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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Bagi sebagian orang kata pajak dapat memunculkan perasaan tidak 

nyaman. Sekilas kata tersebut memang terasa menyeramkan, baik untuk 

masyarakat kelas atas maupun kelas bawah. Tak sedikit yang berpikir, apa-apa 

kena pajak, dimana-mana kena pajak, siapapun kena pajak dalam pemikiran 

sebagian besar orang di Indonesia, pajak memang terasa seperti uang yang 

terpaksa harus mereka bayar pada kelompok preman agar tidak terjadi sesuatu 

yang buruk. Oleh sebab itu, jika mungkin, mereka lebih suka tidak membayar 

pajak (Astrid, 2016:1). 

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. Pengeluaran pemerintah 

yang menggunakan dana pajak diantaranya belanja pegawai dan pembiayaan 

pembangunan sarana umum seperti jalan, jembatan, rumah sakit, hingga 

kantor polisi. 

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 
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membiayai semua pengeluaran umum negara, dalam hal ini digunakan untuk 

mensejahterakan dan memakmurkan rakyat (Waluyo, 2010). Bila setiap Wajib 

Pajak (WP) sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak, tentu diharapkan 

penerimaan negara atas pajak akan terus meningkat sebab jumlah Wajib Pajak 

potensial cenderung bertambah setiap tahunnya, akan tetapi dampak dari uang 

yang mereka keluarkan dalam membayar pajak belum sepenuhnya dirasakan 

adil dan merata oleh rakyat (Nugroho, 2012). 

Sistem pemungutan pajak merupakan salah satu elemen penting yang 

menunjang keberhasilan pemungutan pajak suatu negara. Secara umum 

terdapat tiga sistem pemungutan pajak, yaitu official assessment system, self 

assessment system, dan withholding system. Seiring dengan berjalannya 

waktu, sejak adanya reformasi di bidang pajak tahun 1983, Indonesia mulai 

menerapkan self assessment system. Dalam sistem ini, wajib pajak dituntut 

untuk berperan aktif, mulai dari mendaftar diri sebagai wajib pajak, mengisi 

SPT (Surat Pemberitahuan), menghitung besarnya pajak yang terutang, dan 

menyetorkan kewajibannya. Sedangkan aparatur perpajakan berperan sebagai 

pembina, pembimbing, dan pengawas pelaksanaan kewajiban yang dilakukan 

oleh wajib pajak. Oleh karena itu, sistem ini akan berjalan dengan baik apabila 

masyarakat memiliki tingkat kesadaran perpajakan secara sukarela (voluntary 

tax compliance) yang tinggi (Suminarsasi, 2011:1). 

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 
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menegakkan keadilan hukum dan kepastian hukum juga perbaikan mutu 

pelayanan yang prima diharapkan dapat meningkatkan kesadaran, pemahaman 

dan penghayatan Wajib Pajak akan kewajibannya dibidang perpajakan dan 

ikut serta berperan dalam mensukseskan pembangunan nasional (Setiawan, 

2008:174). 

Saat ini Indonesia melaksanakan pemungutan pajak menggunakan Self 

Assessment System. Agar sistem self assessment berjalan secara efektif, 

keterbukaan dan pelaksanaan penegak hukum merupakan hal yang paling 

penting. Penegakan hukum ini dapat dilakukan dengan adanya 

pemeriksaan/penyidikan pajak dan penagihan pajak. Pemeriksanaan pajak 

merupakan instrumen yang baik untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, 

baik formal maupun material dari peraturan perpajakan, yang tujuannya untuk 

menguji dan meningkatkan kepatuhan perpajakan seorang Wajib Pajak. 

Kepatuhan ini akan sangat berdampak baik secara langsung maupun tak 

langsung pada penerimaan pajak. 

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 penggelapan pajak (tax evasion). Penggelapan pajak dapat 

dilakukan oleh orang pribadi salah satu faktornya antara lain kurang 

memahami ketentuan perpajakan, meliputi Undang-Undang Perpajakan dan 

pemanfaatan akan adanya celah-celah Undang-Undang perpajakan, sehingga 

dapat disalahgunakan untuk melakukan penggelapan pajak, seperti tidak jujur 
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dalam memberikan data keuangan maupun menyembunyikan data keuangan. 

