
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pajak 

2.1.1 Pengertian Pajak 

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan (UU KUP) Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 disebutkan 

bahwa pengertian 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 kemakmuran 

rakyat.  

Prof. Dr. A. Adriadi mengemukakan pengertian pajak yaitu: 

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang 

terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-

peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung 

dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara 

yang menyelenggarakan pemerintahan”. (Adrian, 2011:1). 

 

Sedangkan menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, S.H: 

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan 

Undang-Undang (yang sifatnya dapat dipaksakan) dengan tidak 

mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang 

digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. 
 

2.1.2 Aturan Pajak dalam Undang-Undang 

Pajak diatur dalam undang-undang negara. Landasan hukum 

pemungutan pajak terdapat dalam UUD 1945 Pasal 23 Ayat 2 yang 

berbunyi: 

 

13 



 14 

“Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-

Undang” 

Ada tujuh Undang-Undang yang mengatur mekanisme perhitungan, 

pembayaran, dan pelaporan pajak. sedangkan lembaga pemerintah yang 

bertanggung jawab mengelola perpajakan negara di Indonesia adalah 

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan salah satu unit eselon I 

yang ada di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia 

(Astrid, 2016:4). 

Undang-Undang yang mengatur sistem perpajakan adalah: 

1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan 

Tata Cara Perpajakan. 

2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat 

atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. 

3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai 

Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. 

4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 

Bangunan. 

5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai. 

6) Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan 

Retribusi Daerah. 
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7) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak 

dengan Surat Paksa. 

 

2.1.3 Fungsi Pajak 

Ada dua fungsi pajak yaitu: 

a. Fungsi penerimaan (budgeter) 

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi 

pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.  

Contoh: dimasukkanya pajak dalam APBN sebagai penerimaan 

dalam negeri. 

b. Fungsi mengatur (regular) 

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan 

kebijakan dibidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakannya 

pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, sehingga penjualan 

minuman keras dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah. 

(Waluyo, 2011:6). 

Berdasarkan fungsi pajak di atas bahwa fungsi budgeter 

merupakan suatu alat untuk mengisi kas negara atau daerah sebanyak-

banyaknya dalam rangka membiayai pengeluaran rutin dan 

pembangunan pemerintah pusat maupun daerah, sedangkan fungsi 

regular yaitu bersifat mengatur dalam bidang sosial, politik, ekonomi 

dan budaya. 
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2.1.4 Hukum Pajak Materiil dan Hukum Pajak Formil 

Hukum Pajak mengatur hubungan antara pemerintah (fiskus) selaku 

pemungut pajak dengan rakyat sebagai Wajib Pajak. Ada dua macam 

hukum pajak, yaitu: 

a. Hukum pajak materiil, memuat norma-norma yang menerangkan antara 

lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum, yang dikenai pajak (objek 

pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek), berapa besar pajak yang 

dikenakan (tarif), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang 

pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dengan Wajib Pajak. 

b. Hukum pajak formil, memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan 

hukum materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak 

materiil). Hukum ini memuat antara lain. 

 Tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak. 

 Hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para 

Wajib Pajak mengenai keadaan, perbuatan, dan peristiwa yang 

menimbulkan utang pajak.  

Contoh: Undang-undang Pajak Penghasilan. 

 Kewajiban Wajib Pajak misalnya menyelenggarakan 

pembukuan/pencatatan, dan hak-hak Wajib Pajak misalnya 

mengajukan keberatan dan banding.  

Contoh: Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 
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2.1.5 Jenis Pajak 

Terdapat berbagai jenis pajak yang dapat digolongkan menjadi tiga, 

yaitu penggolongan menurut golongannya, menurut sifatnya, dan menurut 

lembaga pemungutnya (Mardiasmo, 2009:5) 

a. Menurut golongannya, jenis pajak terdiri: 

(1) Pajak langsung, adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung 

sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau 

dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Contoh: Pajak 

Penghasilan. 

