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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Indonesia merupakan suatu negara yang berkembang. Dalam menjalankan 

sistem  kenegaraannya,  Indonesia  membutuhkan  dana  yang besar. Maka dari itu 

pemerintah terus berusaha meningkatkan sumber penerimaan yang  didapat  dari  

dalam negeri maupun luar negeri. Salah satu pendapatan negara Indonesia dan 

terbesar dari  total  pendapatan  negara  adalah dari  pendapatan  pajak.  Menurut 

Soemitro dalam Wicaksono (2014),  pajak  merupakan  iuran  wajib  bagi  seluruh  

rakyat yang harus dibayarkan kepada kas negara menurut ketentuan undang-

undang yang berlaku sehingga dapat dipaksakan dan tanpa adanya timbal jasa  

(kontrapretasi) secara langsung serta digunakan untuk membiayai pengeluaran  

umum negara. Oleh karena itu, semua rakyat yang menurut undang-undang 

termasuk sebagai wajib pajak harus membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. 

Perpajakan Indonesia sendiri dikelola pemerintah melalui Direktorat Jenderal 

(Ditjen) Pajak yang berada di bawah Departemen keuangan. Pajak dari  waktu  ke 

waktu  semakin  menjadi andalan  utama  penerimaan pajak  di  Indonesia. 

Selain itu, sistem pemungutan pajak adalah salah satu di antara elemen yang 

penting agar dapat menunjang keberhasilan penerimaan pajak suatu negara. 

Dalam sejarah perkembangan pajak, pemungutan pajak di Indonesia dapat dibagi 

dalam 2 periode, yaitu periode sebelum tahun 1984 dan periode tahun 1984 

sampai sekarang. Pembagian tersebut berdasarkan pada perundang-undangan 

perpajakan yang mengacu pada lahirnya undang-undang setelah kemerdekaan  
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(Waluyo, 2011). Terdapat tiga sistem pemungutan pajak yaitu, official assessment 

system, self assessment system, dan with holding system. Oleh karena penerimaan 

pajak akan ditingkatkan, maka  sejak  reformasi  tahun  1984  Pemerintah  Negara   

Indonesia mulai menerapkan self assessment system. Dalam sistem ini wajib  

pajak akan diberikan kemudahan dalam menetapkan pajaknya, yaitu dengan 

menghitung, membayar, dan melaporkannya sendiri, sedangkan fiskus pajak 

berperan sebagai pembimbing, dan pengawas pelaksanaan kewajiban yang 

dilakukan oleh wajib pajak baik itu pribadi maupun badan. Oleh karena itu, sistem 

ini akan berjalan dengan baik apabila masyarakat memiliki tingkat kesadaran 

perpajakan secara sukarela (voluntary tax compliance) yang tinggi. 

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 (Nugroho, 2012). Akan tetapi banyak rakyat yang tidak dapat merasakan 

apa yang telah mereka keluarkan, padahal penerimaan pajak meningkat setiap 

tahunnya. Tetapi bentuk dari pengeluaran negara tersebut masih belum jelas 

dirasakan oleh masyarakat. Apabila hal tersebut terus menerus berlanjut, 

dikhawatirkan akan mengakibatkan keengganan rakyat untuk membayar pajak 

bahkan akan cenderung menggelapkan pajak (Ulfa,2015). 

Sebagaimana yang diketahui, belum optimalnya penerimaan pajak di negara 

kita salah satunya dipengaruhi oleh masih buruknya administrasi perpajakan. 

Administrasi perpajakan berkorelasi langsung dengan tingkat penghindaran pajak 

(tax avoidance), penggelapan pajak (tax evasion) dan korupsi pajak. Dimana tax 
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avoidance diartikan sebagai kegiatan penghindaran pajak dengan memanfaatkan 

celah-celah (loophole) dari peraturan-peraturan dan perundang-undangan 

perpajakan yang berlaku di negara tempat masyarakat pembayar pajak berada. 