Selain itu, semakin tidak adil sistem perpajakan yang berlaku menurut 

persepsi wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak akan menurun dan 

cenderung memicu tindakan penggelapan pajak (Suminarsasi, 2011). 

Metode yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai target 

penerimaan pajak adalah mendorong kepatuhan dari Wajib Pajak. Ada 3 

penyebab buruknya pengumpulan pajak selama belasan tahun ini. Pertama, 

kepatuhan Wajib Pajak yang tidak terlalu tinggi. Kedua, adanya kebocoran 

penerimaan pajak terutama dari restitusi atau pengembalian pajak, khususnya 

dari PPN. Ketiga, basis Wajib Pajak yang kecil (Liputan 6). Berikut ini target 

dan realisasi penerimaan pajak ke dalam format tabel pada lima tahun terakhir: 

Tabel 1.1 

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak 

 

Tahun 
Target Realisasi Persentase 

Penerimaan Pajak Penerimaan Pajak Penerimaan Pajak 

2011 879 triliun 874 triliun 99,4% 

2012 1.016,2 triliun 980,1 triliun 96,4% 

2013 1.148,4 triliun 1.077,1 triliun 93,4% 

2014 1.246 triliun 1.143 triliun 91,7% 

2015 1.294,3 triliun 1.055 triliun 81,5% 

2016 1.355 triliun 1.105 triliun 81,5% 

Sumber: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (Dirjen Pajak, 2016) 

Dilihat dari gambaran tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa realisasi 

penerimaan pajak mengalami kenaikan yang cukup fluktuatif. Namun 

kenaikan realisasi penerimaan pajak tersebut belum mencapai target yang 

ditetapkan. Persentase penerimaan pajak dari tahun ke tahun selalu mengalami 

penurunan. Salah satu indikasi tidak tercapainya target penerimaan pajak, 

yaitu adanya praktek penggelapan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak. 
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Dari tiap tahunnya realisasi penerimaan pajak, terutama PPh tidak mencapai 

target. 

Pada umumnya baik Wajib Pajak pribadi maupun badan cenderung 

mengupayakan untuk membayar pajak serendah-rendahnya, bahkan jika 

memungkinkan akan berusaha untuk menghindarinya. Sesuai dengan undang-

undang pajak yang berlaku, bahwa setiap perusahaan yang didirikan di 

Indonesia atau melakukan kegiatan di Indonesia merupakan Wajib Pajak, 

dimana sebagai Wajib Pajak perusahaan dituntut untuk memenuhi kewajiban 

perpajakannya. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya terdapat banyak hambatan, 

di mana Wajib Pajak menganggap bahwa pajak merupakan momok yang 

dapat mengurangi pendapatan sehingga beban pajak harus ditekan seminimal 

mungkin bahkan dengan menghindari pajak tersebut. 

Berbagai cara dilakukan oleh Wajib Pajak untuk menghindari 

kewajibannya, baik menggunakan cara yang diperbolehkan oleh undang-

undang maupun cara yang melanggar peraturan undang-undang yang berlaku. 

Cara yang digunakan oleh Wajib Pajak dengan melanggar dan menentang 

peraturan perundang-undangan yang berlaku disebut Tax Evasion yang akan 

merugikan negara dan tentunya akan dikenakan sanksi administrasi dan pidana 

bagi pihak-pihak yang melakukan cara tersebut. 

Perilaku penggelapan pajak merupakan perilaku ilegal karena 

melanggar undang-undang atau peraturan yang berlaku. Namun dalam 

penerapannya perilaku tersebut akan menjadi etis atau wajar untuk dilakukan. 