(2) Pajak tidak langsung, adalah pajak yang akhirnya dapat dibebankan 

atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Contoh: 

Pajak Pertambahan Nilai. 

b. Menurut sifatnya, jenis pajak terdiri dari: 

(1) Pajak subjektif, adalah pajak yang pengenaannya memperlihatkan 

pada keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang 

memperhatikan pada subjeknya. Contoh: Pajak Penghasilan. 

(2) Pajak objektif, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan 

pada objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan peristiwa 

yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa 

memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (Wajib Pajak) 

maupun tempat tinggal.  

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah. 
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c. Menurut lembaga pemungutannya, jenis pajak terdiri dari: 

(1) Pajak Negara atau Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh 

pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga 

negara pada umumnya. 

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan 

Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai. 

(2) Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah 

baik Daerah Tingkat I maupun Daerah Tingkat II dan digunakan 

untuk membiayai rumah tangga masing-masing. 

Berdasarkan definisi di atas terlihat bahwa jenis-jenis dari pajak 

daerah sama dengan pajak pusat, yaitu dalam pemungutannya pajak 

pusat maupun pajak daerah harus berdasarkan peraturan perundang-

undangan, begitu juga dengan hasil penerimaannya dipergunakan untuk 

pembiayaan pembangunan, baik pembangunan pusat maupun 

pembangunan daerah, dan yang membedakannya hanyalah pelaksana 

pemungutnya. 

 

2.1.6 Tata Cara Pemungutan Pajak 

Stelsel Pajak adalah suatu sistem yang digunakan untuk 

memperhitungkan pajak yang harus kita bayarkan. Terdapat tiga jenis stelsel 

pajak: 

(1) Stelsel nyata (riil), stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan banyak 

didasarkan objek yang sesungguhnya terjadi (untuk pajak penghasilan 

maka objeknya adalah pajak penghasilan). Oleh karena itu, 
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pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, 

yaitu setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam suatu 

tahun pajak diketahui. 

(2) Stelsel anggapan, stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak 

didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. 

(3) Stelsel campuran, stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak 

didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. 

2.1.7 Tarif Pajak 

Pajak dipungut berdasarkan tarif. Ada empat macam tarif pajak, 

yaitu tarif proposional, tarif tetap, tarif progesif, dan tarif degresif. 

a. Tarif Proposional 

Tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapapun jumlah 

yang dikenakan pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang 

proposional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. 

b. Tarif Tetap 

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun 

jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang 

tetap. 

c. Tarif Progesif 

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. 
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2.1.8 Hambatan Pemungutan Pajak 

Menurut Mardiasmo (2011:8), hambatan terhadap pemungutan pajak 

dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu: 

a. Perlawanan pasif 

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang 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. 

b. 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 avoidane, usaha meringankan beban pajak dengan tidak 

melanggar undang-undang. 

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

undang-undang (menggelapkan pajak). 

 

2.1.9 Pengertian Wajib pajak 

Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 2 disebutkan pengertian 

Wajib Pajak yaitu, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi 

pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak 
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dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 

perpajakan. 

Dari pengertian menurut undang-undang di atas tidak disebutkan 

bahwa Wajib Pajak adalah orang yang sudah memiliki NPWP saja. Orang 

yang belum memiliki NPWP pun dapat dikategorikan sebagai Wajib Pajak 

apabila benar-benar sudah memiliki hak dan kewajiban perpajakan. 

Kewajiban pajak timbul setelah memenuhi dua syarat, yaitu: 

a. Kewajiban pajak subjektif, atau kewajiban pajak yang melihat 

orangnya. Semua orang atau badan hukum yang berdomisili di 

Indonesia memenuhi kewajiban pajak subjektif. 

b. Kewajiban pajak objektif, atau kewajiban pajak yang melihat pada hal-

hal yang dikenakan pajak. Orang atau badan hukum yang memenuhi 

kewajiban pajak kekayaan adalah mereka yang memiliki kekayaan 

tertentu. 

 

2.2 Sistem Perpajakan 

2.2.1 Pengertian Sistem Perpajakan 

Sistem perhitungan pajak setiap negara tentunya berbeda-beda 

tergantung kepada kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintahnya. Seiring 

dengan penyempurnaan yang dilakukan secara berkesinambungan, sistem 

perhitungan pajak di Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan. 

