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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1  Theory of Planned Behavior 

Ajzen (1991) dalam Kurniawati (2014) mengembangkan Theory of 

Reasoned Action menjadi sebuah teori lain, yaitu Theory of Planned Behavior dan 

memperlihatkan hubungan dari perilaku-perilaku yang dimunculkan oleh individu 

untuk menanggapi sesuatu. Theory of Planned Behavior (TPB) menyatakan 

bahwa selain sikap terhadap tingkah laku dan norma-norma subjektif, individu 

juga mempertimbangkan kontrol tingkah laku yang dipersepsikan yaitu 

kemampuan mereka untuk melakukan  tindakan  tersebut.  Teori ini menjelaskan 

bahwa adanya niat untuk berperilaku dapat menimbulkan perilaku yang 

ditampilkan  oleh  individu. 

Theory  of  Planned Behavior membagi  tiga  macam  alasan yang dapat 

mempengaruhi tindakan yang diambil oleh individu, yaitu: 

a. Behavioral Belief, yaitu keyakinan akan hasil dari suatu perilaku dan 

evaluasi  atau  penilaian terhadap hasil perilaku tersebut. Keyakinan dan 

evaluasi atau penilaian terhadap hasil dari suatu perilaku tersebut kemudian 

akan membentuk variabel sikap (attitude).  

b. Normative Belief, yaitu keyakinan individu terhadap harapan normatif 

individu atau orang lain yang menjadi referensi seperti keluarga,  teman, 

atasan, atau konsultan pajak untuk menyetujui atau menolak melakukan 
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suatu perilaku yang diberikan. Hal ini akan membentuk variabel norma 

subjektif (subjectif norm).  

c. Control Belief, yaitu keyakinan individu yang didasarkan pada pengalaman 

masa lalu dengan perilaku, serta faktor atau hal-hal yang mendukung atau 

menghambat persepsinya atas perilaku. Keyakinan ini membentuk variabel 

kontrol perilaku yang dipersepsikan (perceived behavioral control). 

Faktor utama dalam teori ini adalah niat seseorang untuk melaksanakan 

perilaku dimana niat diindikasikan dengan seberapa kuat keinginan seseorang 

untuk mencoba atau seberapa besar usaha yang dilakukan untuk melaksanakan 

perilaku tersebut. Umumnya, semakin besar niat seseorang untuk berperilaku, 

semakin besar kemungkinan perilaku tersebut dicapai atau dilaksanakan. 

 

2.2  Perpajakan  

2.2.1 Pengertian Perpajakan 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 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 kemamakmuran rakyat. 

Menurut Mardiasmo (2011) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara 

berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada pendapat jasa 

timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan 

untuk membayar pengeluaran umum. 
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Menurut Resmi (2009) pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan 

sebagaian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian 

dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai 

hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, 

tetapi  tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara 

kesejahteraan umum. 

2.2.2 Fungsi Pajak 

Menurut Mardiasmo (2011) ada dua fungsi pajak, yaitu: 

1. Fungsi budgetair 

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-

pengeluarannya. 

2. Fungsi mengatur ( regulerend) 

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan 

pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. 

Sedangkan menurut Waluyo (2011), ada 2 fungsi pajak yaitu sebagai 

berikut: 

1. Fungsi Penerimaan ( budgeter) 

Pajak berfungsi sebagai sumber sumber dan yang di peruntukan bagi 

pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh 

dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri. 
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2. Fungsi Mengatur ( regular) 

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan 

bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh dikenakannya  pajak  yang  

lebih  tinggi  terhadap  minuman keras. 

2.2.3 Wajib Pajak 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 

tentang perubahan terbaru atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 mengenai 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang dimaksud dengan wajib pajak 

adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban 

perpajakan,termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Berdasarkan 

Undang-undang tersebut, Rahayu (2006) dalam sari (2016) membedakan wajib 

pajak menjadi 3, yaitu: 

1. Wajib Pajak orang pribadi baik wajib pajak orang pribadi pegawai tetap, 

dan wajib pajak orang pribadi pekerja bebas. 

2. Wajib Pajak badan, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, 

perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama 

dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dan pensiun, 

persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial 

politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan 

bentuk badan lainnya. 
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3. Pemungut atau pemotong pajak yang ditunjuk oleh pemerintah, misalnya 

bendaharawan pemerintah, dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara 

(KPKN). 

2.2.4 Hambatan Pemungutan Pajak 

Menurut Mardiasmo (2011) hambatan terhadap pemungutan pajak dapat 

dikelompokkan menjadi: 

1. Perlawanan pasif 

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara 

lain: 

a) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat. 

b) Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat. 

c) Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik. 

2. Perlawanan aktif 

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung 

ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya 

antara lain: 

a) Tax avoidance, usaha meringankan beban pajak dengan tidak 

melanggar undang-undang. 

b) Tax evasion, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar 

undang-undang (menggelapkan pajak). 
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2.3 Pengertian Etika 

Secara etimologi kata etika berasal dari bahasa Yunani yaitu “ethos” yang 

berarti watak kesusilaan  atau  adat  kebiasaan  (custom).  Etika  biasanya  

berkaitan  erat  dengan  moral  yang merupakan  istilah dari bahasa lain,  yaitu 

“mos” yang dalam bentuk melakukan perbuatan baik dan  menghindari  hal-hal  

tindakan  yang  buruk.  Menurut  Bartens  dalam susliyanti (2016)  etika  adalah  

nilai-nilai dan norma-norma moral  yang menjadi pegangan bagi seseorang  atau 

suatu sekelompok  dalam mengatur tingkah lakunya. 