Sulitnya penerapan tax avoidance membuat seseorang wajib pajak cenderung 

untuk melakukan tax evasion, yaitu melakukan penghematan pajak dengan 

menggunakan cara-cara yang melanggar ketentuan pajak (Ayu, 2009).  

Kata penggelapan pajak sebenarnya sudah tidak asing lagi didengar oleh 

masyarakat, seringkali penggelapan pajak itu terjadi di Negara ini. Biasanya 

penggelapan pajak ini dilakukan oleh petugas pajak, fiskus, dan manajer suatu 

perusahaan atau pemilik perusahaan tersebut. Menurut Masri (2012) mengatakan 

bahwa penggelapan pajak (tax evasion) adalah sebagai berikut usaha-usaha 

memperkecil jumlah pajak dengan melanggar ketentuan-ketentuan pajak yang 

berlaku. Pelaku tax evasion dapat dikenakan sanksi administratif maupun sanksi 

pidana. Sedangkan menurut Mardiasmo (2011) mengatakan bahwa penggelapan 

pajak (tax evasion) adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk 

meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. Dikarenakan 

melanggar undang-undang, penggelapan pajak ini dilakukan dengan 

menggunakan cara yang  tidak  legal. Para wajib pajak sama sekali mengabaikan 

ketentuan formal perpajakan yang menjadi kewajibannya, memalsukan dokumen, 

atau mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak benar. 

Di Indonesia kasus penggelapan pajak yang paling heboh dibicarakan 

adalah kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh Gayus Tambunan pada 

tahun 2009. Dan kasus penggelapan pajak terbaru adalah kasus penggelapan pajak 
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yang dilakukan oleh Rudi Nasution selaku direktur PT PWS, Tiandi Lukman 

selaku pemilik PT JST, dan Hendra Gunawan selaku direktur PT BIP serta Zulpan 

selaku direktur PT ABF yang telah menggelapan setoran pajak yang tidak 

berdasarkan transaksi sebenarnya. Penggelapan pajak dilakukan selama tahun 

2007 hingga Januari 2008, dimana kerugian negara yang ditimbulkan mencapai 

Rp. 7,9 miliar (Antara. 2017. http://mediaindonesia.com/kasus-penggelapan-

pajak-miliaran-rupiah-dimedan-mulai-disidangkan. Diakses tanggal 01 Maret 

2018).  

Kasus penggelapan pajak yang paling terbaru di tahun 2018 adalah kasus 

yang dilakukan oleh Rudy Indijarto selaku pimpinan perusahaan tekstil PT 

Kusuma Muliatex yang telah menggelapkan pajak pada tahun 2007-2008. Dan 

kasus ini masih ditindak lanjuti oleh PN Solo. Dimana pengusaha tersebut 

menggelapakan pajak senilai Rp17,3 miliar (Ismail, Muhammad. 2018. 

http://jatengpos.com/2018/02/pepajakan-solo-pengusaha-tekstil-terancam-penjara-

karena-gelapkan-pajak-rp173-miliar. Diakses tanggal 02 Maret 2018). 

Sedangkan kasus penggelapan pajak yang terjadi di Pekanbaru adalah 

penggelapan pajak yang dilakukan oleh AP selaku pengusaha elektronik yang 

telah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak yang tidak benar yaitu 

dengan melaporkan omzet yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya 

untuk tahun pajak 2005 sampai dengan 2008, dimana kerugian negara yang 

ditimbulkan senilai Rp 5 miliar (Indra, Zul. 2013. 

http://pekanbaru.tribunnews.com/2013/ditjen-pajak-jemput-paksa-tersangka-

penggelapan-pajak-di-riau. Diakses tanggal 02 Maret 2018). 