Hal ini tercermin dari perubahan yang terjadi pada undang-undang yang 
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terkait dengan masalah perpajakan sebagai landasan hukum berlakukannya 

sistem perpajakan di Indonesia. 

Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga yaitu: 

a. 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. 

b. 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 sendiri. Wajib Pajak aktif mulai 

dari mengitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang 

terutang, fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 

c. Withholding 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 

(Mardiasmo, 2009:9). 
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Berikut beberapa kriteria sistem pajak yang baik menurut A. Smith: 

a. Distribusi dari beban pajak harus adil, setiap orang harus membayar 

sesuai dengan bagiannya yang wajar. 

b. Struktur pajak haruslah mampu digunakan dalam kebijakan fiskal 

untuk tujuan stabilisasi dan pertumbuhan ekonomi. 

c. Sistem pajak harus dimengerti oleh Wajib Pajak 

d. Administrasi dan biaya pelaksanaan terkait pajak haruslah sesedikit 

mungkin 

e. Kepastian 

f. Dapat dilaksanakan 

g. Dapat diterima  

2.2.2 Asas Perpajakan 

Banyak pendapat ahli yang mengemukakan tentang asas-asas 

perpajakan yang harus ditegakan dalam membangun suatu sistem 

perpajakan, Tjahjono mengemukakan dari Adam Smith dalam buku 

Whealth of Nations, menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya 

didasarkan oleh empat asas, equality/equity, certainly, convenience of 

payment, dan economy. (Andria, 2008:14). 

Tjahjono (2005:16) menjelaskan ke empat asas tersebut sebagai 

berikut: 

a. Equality dan Equity 

Equality atau kesamaan mengandung arti bahwa keadaan yang 

sama atau orang dalam keadaan yang sama harus dikenakan pajak yang 

sama. 



 24 

b. Certainly 

Kepastian hukum merupakan tujuan dari undang-undang. Dalam 

pembuatannya, harus diupayakan supaya ketentuan yang dimuat 

didalam undang-undang harus jelas, tegas, tidak mengandung arti ganda 

atau memberikan peluang untuk ditafsirkan lain. 

c. Convenience of Payment 

Pajak yang dipungut harus sesuai waktu yang tepat, yaitu ketika 

Wajib Pajak mempunyai uang. Tidak semua Wajib Pajak mempunyai 

saat convenience yang sama, yang mengenakannya untuk membayar 

pajak. 

d. Economics of Collection 

Dalam pembuatan undang-undang pajak perlu dipertimbangkan 

bahwa biaya pemungutan harus lebih kecil dari uang pajak yang masuk. 

 

2.3 Penggelapan Pajak 

2.3.1 Pengertian Penggelapan Pajak 

Penggelapan pajak (tax evasion) adalah tindak pidana karena 

merupakan rekayasa subjek (pelaku) dan objek (transaksi) pajak untuk 

memperoleh penghematan pajak secara melawan hukum (unlawfull), dan 

penggelapan pajak boleh dikatakan merupakan virus yang melekat 

(inherent) pada setiap sistem pajak yang berlaku hamper disetiap yuridiksi. 

Menurut Setiawan (2008:8) penggelapan pajak yaitu: 

“Cara menghindari pajak dengan cara-cara yang bertentangan dengan 

ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Bila 
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diketemukan dalam pemeriksaan pajak, maka Wajib Pajak akan 

dikenakan sanksi administrasi dan pidana  sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku”. 

 

Menurut Siahaan (2010:11) penggelapan pajak adalah: 

“Usaha yang digunakan oleh wajib 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”. 

 

Menurut Pohan (2013:29) tax evasion adalah: 

“Upaya Wajib Pajak menghindari pajak terutang secara ilegal dengan 

cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya”. 