Keraf  dan  Imam  dalam susliyanti (2016)  mengungkapkan  etika  

berkaitan  dengan  nilai-nilai,  tata  cara hidup baik, aturan hidup yang baik, dan 

segala kebaikan  yang dianut dan diwariskan dari satu individu lain atau satu 

generasi ke generasi lain. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa etika  

merupakan  nilai  atau  norma  moral  yang  mengatur  perilaku  manusia  untuk  

membedakan sesuatu yang baik dan yang buruk. Etika berkaitan erat dengan 

kebiasaan hidup yang baik. 

Etika  pajak  merupakan  tindakan  untuk  mematuhi  peraturan  perpajakan  

atau  undangundang  perpajakan  yang  dibuat  oleh  pemerintah,  dalam  hal  ini  

wajib  pajak  harus  rutin  dalam membayar  pajak  karena  dengan  membayar  

pajak  maka  pembangunan  akan  terlaksana  dengan baik  (Izza  dan  Hamzah,  

2009).  Etika  pajak  juga  merupakan  peraturan  dimana  orang  atau kelompok  

orang  yang  mejalani  kehidupan  dalam  lingkup  perpajakan,  bagaimana  

mereka melaksanakan  kewajiban  perpajakannya,  apakah  sudah  benar,  salah,  

baik  atau  buruk (Suminarsasi  dan  Supriyadi,  2011).  Berdasarkan  pengertian  
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etika  di  atas  dapat  disimpulkan bahwa  etika  pajak  merupakan  tindakan  

dalam  lingkup  perpajakan  untuk  melaksanakan kewajiban perpajakannya 

dengan baik dan benar. 

2.4 Penggelapan Pajak (Tax Evasion) 

2.4.1 Pengertian Penggelapan Pajak (Tax Evasion) 

Penggelapan pajak mengacu pada tindakan yang tidak benar yang dilakukan 

oleh wajib pajak mengenai kewajibannya dalam perpajakan. 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. 

Menurut Siahaan (2010) mengatakan bahwa penggelapan pajak adalah 

usaha yang digunakan oleh wajib pajak untuk mengelak dari kewajiban pajak 

yang sesungguhnya dan merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang 

pajak, sehingga membawa berbagai macam akibat, meliputi berbagai bidang 

kehidupan masyarakat, antara lain bidang keuangan, ekonomi, dan psikologi. 

Masri (2012) menjelaskan pembahasan mengenai 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. 
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Menurut Setiawan (2008) tax evasion yaitu cara menghindari pajak dengan 

cara-cara yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan 

yang berlaku. Bila diketemukan dalam pemeriksaan pajak, maka wajib pajak akan 

dikenakan sanksi administrasi dan pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

2.4.2 Dampak Penggelapan Pajak (Tax Evasion) 

Menurut Siahaan (2010) penggelapan pajak membawa akibat pada pada 

perekonomian secara makro.  Akibat  dari  pengelakan  pajak  sangat  beragam  

dan  meliputi  berbagai  bidang kehidupan masyarakat, antara lain sebagai berikut: 

a) Akibat Pengelakan / Penggelapan Pajak Dalam Bidang Keuangan 

Penggelapan/pengelakan pajak (sebagaimana juga halnya  dengan 

penghindaran diri dari pajak) berarti pos kerugian yang  penting bagi 

Negara, yaitu dapat menyebabkan  ketidakseimbangan anggaran dan 

konsekuensi-konsekuensi lain yang berhubungan dengan penaikan tarif 

pajak, inflasi, dan sebagainya. Untuk menjamin pemungutan pajak secara 

tepat, sering dikemukakan falsafah sebagai berikut, “Wajib Pajak yang 

mengelakan pajak mungkin mengira bahwa Negara mengambil sejumlah 

yang telah ada dikantungnya. Pada hakikatnya dialah yang mengambil uang 

dari warga-warga yang oleh Negara harus diminta pengorbanan lain (untuk 

mengimbangi  kekurangan yang ditimbulkan oleh Wajib Pajak yang tidak 

menunaikan kewajibannya itu)”. 

b) Akibat Pengelakan / Penggelapan Pajak Dibidang Ekonomi 

Menurut Siahaan (2010), adapun akibat dari penggelapan pajak dalam 

bidang ekonomi adalah sebagai berikut 
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1. Pengelakan/ penggelapan pajak sangat mempengaruhi persaingan sehat 

diantara para pengusaha, sebab suatu perusahaan yang menggelapkan 

pajaknya dengan menekan menekan biaya secara tidak legal, mereka 

mempunyai posisi  yang lebih menguntungkan  daripada  saingansaingan 

yang tidak berbuat demikian. 

2. Pengelakan/ penggelapan pajak tersebut merupakan penyebab stagnasi 

perputaran roda ekonomi yang apabila  perusahaan  bersangkutan 

berusaha  untuk  mencapai  tambahan  dari keuntungannya dengan 

penggelapan pajak, dan tidak  mengusahakan dengan jalan perluasan 

aktivitas atau  peningkatan  usaha.  Untuk  menutup-nutupinya  agar 

jangan sampai terlihat oleh fiskus. 

3. Pengelakan/ penggelapan pajak termaksud juga  menyebabkan langkanya  

modal  karena  para  wajib  pajak  yang  menyembunyikan 

keuntungannya terpaksa berusaha keras untuk menutupinya agar tidak 

sampai terdeteksi oleh fiskus. 