http://mediaindonesia.com/kasus-penggelapan-pajak-miliaran-rupiah-dimedan-mulai-disidangkan
http://mediaindonesia.com/kasus-penggelapan-pajak-miliaran-rupiah-dimedan-mulai-disidangkan
http://jatengpos.com/2018/02/pepajakan-solo-pengusaha-tekstil-terancam-penjara-karena-gelapkan-pajak-rp173-miliar
http://jatengpos.com/2018/02/pepajakan-solo-pengusaha-tekstil-terancam-penjara-karena-gelapkan-pajak-rp173-miliar
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Banyaknya kasus penggelapan pajak (tax evasion) yang terjadi 

menyebabkan  masyarakat  kehilangan  kepercayaan  kepada  oknum perpajakan 

maupun pemerintah karena merasa tidak adil dan khawatir pajak yang mereka 

setor akan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab 

(Paramita & Budiasih, 2016). Hal  inilah yang akhirnya menimbulkan  berbagai 

persepsi di benak  Wajib  Pajak  mengenai  perilaku  penggelapan  pajak. 

Berdasarkan penelitian McGee dalam Sari (2016) terdapat beberapa alasan 

orang melakukan penggelapan pajak, antara lain sistem pemerintahan yang buruk, 

sistem pajak yang tidak adil, uang pajak tidak digunakan dengan baik, tarif pajak 

terlalu tinggi tidak sebanding dengan manfaatnya, dan adanya kesempatan untuk 

melakukan karena sistem hukum yang lemah. 

Rahman (2013) menyebutkan bahwa penggelapan pajak (tax evasion) dapat  

dilakukan oleh orang pribadi salah satu  faktornya  antara  lain  kurang memahami 

ketentuan perpajakan, meliputi 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. Hal ini  

sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dharma (2016) yang 

menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh secara signifikan 

terhadap persepsi penggelapan pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan semakin 

tinggi tingkat pemahaman perpajakan, maka persepsi penggelapan pajak semakin 

rendah. Hasil dari penelitian Rachmadi (2014) juga mengatakan bahwa 

pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak. 
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Suminarsasi (2011) dalam penelitiannya  mengemukakan  bahwa  sistem 

perpajakan  di  Indonesia  yang  belum  optimal,  disertai  pemahaman  Wajib  

Pajak yang masih rendah akan peraturan perpajakan yang berlaku merupakan 

salah satu faktor  yang  dapat  memicu  Wajib  Pajak  melakukan  tax  evasion  

(penggelapan pajak). Hal  ini  sesuai  dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Ardi (2016) yang menyatakan bahwa sistem perpajakan berpengaruh terhadap 

tindakan penggelapan pajak. Hal ini bahwa apabila sistem perpajakan berjalan  

dengan baik dan memberikan kemudahan wajib pajak dalam melaporkan  

kewajiban pajaknya serta kinerja dari petugas pajak yang professional, maka  akan  

meminimalkan adanya  penggelapan  pajak.  Hasil penelitian Yezzie (2017) juga 

mengatakan bahwa sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak 

mengenai penggelapan pajak. 

Tax  evasion juga terjadi  dikarenakan  pandangan  masyarakat  berbeda  

dengan pandangan  pemerintah  terhadap  pajak.  Perbedaan  ini  terjadi  karena 

minimnya informasi mengenai pengeluaran pemerintah terhadap penerimaan 

pajak yang didapat setiap tahunnya. Teknologi dan informasi perpajakan juga 

menjadi faktor  yang  dapat  mempengaruhi  wajib  pajak  untuk melakukan  

penggelapan  pajak.  Pemerintah  dalam  hal ini  Dit jen  Pajak  telah  melakukan  

modernisasi pelayanan perpajakan berupa penerapan teknologi dan informasi 

yang modern dalam bidang perpajakan yang diharapkan  dapat  meningkatkan  

kualitas  pelayanan serta meningkatkan pula kepatuhan wajib pajak dalam 

membayar  pajak  terhutangnya  (Permatasari,  2013). Modernisasi  lebih  lanjut  

ditandai  dengan penerapan  teknologi  informasi  terkini  dalam  pelayanan  
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perpajakan seperti on  line payment, e-SPT, e-filling, e-registration, e-billing. 

Modernisasi  layanan  perpajakan yang  dilakukan  pemerintah  diharapkan  dapat  

mempermudah  wajib  pajak dalam melakukan  kewajiban  perpajakannya,  

sehingga  dapat  meminimalisasi  tindakan tax evasion (Wahyuningsih, 2015). 

