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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Indonesia setiap tahunnya membangun sarana dan prasarana, baik fisik 

maupun non fisik dikarenakan untuk penunjang kebutuhan masyarakat yang 

semakin dinamis. Adanya kebutuhan akan infrastruktur diperlukan dana yang 

cukup besar untuk dapat melaksanakan berbagai macam pembangunan. Dana 

yang diperlukan tentunya didapat dari berbagai sumber penerimaan negara baik 

dalam negeri maupun pinjaman luar negeri. Sumber penerimaan negara yang 

berasal dari dalam negeri dapat dibedakan menjadi tiga, salah satunya yaitu 

penerimaan pajak. 

 Penerimaan pajak merupakan penerimaan yang paling aman dan handal, 

karena bersifat fleksibel, dan menjadi salah satu instrumen bagi pemerintah untuk 

mengatur perekonomian, yang lebih mudah untuk dipengaruhi dibandingkan 

dengan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) (Susmita, 2013). Penerimaan 

dari sektor pajak akan digunakan untuk pembiayaan pengeluaran pemerintah serta 

pembangunan, sehingga jumlah penerimaan pajak senantiasa diupayakan untuk 

terus meningkat (Dharmawan dan Devi, 2012). Sesuai dengan data yang ada 

bahwa realisasi penerimaan pajak yang diperoleh negara belum memperoleh hasil 

yang maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari realisasi penerimaan pajak negara 

tahun 2013-2016 dalam Tabel 1.1 dan realisasi penerimaan pajak di Kantor 
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Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Senapelan tahun 2013-2016 dalam 

Tabel 1.2 berikut: 

Tabel 1.1 

Realisasi Penerimaan Pajak Negara Tahun 2013-2016 

Tahun 

Target Penerimaan 

Pajak 

(Triliun Rupiah) 

Realisasi Penerimaan 

Pajak 

(Triliun Rupiah) 

% Realisasi 

Penerimaan Pajak 

2013 995.213,89 921.398,11 92,58% 

2014 1.072.245,46 969.909,39 90,62% 

2015 1.294.258,67 1.060.860,57 81,97% 

2016 1.355.203,52 1.105.970,04 81,61% 

Sumber: www.pajak.go.id, 2016 

 Berdasarkan pada Tabel 1.1 menunjukkan bahwa realisasi penerimaan 

pajak belum mencapai target yang ditetapkan. Persentase realisasi penerimaan 

pajak dari tahun 2013 sampai tahun 2014 mengalami penurunan. Pada tahun 2013 

ke tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 1,96%. Kemudian dari tahun 2014 

ke tahun 2015 mengalami penurunan 8,65%. Dan dari tahun 2015 ke tahun 2016 

mengalami penurunan 0,36%. 

Tabel 1.2 

Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2013-2016 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan 

Tahun 

Target Penerimaan 

Pajak 

(Juta Rupiah) 

Realisasi Penerimaan 

Pajak 

(Juta Rupiah) 

% Realisasi 

Penerimaan Pajak 

2013 9.245.595 9.126.234 98,7% 

2014 11.402.210 9.855.040 86,4% 

2015 11.991.986 11.778.801 98,2% 

2016 17.347.859 13.282.824 76,6% 

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak Riau dan Kepulauan Riau 

 Berdasarkan pada Tabel 1.2 menunjukkan bahwa realisasi penerimaan 

pajak belum mencapai target yang ditetapkan. Persentase realisasi penerimaan 

pajak dari tahun 2013 sampai tahun 2014 mengalami penurunan. Pada tahun 2013 

ke tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 12,3%. Kemudian dari tahun 2014 
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ke tahun 2015 mengalami kenaikan 11,8 %. Dan dari tahun 2015 ke tahun 2016 

mengalami penurunan 21,6%. Pentingnya penerimaan pajak untuk negara 

seharusnya masyarakat yang menjadi wajib pajak harus taat akan aturan 

perundang-undangan dan juga melaksanakan kewajiban perpajakannya. Bila 

setiap wajib pajak sadar akan kewajibannya, tentu diharapkan penerimaan negara 

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

cendrung bertambah setiap tahunnya, (Nugroho, 2012 dalam Dhanayanti, 2017). 