Oleh karena itu pengelakan/penggelapan pajak yang  dilakukan oleh 

para WP pada hakikatnya menimbulkan dampak yang secara tidak langsung  

menghambat  pertumbuhan  dan  perluasan  usahanya,  dengan mencoba 

sedemikian rupa untuk meminimalkan jumlah beban pajak yang dilaporkan 

di SPT. Hal ini juga mengakibatkan ruang lingkup perputaran modal suatu 

usaha menjadi tidak leluasa  dikarenakan WP berusaha menyembunyikan 

laba/keuntungannya  sedemikian  rupa  agar  tidak sampai terdeteksi oleh 

fiskus. 
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c) Akibat Pengelakan / Penggelapan Pajak Dalam Bidang Psikologi 

Akibat dari penggelapan  pajak  itu  juga dirasakan dalam  bidang 

psikologi, sebab penggelapan pajak membiasakan Wajib  Pajak  untuk 

melanggar undang-undang. Apabila Wajib Pajak sampai hati melakukan 

penipuan dalam bidang fiskal, lambat laun Wajib Pajak tidak akan segan 

segan berbuat sama dalam hal ini. Akibat dari komplikasi-komplikasi ini 

pasti menimbulkan dampak yang mengancam sehubungan dengan tindak 

penggelapan pajak, seperti: kemungkinan terungkapnya praktek penipuan 

tersebut dengan  konsekuensi pembayaran pajak  yang  berlipat  ganda 

karena  meliputi  utang pajak dalam waktu  tertentu, ditambah  dengan 

denda dan kenaikan pajak yang harus dibayarnya. Hal demikian kadang- 

kadang  terjadi pada saat yang kurang tepat seperti dalam  keadaan 

kekurangan  uang, sakit ataupun mengalami kebangkrutan. Akhirnya 

tindakan  penggelapan  pajak  mempunyai  pengaruh  yang  berbahaya 

terhadap Wajib Pajak, dengan tidak menyadari akan konsekuensinya, dan 

mengira bahwa perbuatan curang semacam itu akan menguntungkannya 

secara jangka panjang (Siahaan, 2010). 

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pengelakan/penggelapan pajak yang dilakukan oleh WP memiliki konsekuensi 

yang sangat beresiko secara materil  dan  non  materil.  Secara materil bahwa WP 

akan menganggap perbuatan penggelapan pajak itu akan menguntungkannya 

secara jangka panjang,  akan  tetapi  konsekuensi  yang terjadi jika terungkapnya 

tindak penggela pan pajak tersebut, maka WP akan membayar dengan kerugian 
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berkali-kali lipat disertai dengan dengan denda dan kurungan pidana dalam jangka 

waktu tertentu, ditambah pula jika WP tidak mempunyai cukup dana untuk 

menutup denda yang  diputuskan, sejumlah asset akan disita dan bisa berdampak 

pada  kebangkrutan  bahkan resiko kejiwaan. 

 

2.5 Pemahaman Perpajakan 

Pemahaman akan peraturan perpajakan erat kaitannya dengan pembayaran 

pajak. Resmi (2009) mengatakan bahwa pengetahuan dan  pemahaman  akan 

peraturan perpajakan  adalah  proses  dimana  wajib  pajak  memahami tentang 

perpajakan dan menerapkan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Syarat-syarat 

untuk  melakukan  pembayaran  pajak  adalah  (1) Wajib Pajak harus memiliki 

NPWP dan (2) Wajib Pajak harus melaporkan SPT.  

Menurut Waluyo syarat-syarat tersebut dapat dijadikan indikator kemauan 

membayar pajak oleh wajib pajak dikarenakan, pertama, wajib pajak apabila ada 

wajib pajak baru yang akan membayar pajak, harus mendaftarkan diri terlebih 

dahulu agar mendapatkan NPWP. Selanjutnya wajib pajak lama yang telah 

memiliki NPWP harus memperbarui kepemilikan tersebut agar dapat membayar 

pajak secara berkelanjutan. Kedua kepemilikan NPWP  selanjutnya harus 

ditindaklanjuti  dengan  melaporkan  SPT  oleh  wajib pajak (Wicaksono 2014). 

Secara psikologis dan sadar hukum, wajib pajak yang melakukan 

penggelapan pajak umumnya bertujuan untuk menghindari jumlah pajak terutang 

yang harus disetorkan ke kas negara. Resmi (2009) bahwa sosialisasi akan 

Undang-Undang Perpajakan dan sanksi yang dikenakan apabila  melanggar 
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ketentuan perpajakan, diharapkan dapat menjadi  solusi  atas kasus kasus 

penggelapan pajak. Ditambah dengan sistem perpajakan yang sederhana dan 

mudah dipahami, akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak 

yang harus dibiayai, sehingga akan memberikan dampak positif bagi para wajib 

pajak untuk meningkatkan pemahaman perpajakan dan kesadaran dalam 

membayar pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan  pajak  rumit,  orang  akan 

semakin enggan membayar pajak. 

 

2.6 Sistem Perpajakan 

Menurut Mardiasmo (2011)  sistem  pemungutan  pajak  dibagi menjadi 3 

(tiga) yaitu Official  Assessment  System,  Self  Assessment System, With Holding 

System. 

2.6.1 Official  Assessment  System 

Suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang  kepada pemerintah 

(Fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. 

Wewenang untuk menentukan  besarnya  pajak terutang  ada  pada  Fiskus, wajib 

pajak bersifat  pasif. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak 

oleh fiskus. 

2.6.2 Self  Assessment System 

Suatu  sistem  pemungutan  pajak  yang  memberi  wewenang  kepada wajib 

pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya adalah 

wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak 



25 
 

sendiri. Wajib Pajak aktif mulai dari, menghitung, menyetor dan melaporkan 

sendiri  pajak yang terutang, fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 

2.5.3 With Holding System 

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang  kepada pihak 

ketiga (bukan fiskus atau bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk 

menentukan besarnya pajak yang terutang  oleh wajib pajak. Wewenang 

menentukan besarnya pajak yang  terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain 

fiskus dan wajib pajak. 

Sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan Self assessment 

system. Dengan menganut prinsip Self assessment system tersebut pemerintah 

memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk melaksanakan 

kewajiban perpajakan atas kesadaran dan rasa tanggung jawab, serta dengan 

menegakkan keadilan hukum dan kepastian hukum juga perbaikan mutu 

pelayanan yang primadiharapkan dapat meningkatkan kesadaran, pemahaman dan 

penghayatan wajib pajak akan kewajibannya dibidang perpajakan dan ikut serta 

berperan dalam mensukseskan pembangunan nasional (Setiawan, 2008). 