 

Menurut Wallschutzki beberapa alasan yang menjadi pertimbangan 

Wajib Pajak untuk melakukan penghindaran pajak, adalah sebagai berikut: 

a. Ada peluang untuk melakukan penghindaran pajak karena ketentuan 

perpajakan yang ada belum mengatur secara jelas mengenai ketentuan-

ketentuan tertentu 

b. Kemungkinan perbuatannya diketahui relatif kecil 

c. Manfaat yang diperoleh relatif besar daripada resikonya 

d. Sanksi perpajakan yang tidak terlalu berat 

e. Ketentuan perpajakan tidak berlaku sama terhadap seluruh Wajib Pajak 

f. Pelaksanaan penegakan hukum yang bervariasi 

Dari definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa penggelapan 

pajak merupakan suatu tindakan atau sejumlah tindakan yang merupakan 

pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan juga 

merupakan cara ilegal untuk tidak membayar pajak dengan melakukan 
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tindakan menyimpang dalam berbagai bentuk kecurangan yang dilakukan 

dengan sengaja dan dalam keadaan sadar. 

 

2.3.2 Indikator Penggelapan Pajak 

Penyelundupan atau penggelapan pajak tidak saja terbatas pada 

kecurangan dan penggelapan dalam segala bentuknya, tetapi juga meliputi 

kelalaian memenuhi kewajiban perpajakan yang disebabkan oleh (Zain, 

2003:51): 

a. Ketidaktahuan (ignorance), yaitu Wajib Pajak tidak sadar atau tidak tahu 

akan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 

tersebut. 

b. Kesalahan (error), yaitu Wajib Pajak paham dan mengerti ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan, tetapi salah hitung datanya. 

c. Kesalahpahaman (misunderstanding), yaitu Wajib Pajak salah 

menafsirkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

d. Kealpaan (negligence), yaitu Wajib Pajak alpa untuk menyimpan buku 

beserta bukti-buktinya secara lengkap. 

Penyelundupan atau penggelapan pajak dapat didefinisikan sebagai 

suatu tindakan atau sejumlah tindakan yang merupakan pelanggaranterhadap 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan seperti: 

a. Tidak dapat memenuhi pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) tepat pada 

waktunya. 

b. Tidak dapat memnuhi pembayaran pajak tepat pada waktunya. 
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c. Tidak dapat memnuhi pelaporan penghasilan dan pengurangnya secara 

lengkap dan benar. 

d. Tidak memenuhi kewajiban memelihara pembukuan. 

e. Tidak dapat memenuhi kewajiban menyetorkan pajak penghasilan para 

karyawan yang dipotong dan pajak-pajak lainnya yang telah dipungut. 

f. Tidak dapat memenuhi kewajiban membayar taksiran utang pajak. 

g. Tidak dapat memenuhi permintaan fiskus akan informasi pihak ketiga. 

h. Pembayaran dengan cek kosong bagi negara yang dapat melakukan 

pembayaran pajaknya dengan cek. 

i. Melakukan penyuapan terhadap aparat perpajakan dan atau tindakan 

intimidasi lainnya. (Zain, 2003:11) 

 

2.3.3 Penyebab Penggelapan Pajak 

Penyebab Wajib Pajak melakukan penggelapan pajak diantaranya 

adalah fitrahnya penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak yang utama 

ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, pada saat telah memenuhi 

ketentuan perpajakan timbul kewajiban pembayaran pajak kepada negara. 

Timbul konflik antara kepentingan diri sendiri dan kepentingan negara. 

Penyebab lainnya yaitu kurang menghargai hukum, tingginya tarif pajak, 

dan kondisi lingkungan. 

Penyebab terjadinya penggelapan pajak yaitu: 

a. Kondisi lingkungan 

Lingkungan sosial masyarakat menjadi hal yang tak terpisahkan 

dari manusia sebagai makhluk sosial, manusia akan saling bergantung 



 28 

satu sama lain. Hampir tidak ditemukan manusia di dunia ini yang 

hidupnya hanya tergantung pada diri sendiri tanpa memperdulikan 

keadaan orang lain. 

Begitu juga dalam dunia perpajakan, manusia akan melihat 

lingkungan sekitar yang seharusnya mematuhi aturan perpajakan. 

Mereka saling mengamati terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan. 