 Fakta dilapangan menunjukan sampai saat ini pendapatan pemerintah dari 

sektor pajak belumlah maksimal, bahkan realisasi penerimaan pajak cenderung 

mengalami penurunan setiap tahunnya. Dari tiap tahunnya, realisasi penerimaan 

pajak tidak mencapai target. Salah satu indikasi tidak tercapainya target 

penerimaan pajak, yaitu adanya praktek penggelapan pajak yang dilakukan oleh 

Wajib Pajak. Penggelapan pajak merupakan suatu tindak pidana yang melanggar 

hukum perpajakan di Indonesia, karena wajib pajak berusaha meminimalkan 

pajak terutang dengan cara yang illegal. 

 Menurut Siahaan (2010), penggelapan pajak (tax evasion) merupakan 

perbuatan yang melanggar undang-undang pajak, misalnya wajib pajak tidak 

melaporkan pendapatan yang sebenarnya. Faktor paling utama yang menjadikan 

para wajib pajak lebih memilih tindakan penggelapan pajak (tax evasion) 

daripada 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 sehingga dapat menemukan celah yang dapat 
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ditembus untuk mengurangi beban pajak yang dibayarkan tanpa melanggar 

peraturan yang ada. Biasanya hal seperti ini hanya bisa dilakukan oleh para 

penawar 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. 

 Kasus tindak penggelapan pajak yang terjadi di Indonesia seperti pada 

kasus Robert Martin Sitompul (2015) yang melibatkan PT. Anugrah Terus Abadi 

Sejahtera (ATAS) dengan tuduhan kasus penggelapan pajak dengan menerbitkan 

faktur pajak fiktif, bukti pemotongan, pemungutan dan setoran pajak fiktif, 

disanksi vonis hukuman penjara selama 3 tahun dan denda dua kali lipat yang 

dijatuhkan ke PT. ATAS. Serta kasus yang dilakukan oleh Mulyadi Adli (2016) 

yang melibatkan PT. Geurute Meugah Perkasa (GMP) dengan kasus penggelapan 

pajak yang memungut PPN tanpa SPT dan tidak disetor ke kas negara, disanksi 

vonis hukuman penjara selama 2 tahun 3 bulan subside 6 bulan kurungan 

(Liputan6.com). 

 Pada Provinsi Riau tanggal 18 Desember 2013 Ditjen Pajak, dalam hal ini 

Penyidik di Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau. Tindak pidana perpajakan 

yang dilakukan oleh “AP”, Wajib Pajak yang bergerang dalam bidang 

perdagangan alat-alat elektronik, adalah sangkaan menyampaikan SPT tetapi 

isinya tidak benar, yaitu dengan cara melaporkan omzet yang tidak sesuai dengan 

keadaan yang sebenarnya. Atas perbuatannya tersebut, diperkirakan negara 

mengalami kerugian sebesar Rp5 Miliar (pajak.go.id). 
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 Terdapat beberapa faktor persepsi wajib pajak yang mengganggap 

penggelapan pajak merupakan suatu yang beretika, pertama yaitu keadilan pajak. 

Keadilan merupakan salah satu aspek dalam penerapan pajak. Sebuah system 

pajak harus adil dari sudut pandang wajib pajak. Jika wajib pajak merasa bahwa 

berada dalamkeadaan yang tidak adil, ia mungkin akan melakukan 

pelanggaranatau tidak akan patuh (Wangsa, 2009 dalam Yurika 2016). 

Permatasari dan Laksito (2013) menemukan bahwa keadilan system perpajakan 

merupakan salah satu faktor yang paling mempengaruhi seorang wajib pajak 

untuk membayar kewajiban perpajakannya. Jika seorang wajib pajak yang 

memiliki pendapatan tinggi, tetapi membayar kewajiban pajaknya dalam jumlah 

yang kecil, maka wajib pajak yang lain enggan untuk membayar pajak karena 

besarnya paja yang dibebankan sama besar. 