 

2.7 Teknologi dan Informasi Perpajakan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), teknologi dibedakan 

menjadi dua definisi, yaitu metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis ilmu 

pengetahuan terapan dan keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang 

yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Dirjen Pajak 

telah melakukan beberapa reformasi perpajakan dan modernisasi administrasi 



26 
 

perpajakan dalam hal teknologi berlandaskan case management (Ayu & Hastuti, 

2009). Modernisasi ditandai dengan adanya teknologi informasi yaitu e-system 

perpajakan (Paramita & Budiasih, 2016). Menurut Okeye & Ezejiofor (2014) 

pemerintah harus mendukung pembentukan administrasi E-system perpajakan ini 

agar dapat mulai memperoleh manfaat dari tingginya tingkat kepatuhan Wajib 

Pajak dan E-system perpajakan harus dilaksanakan untuk mengurangi 

penyalahgunaan uang pajak. E-system perpajakan terdiri dari e-registration, e-

filling, e-SPT, e-NJOP, e-NPWP, e-billing, dan e-faktur. 

Teknologi dan informasi perpajakan adalah penggunaan sarana dan prasana 

perpajakan dengan memanfaatkan ilmu dan perkembangan teknologi serta 

informasi dibidang perpajakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan 

terhadap Wajib Pajak yang akan memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan 

semakin memadainya Teknologi dan infomasi dibidang perpajakan, waktu yang 

dibutuhkan seorang Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya semakin 

efektif dan efesien (Silaen, 2015). Teknologi dan informasi perpajakan dapat 

diakses dengan mudah melalui media cetak, media elektronik, dan media internet.  

Modernisasi layanan perpajakan yang sudah memadai diharapkan dapat 

meningkatkan kualitas layanan, sehingga diharapkan kepatuhan Wajib Pajak bisa 

meningkat seiring dengan dipermudahnya cara pembayaran dan pelaporan pajak 

(Permatasari & Laksito, 2013). Menurut Sari (2013) ada beberapa fasilitas 

pelayanan perpajakan yang tersedia di tiap KPP dan siap dimanfaatkan oleh 

masyarakat atau Wajib Pajak seirama dengan modernisasi, yaitu sebagai berikut. 

a. Tempat Pelayanan Terpadu (TPT)  
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Untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, dibentuk suatu 

tempat pelayanan yang terpadu disetiap KPP, seperti penerimaan dokumen 

atau laporan perpajakan (SPT, SSP, dan sebagainya) yang diserahkan 

langsung oleh Wajib Pajak sehingga tidak harus ke masing-masing seksi. 

Dengan adanya TPT ini memudahkan pengawasan terhadap proses 

pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak. 

b. Account Representative 

Salah satu ciri khas dari KPP modern adalah adanya Account 

Representative (AR). AR adalah pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang 

diberikan wewenang khusus untuk memberikan pelayanan dan mengawasi 

Wajib Pajak secara langsung. Dengan adanya Account Representative ini 

diharapkan dapat menciptakan hubungan yang dilandaskan kepercayaan 

antara KPP dan Wajib Pajak.  

c. Help Disk 

Dengan adanya Help Disk diharapkan mampu menghilangkan 

kebingungan dan kesulitan yang kadang-kadang dialami masyarakat bila 

berhubungan dengan suatu kantor pajak termasuk instansi pemerintah, 

fasilitas help disk dengan teknologi tax knowledge base, menyangkut: 

1) Peraturan pajak yang komprehensif dan terkini. 

2) Dikompilasi sesuai standar Q&A, flowchart, dan penjelasan singkat.  

3) Tersedia dalam komputer, sehingga mudah untuk diakses. 

4) Diharapkan mampu untuk menjawab berbagai permasalahan mengenai 

pajak.  
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d. Complaint Center 

Berfungsi untuk menampung keluhan-keluhan Wajib Pajak yang 

terdaftar di KPP diwilayah kerjanya.  

e. Call Center  

Fungsi call utama yang ditangani call center menyangkut pelayanan 

(konfirmasi, prosedur, peraturan, material perpajakan, dan lainnya).  

f. Media Informasi Pajak  

Dengan adanya media informasi, Wajib Pajak dapat mengakses segala 

sesuatu hal yang berhubungan dengan pajak yang dibutuhkan secara gratis.  

g. Website 

Untuk mempermudah akses informasi perpajakan kepada masyarakat, 

terlebih lagi dengan iklim yang mengglobal, maka dibuat website 

perpajakan yang dikelola DJP, yaitu www.pajak.go.id. 

h. E-system perpajakan 

Pemanfaatan dan penerapan e-system dimaksudkan agar semua proses 

kerja dan pelayanan perpajakan berjalan dengan baik, lancar, cepat, dan 

akurat. Beberapa e-system yang dimanfaatkan masyarakat atau Wajib Pajak, 

yaitu:  

1. e-registration 

e-registration adalah sistem pendaftaran, perubahan data Wajib 

Pajak dan atau pengukuhan maupun pencabutan pengukuhan Pengusaha 

Kena Pajak (PKP) melalui sistem yang berhubungan langsung dengan 

DJP secara online. 

http://www.pajak.go.id/
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2. e-SPT 

e-SPT adalah penyampaian SPT dalam bentuk digital ke KPP 

secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer. Yang 

dapat di aplikasikan adalah lampiran SPT Masa PPh, SPT Tahunan PPh, 

dan SPT Masa PPN. 

3. e-filling 

e-filling adalah suatu cara penyampaian SPT yang dilakukan 

melalui sistem online dan real time. 

4. online payment 

Online payment adalah suatu cara pembayaran yang dapat 

dilakukan dengan menggunakan media elektronik online seperti internet, 

sehingga memudahkan Wajib Pajak dalam pembayaran pajak. 