Jika kondisi lingkungannya baik (taat aturan), masing-masing individu 

akan termotivasi untuk memenuhi peraturan perpajakan dengan 

membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Sebaliknya jika lingkungan sekitar kerap melanggar peraturan, 

masyarakat saling meniru untuk tidak mematuhi peraturan karena 

dengan membayar pajak, mereka merasa rugi telah membayarnya 

sementara yang lain tidak. 

b. Pelayanan fiskus yang mengecewakan 

Pelayanan aparat pemungut pajak terhadap masyarakat cukup 

menentukan dalam pengambilan keputusan Wajib Pajak untuk 

membayar pajak. hal tersebut disebabkan oleh perasaan Wajib Pajak 

yang merasa dirinya telah memberikan kontribusi kepada negara dengan 

membayar pajak. 

Jika pelayanan yang diberikan telah memuaskan Wajib Pajak, 

mereka tentunya merasa telah diapresiasi oleh fiskus. Mereka 

menganggap bahwa kontribusinya telah dihargai meskipun hanya 

dengan pelayanan yang ramah saja. Tapi jika yang dilakukan tidak 
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menunjukkan penghormatan atas usaha Wajib Pajak, masyarakat merasa 

malas untuk membayar pajak kembali. 

c. Tingginya tarif pajak 

Pemberlakuan tarif pajak mempengaruhi Wajib Pajak dalam hal 

pembayaran pajak. Pembebanan pajak yang rendah membuat 

masyarakat tidak terlalu keberatan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. 

Meskipun masih ingin berkelit dari pajak, mereka tidak akan terlalu 

membangkan terhadap aturan perpajakan karena harta yang berkurang 

hanyalah sebagian kecilnya. 

Dengan pembebanan tarif yang tinggi, masyarakat semakin serius 

berusaha untuk terlepas dari jeratan pajak yang menghantuinya. Wajib 

Pajak ingin mengamankan hartanya sebanyak mungkin dengan berbagai 

cara karena mereka tengah berusaha untuk mencukupi berbagai 

kebutuhan hidupnya. Masyarakat tidak ingin apa yang telah diperoleh 

dengan kerja keras hilang begitu saja hanya karena tarif pajak yang 

tinggi. 

d. Sistem administrasi perpajakan yang buruk 

Penerapan sistem administrasi pajak memiliki peran yang penting 

dalam proses pemungutan pajak suatu negara. Dengan sistem 

administrasi yang bagus, pengelolaan perpajakan akan berjalan lancer 

dan tidak akan terlalu banyak menemui hambatan yang berarti. Sistem 

yang baik akan menciptakan manajemen pajak yang profesional, 

prosedur berjalan sistematis dan tidak semrawut. Ini membuat 
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masyarakat menjadi terbantu karena pengelolaan pajak yang tidak 

membingungkan dan transparan. 

Seandainya sistem yang diterapkan berjalan jauh dari harapan, 

masyarakat menjadi berkeinginan untuk menghindari pajak. mereka 

bertanya-tanya apakah pajak yang telah dibayarkan dikelola dengan baik 

atau tidak. Setelah timbul pemikiran yang menyangsikan kinerja fiskus 

seperti itu, kemungkinan besar banyak Wajib Pajak yang benar-benar 

lari dari kewajiban membayar pajak (Rahayu, 2010:149). 

 

2.3.4 Dampak Penggelapan Pajak 

Ada banyak dampak negatif dari penggelapan pajak untuk suatu 

negara terutama di Indonesia. Berikut ini beberapa diantaranya: 

a. Adanya hutang serta penyelewengan pajak akan berakibat penerimaan 

negara menjadi berkurang untuk sektor perpajakan. Dengan begitu, hal 

ini akan membuat pembangunan infrastruktur menjadi terhambat. 

b. Karena adanya Wajib Pajak yang berusaha untuk menyembunyikan 

penghasilan perusahaan agar pihak Dirjen Pajak tidak dapat 

mengetahuinya maka akan membuat modal menjadi langka. Hal ini akan 

berakibat pada perusahaan tidak berani untuk menawarkan uang mereka 

kepasar modal karena uang mereka adalah hasil dari penggelapan pajak. 

c. Penggelapan pajak akan membuat penyusunan RAPBN menjadi 

terhambat. 