 Faktor kedua yaitu sistem perpajakan. Sistem perpajakan merupakan suatu 

metode yang disusun untuk mengatur bagaimana tata cara memungut pajak yang 

terutang agar dapat mengalir ke kas Negara. Menurut Suminarsasi dan Supriyadi 

(2011) semakin baik sistem perpajakannya maka perilaku penggelapan pajak 

dipandang sebagai perilaku yang tidak etis, demikian juga sebaliknya. 

 Di Indonesia sistem perpajakan yang digunakan adalah self assessment 

system yang dimana sistem ini mengharuskan wajib pajak sendiri yang aktif 

dalam menghitung, menyetor dan melaporkan kewajiban pajaknya, fiskus hanya 

berperan mengawasi jalannya pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib 

pajak, sehingga dalam sistem ini dapat memberikan peluang bagi rakyat untuk 

melakukan tindak manipulasi atau melakukan penggelapan pajak yang akan 
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memberikan dampak negatif bagi pemerintah dan juga rakyat. Adanya kasus 

penggelapan pajak dan korupsi menjadi pemicu tidak patuhnya wajib pajak 

(Christianto, 2014 dalam Dhanayanti, 2017). 

 Faktor ketiga, Indonesia juga masih memiliki masalah mengenai 

kepatuhan wajib pajak atau tax ratio pada saat ini. Kepatuhan wajib pajak untuk 

memenuhi kewajiban perpajakannya perlu ditingkatkan demi terciptanya target 

pajak yang diinginkan (Doran, 2009 dalam Dhanayanti, 2017). Faktor yang 

mempengaruhi penerimaan pajak suatu negara diantaranya adalah tingkat 

kepatuhan wajib pajak di negara tersebut (Chau, 2009 dalam Dhanayanti, 2017). 

Kepatuhan pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua 

kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, maka konteks 

kepatuhan dalam penelitian ini mengandung arti bahwa wajib pajak berusaha 

untuk mematuhi peraturan hukum perpajakan yang berlaku, baik memenuhi 

kewajiban ataupun melaksanakan hak perpajakannya (Muliari dan Setiawan, 

2011 dalam Puri, 2014). Wajib Pajak patuh akan kewajibannya karena 

menganggap kepatuhan terhadap pajak adalah suatu norma (Lederman, 2003 

dalam Dhanayanti, 2017)). 

 Untuk menciptakan wajib pajak yang patuh, bukan hanya dengan 

memberikan sanksi, namun juga diperlukan kemauan dari dalam diri wajib pajak 

untuk patuh kepada peraturan perpajakan, juga didasarkan atas persepsi 

masyarakat kepada iklim perpajakan, dimana didalamnya terdapat fiskus sebagai 

pemungut pajak yang perilakunya mendapat perhatian masyarakat (Zain, 2010 

dalam Dhanayanti, 2017). Tindakan tidak tepat yang dilakukan fiskus, 
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menghasilkan persepsi yang buruk dalam masyarakat. Masalah kepatuhan pajak 

di setiap negara berbeda. Umumnya di negara-negara maju seperti Amerika 

Serikat kepatuhan pajaknya sudah tinggi, yang ada adalah masalah tindakan 

manipulasi pajak (tax evasion). Sedangkan di negara-negara berkembang seperti 

Indonesia masalah kepatuhan pajak yang rendah dan tindakan manipulasi pajak 

yang cukup tinggi (Manurung, 2013 dalam Dhanayanti, 2017). Masalah ini terjadi 

disebabkan karena sudut pandang pembayar pajak merasa bahwa membayar 

pajak dapat mengurangi laba dan kenikmatan yang diperolehnya dari kerja 

kerasnya, sehingga dengan ada nya hal ini memunculkan ide untuk merencanakan 

pengurangan pajak yang harus dibayarkan. 

 Faktor keempat yaitu ketepatan pengalokasian pengeluaran. Alokasi 

pengeluaran pemerintah tercermin dalam APBN dan APBD di dalam pos belanja. 

