Provinsi Riau, dari 

data di kantor pajak selama kurun 2015 hingga 2016, rasio kepatuhan wajib pajak 

di Pekanbaru belum mencapai target yang diharapkan, dalam arti selalu 

memperlihatkan pencapaian di bawah 100 persen (TribunePekanbaru.com) 
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Hal ini menunjukkan bahwa terdapat indikasi perilaku ketidakpatuhan 

wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak, yang 

sekaligus memberikan gambaran bahwa fenomena perilaku penggelapan pajak 

yang terjadi di Kota Pekanbaru masih tergolong tinggi dalam dua tahun terakhir. 

Fenomena ini menarik untuk diteliti, mengingat Kota Pekanbaru sebagai ibukota 

Provinsi Riau,  seharusnya dapat menjadi pioner daerah kabupaten/kota lain di 

Riau dalam hal kepatuhan membayar pajak, namun pada kenyataannya justru 

Kota Pekanbaru masih banyak menyimpan permasalahan mengenai rendahnya 

kesadaran wajib pajak untuk memenuhi aturan perpajakan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka diusulkan variabel persepsi Wajib Pajak 

atas perilaku penggelapan pajak sebagai variabel terikat, dimana perilaku 

penggelapan pajak sendiri termasuk salah satu bentuk perilaku ketidakpatuhan 

pajak, yang didasari oleh pemahaman yang rendah akan manfaat uang pajak yang 

disetor ke kas Negara, kemudian variabel diskriminasi pajak serta variabel 

pemanfaatan teknologi dan informasi perpajakan. 

Penelitian ini mengkaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi 

Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) terhadap perilaku penggelapan pajak. 

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Ade Mentari (2017) . 

Penelitian ini menggunakan variabel-variabel independen antara lain, pemahaman 

perpajakan, diskriminasi pajak dan teknologi informasi perpajakan. Fokus 

penelitian ini adalah menganalisis persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) 

mengenai perilaku penggelapan pajak, sebagai perilaku yang dipersepsikan tidak 

etis untuk dilakukan oleh Wajib Pajak. 
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Penelitian ini menggunakan sampel Wajib Pajak yang berdomisili di 

Pekanbaru, khususnya kecamatan Tampan dengan memperhatikan alasan bahwa 

Pekanbaru merupakan ibukota Provinsi Riau dan kota bisnis yang terus 

berkembang pesat dengan kecamatan Tampan memiliki jumlah wajib pajak orang 

pribadi yang cukup besar. Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini 

mengambil judul “Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak 

Orang Pribadi Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Penggelapan pajak merupakan tindakan yang terungkap akhir-akhir ini 

yang banyak dilakukan oleh oknum Wajib Pajak beserta aparat pajak. Hal ini 

terlihat dari banyaknya kasus penggelapan pajak yang muncul ke media massa. 

Motif yang dilakukan oknum dalam melakukan penggelapan pajak bervariasi dan 

jumlah uang yang turut diselewengkan mempunyai nilai yang cukup besar. 

Adapun perlakuan penggelapan pajak (tax evasion) diduga dipengaruhi berbagai 

hal seperti, pemahaman perpajakan yang minim, diskriminasi perpajakan dan 

teknologi informasi perpajakan.  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai pemahaman 

perpajakan berpengaruh terhadap perilaku penggelapan pajak? 

2. Apakah persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai diskriminasi 

perpajakan berpengaruh terhadap  perilaku penggelapan pajak? 
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3. Bagaimanakah persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai teknologi 

informasi perpajakan berpengaruh terhadap perilaku penggelapan pajak? 

 

 

1.3   Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah:  

1. Untuk mengetahui faktor pemahaman perpajakan atas persepsi Wajib 

Pajak Orang Pribadi terhadap perilaku penggelapan pajak 

2. Untuk mengetahui faktor diskriminasi perpajakan atas  persepsi Wajib 

Pajak Orang Pribadi Terhadap perilaku penggelapan pajak. 

3. Untuk mengetahui faktor teknologi informasi perpajakan atas persepsi 

Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap perilaku penggelapan pajak. 

 

1.4   Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka 

manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain :  

1. Kegunaan Teoretis  

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan bukti empiris mengenai faktor-

faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak orang  pribadi terhadap perilaku 

penggelapan pajak dan menambah pengetahuan dibidang akuntansi khususnya 

mengenai penggelapan pajak serta memberikan tambahan informasi, wawasan dan 

referensi di lingkungan akademisi sebagai salah satu upaya memperkaya 

pengetahuan dan memperdalam bidang yang diteliti.  
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2. Kegunaan Praktis  

a. Pihak Pemerintah 

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi persepsi wajib pajak orang  pribadi terhadap perilaku penggelapan 

pajak.. Adanya perilaku penggelapan pajak memberikan persepsi yang berbeda-

beda bagi tiap wajib pajak orang pribadi (WPOP dan diharapkan kepada pihak 

pemerintah agar mempertimbangkan pengambilan keputusan kebijakan faktor-

faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak orang pribadi terhadap 

penggelapan pajak. 

 

1.5  Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan skripsi ini merujuk kepada Pedoman Penulisan 

Skripsi yang telah dikeluarkan oleh Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sebagai berikut : 

 

BAB I  : PENDAHULUAN  

Bab ini berisi: latar belakang masalah yang didukung dengan 

beberapa penelitian terdahulu, rumusan masalah, tujuan 

penelitian dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.  

 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini memuat: teori yang relevan dengan masalah yang diteliti 

dan informasi lain yang akan membentuk kerangka teori yang 

berguna untuk menyusun penelitian mengenai pengaruh 
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perubahan deviden, penghindaran pajak, dan leverage terhadap 

profitabilitas perusahaan, review penelitian terdahulu, kerangka 

pemikiran, serta hipotesis.  

 

 

BAB III : METODE PENELITIAN  

Bab ini: menguraikan tentang rancangan penelitian, tempat dan 

waktu, populasi dan sampel, variabel penelitian dan definisi 

operasional, dan teknik pengumpulan data, serta analisis data.  

 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN  

Bab ini: menguraikan tentang proses seleksi sampel, deskripsi 

hasil penelitian, statistik deskriptif, dan pengujian hipotesis, 

serta pembahasan.  

 

BAB V : KESIMPULAN  

Bab ini: menguraikan tentang kesimpulan, saran dan 

keterbatasan penelitian. 

 

 