d. Penggelapan pajak yang dilakukan oleh perusahaan akan berpengaruh 

terhadap persaingan yang secara sehat untuk setiap perusahaan jika 
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perusahaan tersebut melakukan pengelakan pajak yaitu melalui cara 

biaya yang mereka miliki ditekan secara tidak wajar. Dengan kata lain, 

perusahaan tersebut tidak mengakui jika mereka tidak memperoleh 

keuntungan yang lebih besar. Hal ini akan berdampak pada perusahaan 

yang jujur sehingga perusahaan yang mengelak tersebut akan 

mendapatkan keuntungan yang sangat besar daripada perusahaan yang 

berlaku jujur. 

e. Dengan melakukan penggelapan pajak, laju pertumbuhan ekonomi 

menjadi macet. 

 

2.4 Pemeriksaan Pajak 

2.4.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak 

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan 

mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif 

dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji 

kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain 

dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan. Berikut ini beberapa pengertian lainnya yang berhubungan 

dengan pemeriksaan pajak: 

a. Pemeriksa Pajak adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat 

Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak yang 

diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan 

pemeriksaan pajak. 
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b. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara 

teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi 

harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya. Serta jumlah harga 

perolehan, dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan 

menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada 

setiap Tahun Pajak berakhir. 

c. Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan (Closing Conference) adalah 

pembahasan yang dilakukan antara Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak 

atas temuan selama pemeriksaan, dan hasil bahasan temuan tersebut baik 

yang disetujui maupun yang tidak disetujui dituangkan dalam Berita 

Acara Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak dan 

Wajib Pajak. 

d. Kertas Kerja Pemeriksaan adalah catatan secara rinci dan jelas yang 

diselenggarakan oleh Pemeriksa Pajak mengenai prosedur pemeriksaan 

yang ditempuh, pengujian yang dilakukan, bukti dan keterangan yang 

dikumpulkan, dan kesimpulan yang diambil sehubungan dengan 

pelaksaan pemeriksaan. 

e. Laporan Pemeriksaan Pajak adalah laporan tentang hasil pemeriksaan 

yang disusun oleh Pemeriksa Pajak secara ringkas dan jelas sesuai 

dengan ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan. 

f. Bukti permulaan adalah keadaan dan/atau bukti-bukti , baik berupa 

keterangan, tulisan, perbuatan, atau benda-benda yang dapat 

memberikan petunjuk bahwa suatu tindak pidana sedang atau telah 
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terjadi yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang dapat menimnulkan 

kerugian pada negara. 

g. Pemeriksaan bukti permulaan adalah pemeriksaan pajak untuk 

mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi 

tindak pidana di bidang perpajakan (Suandy, 2008:93). 

2.4.2 Unsur-unsur Pemeriksaan Pajak 

Unsur-unsur pokok dalam pemeriksaan pajak yang dapat diuraikan 

sebagai berikut: 

a. Informasi yang terukur dengan kriteria tetap, yaitu untuk proses 

pemeriksaan pajak dimulai dengan mencari, menghimpun dan mengolah 

informasi yang tertuang dalam Surat Pemberitahuan (SPT) yang diisi 

oleh Wajib Pajak sesuai dengan sistem Self Assessment. 

b. Satuan usaha, yaitu setiap akan melakukan pemeriksaan pajak, ruang 

lingkup pemeriksaan harus dinyatakan secara jelas. Kesatuan usaha 

dapat berbentuk Wajib Pajak perorangan atau Wajib Pajak Badan. Pada 

umumnya periode waktu pemeriksaan pajak adalah satu tahun tetapi ada 

pula pemeriksaan untuk satu bulan, satu kuartal atau beberapa tahun. Hal 

ini disesuaikan dengan kebutuhan. 

c. Mengumpulkan dan mengevaluasi bahan bukti, maksudnya adalah 

segala informasi yang dipergunakan oleh pemeriksa pajak untuk 

menentukan informasi terukur yang diperiksa melalui evaluasi agar 

sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. 
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d. Pemeriksa yang kompeten dan independen, yaitu setiap pemeriksa pajak 

harus memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang cukup agar 

dapat memahami kriteria yang dipergunakan. (Suandy, 2011:207) 

2.4.3 Kriteria Pemeriksaan Pajak 

Sebagaimana yang dipaparkan Pardiat (2008:5) bahwa di dalam 

sistem self assessment tidak semua SPT dilakukan pemeriksaan pajak, 

kriteria SPT yang dilakukan pemeriksaan pajak adalah SPT Lebih Bayar 

karena dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanda 

terima penerimaan SPT lebih bayar, Direktur Jenderal Pajak harus sudah 

memberikan ketetapan pajak. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 

No.199/PMK.03/2007 Pasal 3 ayat (3), Pemeriksaan untuk menguji 

kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. 