Mengingat banyaknya tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh para 
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pemimpin yaitu seperti menyalahgunakan dana pajak untuk kepentingan 

pribadi ataupun kelompok, tidak tersistematisnya sistem perpajakan, dan 

adanya peraturan perpajakan yang dianggap hanya menguntungkan satu pihak 

dan merugikan pihak lainnya. Dengan adanya hal tersebut membuat wajib 

pajak tidak segan untuk melakukan penggelapan pajak karena mereka 

berasumsi beban pajak yang akan dikeluarkan tidak akan dikelola dengan baik 

sehingga timbul anggapan perilaku tersebut etis dan wajar dilakukan. 

Berbagai macam kasus adanya tindak penggelapan pajak yang terjadi 

di Indonesia seperti pada kasus Gayus Halomoan Tambunan (2009). Gayus 

Tambunan adalah mantan PNS di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian 

Keuangan Indonesia. Gayus terbukti melakukan penggelapan pajak, suap 

pajak dan hakim, serta pemalsuan paspor. Selanjutnya ada kasus penggelapan 

pajak pada PT. Asian Agri Group (2006). Asian Agri diduga telah 

menggelapkan pajak penghasilan untuk badan usaha senilai total Rp 2,6 

Triliun. Perhitungan SPT Asian Agri yang digelapkan berasal dari SPT 

periode 2002-2005. Hitungan terakhir menyebutkan penggelapan pajak itu 

diduga berpotensi merugikan keuangan negara hingga Rp 1,3 triliun.  

Pada Provinsi Riau tanggal 18 Desember 2013 Direktorat Jenderal 

Pajak, dalam hal ini Penyidik di Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau. 

Tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh “AP”, Wajib Pajak yang 

bergerak dalam bidang perdagangan alat-alat elektronik, adalah sangkaan 

menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tetapi isinya tidak benar, yaitu 

dengan cara melaporkan omzet yang tidak sesuai dengan keadaan yang 
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sebenarnya. Atas perbuatannya tersebut, diperkirakan negara mengalami 

kerugian sebesar Rp 5 miliar (pajak.go.id). 

Salah satu upaya pemerintah dalam menangani kecurangan dalam 

perpajakan yaitu dengan melaksanakan pemeriksaan pajak, karena pada masa 

sekarang ini banyak sekali terjadi kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh 

Wajib Pajak, diantaranya adalah memanipulasi pendapatan atau  

penyelewengan dana pajak. Pemeriksaan pajak ini dimaksudkan untuk 

menguji sejauh mana kepatuhan Wajib Pajak di dalam pemenuhan kewajiban 

perpajakannya (Aritonang, 2010:2). 

Pemeriksaan pajak yang telah di laksanakan dapat memberikan 

pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan 

kewajiban perpajakan, yaitu dapat mencegah terjadinya penyelundupan pajak 

oleh WP yang diperiksa. Pendapat tersebut menunjukan bahwa pemeriksaan 

pajak merupakan bagian vital dari fungsi pengawasan dalam self assessment, 

karena tujuan pemeriksaan adalah menguji kebenaran pajak terutang yang 

dilaporkan WP berdasarkan data, informasi dan bukti pendukung. Dalam 

meningkatkan kepatuhan sukarela dari WP diperlukan keadilan dan 

keterbukaan dalam menerapkan ketentuan perpajakan, dan prosedur 

perpajakan dengan pelayanan prima terhadap WP yang melaksanakan 

kewajiban perpajakan, disamping pengawasan dan penegakan hukum. 

Dari penjelasan di atas, maka dapat dikatakan bahwa dengan 

menunjukan sikap pemerintahan yang baik, jujur dan adil dalam menggunakan 

dan mendistribusikan dana yang bersumber dari pajak serta memberikan 
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pemahaman yang menyeluruh seberapa pentingnya dana pajak untuk 

kemaslahatan masyarakat umum dan meningkatkan pengawasan dari  

berbagai kemudahan sistem perpajakan yang ada diharapkan untuk 

menjadikan masayarakat/WP bisa membayarkan pajaknya dengan benar 

sehinggga tujuan dapat tercapai dan penerimaan pajak dapat mencapai target 

yang diinginkan. 