2.8 Tarif Pajak 

Menururt Mardiasmo (2011) pajak dipungut berdasarkan tarif. Ada empat  

macam tarif pajak, yaitu tarif proposional, tarif tetap, tarif progresif, dan tarif 

degresif. 

a. Tarif Sebanding/Proposional 

Tarif  berupa persentase yang  tetap terhadap  berapapun  jumlah  

yang dikenakan pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang  proposional 

terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. Contoh: untuk penyerahan 

Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan Pajak 

Pertambahan Nilai sebesar 10%. 

b. Tarif Tetap 
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Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah 

yang  dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. 

c. Tarif Progresif 

Persentase tarif yang digunakan semakin  besar bila jumlah yang 

dikenai pajak semakin besar. 

d. Tarif Degresif 

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah dikenai 

pajak semakin besar. 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 

perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak 

Penghasilan Pasal 19 ayat (1), tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena 

Pajak bagi: 

a. Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut: 

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak 

Sampai dengan Rp. 50.000.000 5% 

Diatas Rp. 50.000.000 sampai dengan Rp. 

250.000.000 
15% 

Diatas Rp. 250.000.000 25% 

Diatas Rp. 500.000.000 30% 

 

b. Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 

28%. (Tarif baru untuk wajib pajak badan 25% berlaku sejak tahun 2010). 
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2.9 Sanksi Perpajakan 

Menurut Rahayu (2010) bahwa wajib pajak akan patuh (karena tekanan) 

karena mereka  berpikir  adanya  sanksi  berat akibat tindakan ilegal dalam 

usahanya menyeludupkan  atau menggelapkan  pajak.  

Menurut Mardiasmo (2011) bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan 

bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan 

dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan 

alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. 

Dalam Undang-Undang Perpajakan dikenal  dua macam sanksi perpajakan  yaitu,  

sanksi  administrasi  dan sanksi  pidana.  Sanksi administrasi merupakan 

pembayaran kerugian negara, khususnya  yang berupa denda, bunga dan  

kenaikan. Sanksi  pidana  merupakan sanksi berupa kurungan. 

a. Sanksi Administrasi 

Sanksi administrasi terbagi menjadi 3 macam yaitu : 

1. Sanksi Administrasi Berupa Denda 

2. Sanksi Administrasi Berupa Bunga 

3. Sanksi Administrasi Berupa Kenaikan 

b.  Sanksi Pidana  

Undang-undang perpajakan menyatakan bahwa pada dasarnya 

pengenaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk  meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak. Salah satunya mencegah  pelanggaran terhadap UU 

No.16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (Pasal 

38) adalah tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya 
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tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang  isinya  

tidak  benar  sehingga  dapat menimbulkan kerugian  pada pendapatan  

negara. setelah  jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terlampaui, sesuai Pasal 40 

Undang-undang No.16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum perpajakan, 

mengatur bahwa tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dituntut 

setelah lampau waktu sepuluh tahun sejak saat terhutangnya pajak, 

berakhirnya masa pajak, berakhirnya bagian tahun pajak, atau berakhirnya 

tahun pajak yang bersangkutan. Jangka waktu sepuluh tahun tersebut adalah 

untuk menyesuaikan dengan daluwarsa penyimpanan dokumen-dokumen 

perpajakan yang dijadikan dasar penghitungan jumlah pajak yang terhutang, 

selama sepuluh tahun. 

2.9 Penggelapan Pajak Menurut Pandangan Islam 

Tindakan penggelapan diharamkan dalam Islam, karena dianggap tidak 

menjaga amanah dengan sebaik-baiknya. Allah SWT menyuruh memelihara 

amanah dengan sebaik-baiknya, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Anfal 

ayat 27: 

 

ُسىَل َوتَُخىوُىا أََماوَاتُِكْم َوأَْوتُْم تَْعهَُمىن َ َوانزَّ ََ يَا أَيُّهَا انَِّذيَه آَمىُىا ََل تَُخىوُىا َّللاَّ  

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

Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu menghianati amanat-

amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”. (QS. Al-

Anfal:27) 
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Pencurian dalam Islam hukumnya haram, sebagaimana firman-Nya dalam 

surah An-Nisa ayat 29: 

تَأُْكهُىا أَْمَىانَُكْم بَْيىَُكْم بِاْنبَاِطِم إَِلَّ أَْن تَُكىَن تَِجاَرةً َعْه تََزاٍض ِمىُْكْم ۚ يَا أَيُّهَا انَِّذيَه آَمىُىا ََل 

َ َكاَن بُِكْم َرِحيم  َوَل تَْقتُهُىا أَْوفَُسُكْم ۚ إِنَّ َّللاَّ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan 

harta kamu diantara kamu dengan jalan yang bathil kecuali dengan jalan 

perniagaan yang berdasarkan kerelaan diantara kamu. Dan janganlah kamu 

membunuh diri kamu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang Kepadamu”. (QS: 

an-Nisa:29) 

Ayat ini menerangkan hukum transaksi secara umum, lebih khusus kepada 

transaksi perdagangan, bisnis jual beli. Sebelumnya telah diterangkan transaksi 

muamalah yang berhubungan dengan harta, seperti harta anak yatim, mahar, dan 

sebagainya. Dalam ayat ini Allah mengharamkan orang beriman untuk memakan, 

memanfaatkan, menggunakan, (dan segala bentuk transaksi lainnya) harta orang 

lain dengan jalan yang bathil, yaitu tidak dibenarkan oleh syari’at. Kita boleh 

melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan jalan perdagangan dengan 

asas saling ridha, saling ikhlas. Dan dalam ayat ini Allah juga melarang untuk 

bunuh diri, baik membunuh diri sendiri maupun saling membunuh. Dan Allah 

menerangkan semua ini, sebagai wujud dari kasih sayang-Nya, karena Allah itu 

Maha Kasih Sayang kepada kita. 