Secara umum pajak seharusnya dimanfaatkan untuk kepentingan umum yang 

dapat dilihat dari semakin banyaknya fasilitas umum yang tersedia. Menurut Ayu 

(2009) ketika pengeluaran Pemerintah dianggap tidak baik maka kecenderungan 

melakukan penggelapan pajak semakin tinggi. Wajib pajak akan taat membayar 

pajak tepat waktu jika dalam pengamatan dan pengalamannya hasil dari pajak itu 

telah berkontribusi nyata pada pembangunan umum. 

 Dari berbagai uraian diatas, peneliti termotivasi untuk melakukan 

penelitian ini karena maraknya tindak penggelapan pajak yang terungkap akhir-

akhir ini yang banyak dilakukan oleh Wajib Pajak. Dalam penelitian ini peneliti 

mengacu pada penelitian yang telah dilakukan oleh Suminarsasi dan Supriyadi 

(2011). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah peneliti 
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hanya mengambil variabel independen keadilan dan sistem perpajakan dan 

peneliti menambahkan variabel kepatuhan dan ketepatan pengalokasian 

pengeluaran, serta terdapat perbedaan pada objek dan tahun penelitian. 

 Berdasarkan uraian latar belakang diatas, untuk itu peneliti melakukan 

penelitian ini dengan judul “Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, 

Kepatuhan dan Ketepatan Pengalokasian Pengeluaran Terhadap Persepsi 

Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak “ 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan Latar Belakang penelitian diatas penulis merumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1. Apakah keadilan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai 

etika penggelapan pajak? 

2. Apakah sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak 

mengenai etika penggelapan pajak? 

3. Apakah kepatuhan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai 

etika penggelapan pajak? 

4. Apakah ketepatan pengalokasian pengeluaran berpengaruh terhadap 

persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu menjawab rumusan masalah : 

1. Untuk mengetahui apakah keadilan berpengaruh terhadap persepsi wajib 

pajak mengenai etika penggelapan pajak. 
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2. Untuk mengetahui apakah sistem perpajakan berpengaruh terhadap 

persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. 

3. Untuk mengetahui apakah kepatuhan berpengaruh terhadap persepsi wajib 

pajak mengenai etika penggelapan pajak. 

4. Untuk mengetahui apakah ketepatan pengalokasian pengeluaran 

berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan 

pajak. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Berdasarkan tujuan penelitian, adapun manfaat penelitian yang diperoleh 

adalah sebagai berikut: 

1. Kantor Pelayanan Pajak 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Kantor Pelayanan 

Pajak, sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam memahami 

pengaruh keadilan, sistem perpajakan, kepatuhan dan ketepatan 

pengalokasian pengeluaran terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika 

penggelapan pajak. 

2. Bagi Akademisi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para akademisi 

sebagai referensi untuk menambah pengetahuan para akademisi mengenai 

pengaruh keadilan, sistem perpajakan, kepatuhan dan ketepatan 

pengalokasian pengeluaran terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika 

penggelapan pajak. 
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3. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini semoga dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya, 

dalam menambah pengetahuan dan memberikan keyakinan mengenai 

pengaruh keadilan, sistem perpajakan, kepatuhan dan ketepatan 

pengalokasian pengeluaran terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika 

penggelapan pajak. 

4. Pembaca 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi 

bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian ini sehingga 

hasilnya lebih luas dan mendalam. 

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan berisi tentang gambaran singkat mengenai isi dari penelitian 

yang mencakup latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, manfaat 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI TINJAUAN PUSTAKA 

Bab landasan teori dan tinjauan pustaka berisi konsep dan teori yang melandasi 

penelitian ini yang mencakup landasan teori dan penelitian terdahulu, kerangka 

penelitian dan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab metode penelitian menjelaskan secara detail mengenai metode-metode dan 

variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Bab ini terdiri dari 
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variabel penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode 

pengumpulan data dan metode analisis. 

BAB HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab pembahasan dan hasil penelitian berisi deskripsi objek penelitian, analisis data 

dan intepretasi hasil yang telah dikumpulkan. 

BAB V PENUTUP 

Bab penutup berisis simpulan dan saran. 