Sehingga dengan semakin  modernnya  fasilitas  dalam bidang  perpajakan  

yang  telah disediakan oleh pemerintah diharapkan tingkat penggelapan pajak juga 

akan semakin rendah. Hal ini dikarenakan dengan menggunakan sistem  

perpajakan yang terhubung langsung dengan DJP, wajib pajak akan semakin sulit 

untuk memanipulasi data perpajakannya dan juga dapat meminimalisir tingkat  

kecurangan yang dapat dilakukan antara wajib pajak dan fiskus. Hal  ini  sesuai  

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ardyaksa (2014) yang  mengatakan 

bahwa teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap 

penggelapan pajak. Hal ini mengindikasikan  bahwa semakin  tinggi  dan modern  

teknologi dan informasi perpajakan maka akan  mengurangi  tingkat  penggelapan  

pajak. Hasil penelitian dari Permatasari (2013) juga mengatakan bahwa  teknologi  

dan informasi perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

penggelapan pajak. 

Ditambah lagi  dengan   buruknya  admnistrasi  perpajakan  dan  pemerataan  

hasil pajak yang disetor di Indonesia, tarif pajak yang dianggap terlalu tinggi, 

kondisi lingkungan yang tidak patuh pajak serta pelayanan fiskus yang  

mengecewakan, membuat Wajib Pajak berusaha untuk mengelak dari 

kewajibannya. Misalnya wajib pajak tidak melaporkan pendapatan yang 

sebenarnya, menurut Siahaan dalam Rachmadi (2014) Pajak dipungut berdasarkan 
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tarif. Tarif pajak berkaitan dengan fungsi pajak budgetair, yaitu sebagai sumber 

dana pemerintah untuk membiayai pengeluarannya. Bagi wajib pajak, yang 

terpenting adalah berapa tarif pajak yang harus dibayar. Tarif pajak  yang  tinggi  

mempengaruhi  wajib  pajak  dalam  memenuhi  kewajiban perpajakannya  

sehingga  akan  mempengaruhi  proses  minimalisasi tax  evasion yang dilakukan 

oleh wajib pajak. 

Permatasari dan Laksito (2013) menunjukkan bahwa tarif pajak 

berpengaruh positif signifikan terhadap tax evasion. Hal ini mengindikasikan 

bahwa tarif pajak merupakan faktor yang mempengaruhi kecenderungan  

seseorang untuk melakukan tax evasion. Apabila tarif pajak yang dikenakan 

terhadap penghasilan wajib pajak orang pribadi mengalami peningkatan, maka 

kebanyakan dari wajib pajak orang pribadi merasa enggan untuk membayarkan 

kewajibannya. Hasil dari penelitian Wahyuningsih (2015) juga mengatakan tarif 

pajak berpengaruh terhadap tax evasion. 

Fitriyanti (2017) menyatakan ketetapan pengoreksian, teknologi dan 

informasi berpengaruh terhadap penggelapan pajak, dan diskriminasi tidak 

berpengaruh terhadap pengelapan pajak. Sedangkan Ardi (2016) menemukan 

bahwa pemahaman, sistem perpajakan, diskriminasi berpengaruh terhadap 

tindakan penggelapan pajak, dan keadilan tidak berpengaruh terhadap tindakan 

penggelapan pajak. Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, penelti 

termotivasi untuk melakukan peneltian ini yang merupakan replikasi dari 

penelitian yang dilakukan oleh Devi Marta Ardi (2016). Adapun perbedaan 

penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya yaitu : 1) Adanya penambahan 
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dan penggantian variabel independen. Penelitian ini menggunakan variabel seperti 

pemahaman, sistem perpajakan, teknologi dan informasi, tarif pajak. Sedangkan 

penelitian sebelumnya menggunakan variabel independen seperti pemahaman, 

sistem perpajakan, keadilan, diskriminasi. 2) Sampel penelitian ini adalah Wajib 

Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Pekanbaru Tampan, sedangkan penelitian 

sebelumnya adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang berada di Surakarta.. Selain 

itu, penelitian ini dilakukan pada tahun 2018 sedangkan penelitian sebelumnya 

pada tahun 2016. 