Sedangkan dalam hadis para ulama sangat berhati-hati dalam mewajibkan 

pajak kepada rakyatnya, ada yang mengharamkan dan memperbolehkan. karena 



34 
 

khawatir akan membebani diluar kemampuan masyarakat. Sebagamai landasan 

ulama yang mengharamkan pajak berpegangan pada hadis nabi yaitu:  

ُ َعهَْيِه َوَسهََّم قَاَل ََل يَْدُخُم اْنَجىَّتَ َعه   ِ َصهًَّ َّللاَّ ُعْقبَتَ ْبِه َعاِمٍز قَاَل َسِمْعُت َرُسىَل َّللاَّ

   َصاِحُب َمْكسٍ 

Dari „Uqbah bin „Amir, ia berkata; saya mendengar Rasulullah Saw. 

berkata: “Tidak akan masuk Surga orang yang mengambil pajak secara zhalim.  

Al-maks di sini bisa bermakna pajak dan pemungutan harta orang lain secara 

zalim dan sewenang-enang guna kepentingan sendiri ataupun golongan. jika kalau 

pemungutannya bertujuan untuk kepentingan rakyat  yang disertai dengan prinsip 

keadilan dan kebenaran, penulis fikir bukan masalah yang perlu diperdebatkan. 

Apalagi menolak mentah-mentah ketentuan pemerintah terhadap pajak yang telah 

jelas tujuannya kembali kepada rakyat pula. Rakyat bebas menikmati layanan 

publik yang didanai dari pajak mereka tadi. Namun jika terjadi penyimpangan 

pada pengeluaran dan pengalokasian dana pajak serta jauh dari tujuan asalnya 

yakni kesejahteraan rakyat, maka status pajaknya berubah menjadi haram dan bisa 

diajukan protes ataupun banding pada badan pengurus pajak negara. 

Dan landasan ulama yang memperbolehkan pajak berpegangan hadis nabi 

yaitu: 

َكا ُ َعهَْيِه َوَسهََّم قَاَل إِنَّ فِي اْنَماِل َحقًّا ِسَىي انزَّ ةَعْه فَاِطَمتَ بِْىِت قَْيٍس َعْه انىَّبِيِّ َصهًَّ َّللاَّ  

Dari „Amir dari Fatimah binti Qais ia berkata; saya mendengar Rasulullah 

shallallahu „alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya di dalam harta kalian 

terdapat hak selain zakat.  
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2.10 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Nama/ 

Tahun 

Judul Variabel Hasil 

1. Permatasari 

dan Laksito 

(2013) 

Minimalisasi 

tax evasion 

melalui tarif 

pajak, 

teknologi dan 

informasi 

perpajakan, 

keadilan 

sistem 

perpajakan, 

dan ketetapan 

pengalokasia

n 

pengeluaran 

pemerintah 

Variabel 

Independen: 

tarif pajak, 

teknologi 

dan 

informasi 

perpajakan,  

keadilan  

sistem  

perpajakan,  

dan 

pengalokasia

n  

pengeluaran  

pemerintah. 

 

Variabel 

Dependen: 

penggelapan 

pajak 

H1: Tarif pajak berpengaruh 

positif terhadap persepsi 

WP mengenai Etika 

penggelapan pajak 

 

H2: Teknologi dan informasi 

perpajakan berpengaruh 

negatif terhadap persepsi 

WP mengenai Etika 

penggelapan pajak 

 

H3: Keadilan sistem 

perpajakan berpengaruh 

negatif terhadap persepsi 

WP mengenai Etika 

penggelapan pajak 

 

H4: ketepatan  

pengalokasian pengeluaran 

pemerintah berpengaruh 

terhadap WP mengenai 

etika penggelapan pajak 

 

2. Wahyuningsi

h (2015) 

Minimalisasi 

Tax Evasion 

Variabel 

independen: 

H1: Tarif pajak, teknologi 

dan informasi sistem 



36 
 

Melalui Tarif 

Pajak, 

Teknologi 

Dan 

Informasi 

Perpajakan 

keadilan 

Sistem 

Perpajakan, 

Dan 

Ketepatan 

Pengalokasia

n 

Pengeluaran 

Pemerintah 

Tarif Pajak, 

Teknologi 

Dan 

Informasi 

Perpajakan, 

keadilan 

Sistem 

Perpajakan, 

Dan 

Ketepatan 

Pengalokasia

n 

Pengeluaran 

Pemerintah 

perpajakan, keadilan sistem 

perpajakan, berpengaruh  

secara  simultan terhadap 

tax evasion 

 

H2: Tarif pajak  berpengaruh  

secara  parsial  terhadap tax  

evasion 

 

H3: Teknologi  dan  

informasi  perpajakan  

berpengaruh  secara  parsial  

terhadap tax evasion. 

 

H4: Keadilan sistem  

perpajakan  tidak  

berpengaruh  secara parsial  

terhadap tax  evasion 

 

H5: Ketepatan  

pengalokasian  pengeluaran  

pemerintah  tidak  

berpengaruh  secara  parsial 

terhadap  tax  evasion 

 

3. Sari (2016) Faktor-faktor 

yang 

mempengaru

hi persepsi 

WP 

mengenai 

Variabel 

Independen: 

Keadilan, 

sistem 

perpajakan, 

disriminasi, 

H1: Keadilan berpengaruh 

positif terhadap persepsi 

WP mengenai penggelapan 

pajak 

 

H2: Sistem perpajakan 
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etika atas 

penggelapan 

pajak (Tax 

Evasion) 

dan tarif 

pajak 

 

Variabel 

Dependen: 

Penggelapan 

Pajak 

berpengaruh positif terhadap 

persepsi WP mengenai 

penggelapan pajak 

 

H3: Diskriminasi 

berpengaruh positif terhadap 

persepsi WP mengenai 

penggelapan pajak 

 

H4: Tarif pajak tidak 

berpengaruh terhadap 

persepsi WP mengenai 

penggelapan pajak 

 

4. Dharma 

(2016) 

Pengaruh 

Gender, 

Pemahaman 

Perpajakan 

Dan  

Religiusitas 

Terhadap 

Persepsi  

Penggelapan 

Pajak 

Variabel 

Independen: 

Gender, 

Pemahaman 

perpajakan, 

Religiusitas 

 

Variabel 

Dependen: 

penggelapan 

pajak 

H1: perbedaan gender 

mempengaruhi persepsi 

penggelapan pajak  

 

H2: Pemahaman  perpajakan  

mempengaruhi  persepsi  

penggelapan pajak. 