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, peneliti tertarik untuk 

penelitian ini merupakan implikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Mila 

(2016). Adapun perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya 

yaitu: 

1. Penelitian ini menggunakan variabel independen sistem perpajakan dan 

kemungkinan terdeteksi kecurangan. Sedangkan penelitian sebelumnya 

menggunakan variabel independen keadilan, sistem perpajakan, dan 

diskriminasi dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan. 

2. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang 

Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan, 

sedangkan penelitian sebelumnya adalah Wajib Pajak Orang Pribadi di 

Kabupaten Karanganyar. 

3. Selain itu, penelitian ini dilakukan pada tahun 2017 sedangkan penelitian 

sebelumnya pada tahun 2016. 

Dari berbagai uraian di atas, peneliti termotivasi untuk melakukan 

penelitian ini karena maraknya tindak penggelapan pajak yang terungkap 

akhir-akhir ini yang banyak dilakukan oleh Wajib Pajak. Selain itu, dengan 
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dilakukannya penelitian ini diharapkan bisa mengukur sejauh mana 

keberhasilan suatu Negara dalam mengoptimalkan pendistribusian dana pajak 

secara  adil  dan  merata, serta untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

variabel-variabel terkait terhadap persepsi dari wajib pajak terhadap tindakan 

penggelapan pajak. Untuk itu peneliti melakukan penelitian ini dengan judul 

“Pengaruh Sistem Perpajakan dan Kemungkinan Terdeteksinya 

Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan 

Pajak”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan Latar Belakang penelitian diatas, penulis merumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1. Apakah sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak 

mengenai  penggelapan pajak? 

2. Apakah kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh terhadap 

persepsi Wajib Pajak mengenai  penggelapan pajak? 

3. Bagaimana pengaruh sistem perpajakan dan kemungkinan terdeteksinya 

kecurangan terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Setiap penelitian yang dilakukan tentunya mempunyai tujuan yang 

ingin dicapai. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh sistem perpajakan terhadap persepsi Wajib 

Pajak mengenai penggelapan pajak. 
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2. Untuk mengetahui pengaruh kemungkinan terdeteksinya kecurangan 

terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak. 

3. Untuk mengetahui pengaruh sistem perpajakan dan kemungkinan 

terdeteksinya kecurangan terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai 

penggelapan pajak. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini yaitu: 

1. Bagi Penulis 

Diharapkan dapat menambah wawasan dan menguji kemampuan 

mahasiswa berkaitan dengan sistem perpajakan dan kemungkinan 

terdeteksi kecurangan terhadap persepsi wajib pajak mengenai 

penggelapan pajak. 

2. Bagi Universitas 

Sebagai acuan akademis sekaligus menambah perbendaharaan 

perpustakaan Universitas guna membantu para mahasiswa dalam 

menghadapi pemecahan masalah yang sama. 

3. Bagi Kantor Pelayanan Pajak 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Kantor 

Pelayanan Pajak, sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam 

memahami pengaruh sistem perpajakan dan kemungkinan terdeteksinya 

kecurangan terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika yang  akan dibuat pada skripsi sebagai berikut: 

BAB I :  PENDAHULUAN 

  Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 

  Bab ini berisi penjelasan teori yang menjadi tujuan utama 

penelitian ini dan review penelitian terdahulu dan informasi lain 

yang akan membentuk kerangka teori yang berguna untuk 

menyusun penelitian ini. 

BAB III :  METODE PENELITIAN 

  Bab ini menguraikan tentang desain penelitian, lokasi penelitian, 

objek penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional 

variabel, jenis dan sumber data, metode penentuan sampel, 

metode pengumpulan data, responden penelitian, uji instrument 

penelitian, uji asumsi klasik, teknis analisis data, dan pengujian 

hipotesis. 

BAB IV :  ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

  Bab ini menganalisis hasil dari pengaruh sistem perpajakan dan 

kemungkinan terdeteksinya kecurangan terhadap persepsi wajib 

pajak mengenai penggelapan pajak. 
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BAB V :  PENUTUP 

  Bab ini merupakan bagian akhir dari laporan penelitian ini, yang 

berisi kesimpulan hasil analisis data dan pembahasan serta saran-

saran yang dapat diberikan Penulis. 

 