Dengan adanya perbedaan variabel penelitian yang dilakukan peneliti 

terdahulu, maka peneliti ini akan mencoba kembali variabel yang sebelumnya dan 

menambah variabel independen yaitu pemahaman, sistem perpajakan, teknologi 

dan informasi, tarif pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan 

pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti melakukan penelitian ini dengan 

judul “Pengaruh Pemahaman, Sistem Perpajakan, Teknologi Dan Informasi, 

Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak 

(Tax Evasion)’’. 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan diteliti 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh pemahaman pajak terhadap persepsi wajib pajak 

mengenai penggelapan pajak? 

2. Bagaimana pengaruh sistem perpajakan terhadap persepsi wajib pajak 

mengenai penggelapan pajak? 
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3. Bagaimana pengaruh teknologi dan informasi terhadap persepsi wajib pajak 

mengenai penggelapan pajak? 

4. Bagaimana pengaruh tarif pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai 

penggelapan pajak? 

5. Bagaimana pengaruh pemahaman, sistem perpajakan, teknologi dan 

informasi, tarif pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan 

pajak? 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan penelitian ini adalah untuk: 

1. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman pajak terhadap persepsi pajak 

mengenai penggelapan pajak. 

2. Untuk mengetahui pengaruh sistem perpajakan terhadap persepsi pajak 

mengenai penggelapan pajak. 

3. Untuk mengetahui pengaruh teknologi dan informasi pajak terhadap 

persepsi pajak mengenai penggelapan. 

4. Untuk mengetahui pengaruh tarif pajak terhadap persepsi pajak mengenai 

penggelapan pajak. 

5. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman, sistem perpajakan, teknologi dan 

informasi, tarif pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan 

pajak. 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Berdasarkan kepada perumusan masalah dan tujuan penelitian, diharapakan  

hasil yang diperoleh didalam penelitian ini memiliki manfaat bagi : 
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1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

bermanfaat bagi Kantor Pelayanan Pajak, sebagai bahan masukan dan 

pertimbangan dalam memahami pengaruh pemahaman, sistem perpajakan, 

teknologi dan informasi, tarif pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai 

penggelapan pajak (Tax Evasion). 

2. Bagi Akademisi, hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi para akademisi 

sebagai referensi untuk menambah pengetahuan para akademisi mengenai 

pengaruh pemahaman, sistem perpajakan, teknologi dan informasi, tarif 

pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (Tax 

Evasion). 

3. Bagi Peneliti, hasil penelitian ini semoga dapat bermanfaat bagi peneliti 

khususnya, dalam menambah pengetahuan dan memberikan keyakinan 

mengenai pengaruh pemahaman, sistem perpajakan, teknologi dan 

informasi, tarif pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan 

pajak (Tax Evasion). 

4. Bagi Pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan pengaruh 

pemahaman, sistem perpajakan, teknologi dan informasi, tarif pajak 

terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (Tax Evasion). 

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN 

Dalam penulisan penelitian ini, maka sistem penulisannya akan dibagi ke 

dalam beberapa bab sebagai berikut : 
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BAB I  : PENDAHULUAN. 

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA. 

Bab ini membahas tentang landasan teori, penelitian terdahulu, 

pengembangan hipotesis, dan desain penelitian. 

BAB III  : METODE PENELITIAN. 

Bab ini Bab ini menjelaskan metode penelitian yang akan digunakan, 

populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan 

data, metode analisis data dan operasional variabel penelitian. 

BAB IV  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. 

Bab ini memaparkan dianalisis dengan menggunakan metode 

penelitian kemudian dianalisis dengan menggunakan metode 

penelitian yang telah ditetapkan untuk selanjutnya diadakan 

pembahasan tentang hasilnya. 

BAB V  : PENUTUP. 

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran.  

DAFTAR PUSTAKA 

 