 

H3: Religiusitas  tidak  

berpengaruh  terhadap  

persepsi  

penggelapan  pajak. 

 

5. Ardi, dkk 

(2016) 

Pengaruh 

Persepsi 

Wajib Pajak 

Variabel 

Independen: 

pemahaman 

H1: pemahaman  perpajakan  

berpengaruh terhadap 

tindakan penggelapan pajak 
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Orang 

Pribadi 

Terhadap  

Tindakan 

Penggelapan 

Pajak 

perpajakan, 

sistem 

perpajakan, 

keadilan 

perpajakan, 

diskriminasi  

 

Variabel 

Dependen: 

penggelapan 

pajak 

 

H2: sistem  perpajakan  

berpengaruh terhadap 

tindakan penggelapan pajak 

 

H3: keadilan  tidak  

berpengaruh  terhadap 

tindakan  penggelapan  

pajak 

 

H4: diskriminasi 

berpengaruh  terhadap  

tindakan penggelapan pajak 

6. Fitriyanti 

(Dkk) (2017) 

Pengaruh 

ketetapan 

pengoreksian, 

teknologi dan 

informasi 

perpajakan, 

dan 

diskriminasi 

terhadap 

penggelapan 

pajak. 

Varaiabel 

Independen: 

ketetapan 

pengoreksian, 

teknologi dan 

informasi 

perpajakan, 

dan 

diskriminasi 

 

Variabel 

Dependen: 

penggelapan 

pajak. 

H1: ketetapan pengoreksian 

berpengaruh terhadap 

penggelapan pajak. 

 

H2: teknologi dan informasi 

berpengaruh terhadap 

penggelapan pajak. 

 

H3: diskriminasi tidak 

berpengaruh terhadap 

penggelapan pajak. 

Sumber:Berbagai Jurnal terdahulu yang Dipublikasikan 

 



39 
 

2.11 Kerangka Pemikiran 

Penelitian ini menggunakan variabel independen dan variabel independen. 

Variabel dependen (Y) adalah persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak 

(Tax Evasion) dan variabel independen (X) adalah Pemahaman Perpajakan (X1), 

Sistem Perpajakan (X2), Teknologi dan Informasi (X3), Tarif Pajak (X4). 

 

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: kerangka konseptual penulis, 2018 

Keterangan:  

    Pengaruh variabel secara parsial 

    Pengaruh variabel secara simultan 

 

Pemahaman Perpajakan 

(X1) 

Sistem Perpajakan 

(X2) 

Tarif Pajak 

(X4) 

Teknologi dan Informasi 

(X3) 

Persepsi Wajib 

Pajak 

Mengenai 

Penggelapan 

Pajak (Tax 

Evasion) 

(Y)
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2.12 Pengembangan Hipotesis 

2.12.1 Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Persepsi WP Mengenai 

Penggelapan Pajak (Tax Evasion) 

Pengaruh pemahaman perpajakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi  terhadap 

persepsi atas perilaku penggelapan pajak dapat dikembangkan  dengan melihat 

seberapa besar pemahaman ketentuan perpajakan dapat  dipahami oleh wajib 

pajak, dimengerti dan dipatuhi untuk kemudian  dilaksanakan. Tujuannya agar 

harapannya ke depan, praktik penggelapan  pajak dapat diminimalisir serendah 

mungkin dan Wajib Pajak memahami  perilaku tersebut melanggar hukum dan 

tidak etis untuk dilakukan. Selain  itu, pentingnya pemahaman pajak mengenai 

fungsi dari pajak untuk  membiayai keperluan negara guna kemakmuran 

rakyatnya yang kuat, mandiri dan sejahtera, diharapkan agar masyarakat taat 

membayar pajak sehingga tindakan  penggelapan  pajak  dapat diminimalisasikan. 

Penelitian Lasmia Dharma (2016) menyatakan bahwa pemahaman 

perpajakan mempengaruhi persepsi WP mengenai penggelapan pajak. Semakin 

tinggi tingkat pemahaman perpajakan, maka persepsi penggelapan pajak semakin 

rendah. Penelitian Devi Marta Ardi, dkk (2016) juga meyatakan bahwa 

pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak. 

Apabila masyarakat paham mengenai fungsi dan peraturan perpajakan, maka 

kemungkinan terjadinya penggelapan pajak semakin rendah.  

Sedangkan penelitian Christine Yezzi (2017) menyatakan bahwa 

pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi WP mengenai 

penggelapan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan seorang 
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WP belum cukup berpengaruh dalam penentuan persepsi WP mengenai 

penggelapan pajak.  

Berdasarkan uraian dan penelitian sebelumnya, maka dirumuskan hipotesis 

sebagai berikut: 

Ho:  Pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi WP 

mengenai penggelapan pajak (tax evasion) 

H1: Pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap persepsi WP mengenai 

penggelapan pajak (tax evasion)  

2.12.2 Pengaruh Sistem Perpajakan Terhadap Persepsi WP Mengenai 

Penggelapan Pajak (Tax Evasion) 

Pengaruh sistem perpajakan terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika 

atas penggelapan pajak (tax evasion) juga  didasari oleh teori atribusi situasional. 

Atribusi situasional menghubungkan perilaku seseorang dengan faktor eksternal 

seperti lingkungan kerja atau pengaruh sosial (tekanan) dari orang lain. Jadi dapat 

diartikan bahwa Wajib Pajak  berperilaku sesuai dengan pandangan mereka 

mengenai penggelapan  pajak (tax evasion) yang dipengaruhi oleh kondisi 

eksternal yaitu berkaitan dengan pelaksanaan sistem perpajakan. 

Menurut Suminarsasi & Supriyadi (2011) semakin baik sistem perpajakan 

yang ada maka perilaku penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang tidak 

etis, sebaliknya semakin  tidak baik  sistem perpajakan yang ada maka perilaku 

penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang cenderung etis. Penelitian 

Dian Maya Sari (2016) juga menyatakan bahwa sistem perpajakan berpengaruh 

terhadap persepsi WP mengenai penggelapan pajak. Semakin baik, mudah dan 
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terkendali prosedur sistem perpajakan yang diterpakan, maka wajib pajak 

memiliki persepsi bahwa penggelapan pajak merupakan tindakan yang tidak etis 

untuk dilakukan. 

Sedangkan penelitian Ade Mentari (2017) menyatakan bahwa bahwa sistem 

perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi WP mengenai penggelapan pajak. 

Hal ini berarti semakin baik sistem perpajakan yang ada maka belum tentu 

perilaku penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang tidak etis. 

Berdasarkan uraian dan penelitian sebelumnya, maka dirumuskan hipotesis 

sebagai berikut: 

Ho: Sistem perpajakan tidak barpengaruh terhadap persepsi WP mengenai 

penggelapan pajak (tax evasion) 

H2: Sistem  perpajakan berpengaruh  terhadap  persepsi WP mengenai 

penggelapan  pajak (tax evasion) 

2.12.3 Pengaruh Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi 

WP Mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion) 

Teknologi informasi  adalah suatu  teknologi  yang  digunakan untuk 

mengolah data dalam  berbagai cara  untuk  menghasilkan  informasi yang  

berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu yang  digunakan 

untuk keperluan pribadi, bisnis dan pemerintahan dan merupakan  informasi  yang  

strategis untuk  pengambilan keputusan. 

Penelitian Ika Fitriyanti (2017) menyatakan bahwa teknologi dan informasi 

perpajakan berpengaruh dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Semakin baik 

dan modernnya teknologi dan informasi perpajakan yang diterapkan oleh Ditjen 
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Pajak untuk mempermudah WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya 

maka hal ini dapat mengurangi tindakan penggelapan pajak yang akan dilakukan 

oleh WP, begitupun sebaliknya. 

Sedangkan penelitian Ade Mentari (2017) menyatakan bahwa teknologi dan 

informasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi WP mengenai 

penggelapan pajak. Hal ini berarti semakin baik teknologi dan informasi 

perpajakan yang ada maka belum tentu perilaku penggelapan pajak dianggap 

perilaku yang tidak baik atau tidak etis. 

Berdasarkan uraian diatas tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai 

berikut: 

Ho:  Teknologi dan informasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap 

persepsi WP mengenai penggelapan pajak (tax evasion) 

H3: Teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh terhadap persepsi WP 

mengenai penggelapan pajak (tax evasion). 

2.12.4 Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Persepsi WP Mengenai Penggelapan 

Pajak (Tax Evasion) 

Penelitian yang dilakukan oleh Permatasari (2013) menyatakan bahwa 

menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif secara  signifikan terhadap 

penggelapan pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa tarif pajak merupakan faktor 

yang mempengaruhi kecenderungan seseorang untuk melakukan penggelapan 

pajak. Apabila tarif pajak yang dikenakan terhadap penghasilan WPOP 

mengalami peningkatan, maka kebanyakan dari WPOP merasa enggan untuk 

membayarkan kewajibannya. 
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Penelitian Wahyuningsih (2015) juga menunjukan bahwa tarif pajak 

berpengaruh terhadap persepsi WP mengenai penggelapan pajak. Semakin tinggi 

tarif pajak, maka semakin meningkatkan tindakan penggelapan pajak. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Dian Maya Sari (2016) 

menyatakan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi WP mengenai 

penggelapan pajak. penelitian Chrisna Tobing (2015) juga menyatakan bahwa 

tarif pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi WP mengenai penggelapan pajak. 

Hal ini berarti WP akan tetap melakukan tindakan penggelapan pajak jika ada 

kesempatan walaupun tarif pajak yang dikenakan rendah. 

Berdasarkan uraian dan penelitian sebelumnya, maka dirumuskan hipotesis 

sebagai berikut: 

Ho:  Tarif pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi WP mengenai 

penggelapan pajak (tax evasion) 

H4: Tarif pajak berpengaruh terhadap persepsi WP mengenai penggelapan 

pajak (tax evasion) 

2.12.5 Pengaruh Pemahaman, Sistem Perpajakan, Teknologi Dan Informasi, 

Tarif Pajak Secara Simultan Terhadap Persepsi WP Mengenai 

Penggelapan Pajak (Tax Evasion) 

Berdasarkan beberapa hasil penelitiaan yang mendukung hipotesis-hipotesis 

parsial dan teori-teori yang memperkuatnya maka hipotesis terakhir dalam 

penelitian ini adalah, 
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Ho: Pemahaman, Sistem Perpajakan, Teknologi dan Informasi, Tarif Pajak 

tidak berpengaruh secara simultan terhadap persepsi WP mengenai 

penggelapan pajak (tax evasion) 

H5: Pemahaman, Sistem Perpajakan, Teknologi dan Informasi, Tarif Pajak 

berpengaruh secara simultan terhadap persepsi WP mengenai 

penggelapan pajak (tax evasion) 

 