Kriteria pemeriksaan pajak merupakan kebijakan pajak dari 

Direktorat Jenderal Pajak, seperti yang dituangkan dalam Surat Edaran 

Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ.7/2004 tanggal 31 Desember  

2004, kriteria pemeriksaan adalah: 

a. Pemeriksaan Rutin dapat dilaksanakan dalam hal: 

1) Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan menyampaikan: 

 SPT Tahunan/SPT Masa yang menyatakan Lebih Bayar. 

 SPT Tahunan PPh yang menyatakan Rugi Tidak Lebih Bayar. 

 SPT Tahun PPh untuk bagian tahun pajak sebagai akibat adanya 

perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau penilaian 
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kembali aktiva tetap yang telah disetujui oleh Direktorat 

Jenderal Pajak. 

2) Wajib Pajak melakukan penggabungan, pemekaran, pengambilalihan 

usaha, atau likuidasi, penutupan usaha, atau akan meninggalkan 

Indonesia selama-lamanya. 

3) Wajib Pajak orang pribadi atau badan tidak menyampaikan SPT 

Tahunan/Masa dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan 

setelah ditegur secara tertulis tidak menyampaikan SPT pada 

waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran. 

4) Wajib Pajak orang pribadi atau badan melakukan kegiatan 

membangun sendiri yang pemenuhan kewajiban PPN atas kegiatan 

tersebut patut diduga tidak melaksanakan sebagaiman mestinya. 

b. Pemeriksaan kriteria seleksi terdiri dari: 

1) Kriteria seleksi resiko dilaksanakan apabila SPT Tahunan PPh Wajib 

Pajak orang pribadi atau badan terpilih untuk diperiksa berdasarkan 

analisis resiko. 

2) Kriteria seleksi lainnya dilaksanakan apabila SPT Tahunan PPh 

Wajib Pajak orang pribadi atau badan terpilih untuk diperiksa 

berdasarkan sistem scoring secara komputerisasi. 

c. Pemeriksaan Khusus dapat dilakukan dalam hal: 

1) Adanya dugaan melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan. 

2) Pengaduan masyarakat, termasuk melalui kotak pos 5000 
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3) Terdapat data baru atau data yang semula belum terungkap yang 

dilakukan melalui pemeriksaan ulang berdasarkan instruksi 

Direktorat Jenderal Pajak 

4) Permintaan Wajib Pajak 

5) Pertimbangan Direktorat Jenderal Pajak 

6) Untuk memperoleh informasi atau data tertentu dalam rangka 

pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

d. Pemeriksaan bukti permulaan dapat dilakukan apabila ditemukan adanya 

indikasi tindakan pidana di bidang perpajakan berdasarkan hasil analisis 

data, informasi, laporan, pengaduan, laporan pengamatan atau laporan 

pemeriksaan pajak (Pardiat, 2008:6). 

 

2.4.4 Tujuan Pemeriksaan Pajak 

a. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan 

untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan. 

Pemeriksaan dapat dilakukan dalam hal: 

1) Surat Pemberitahuan menunjukkan kelebihan membayar pajak, 

termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan 

pajak. 

2) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menunjukkan 

rugi. 

3) Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak 

pada waktu yang telah ditetapkan. 
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4) Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang 

ditentukan oleh Dirjen Pajak. 

5) Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban Surat 

Pemberitahuan tidak dipenuhi. 

b. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan. 

Pemeriksaan meliputi pemeriksaan yang dilakukan dalam rangka 

1) Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan. 

2) Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak. 

3) Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. 

4) Wajib Pajak mengajukan keberatan. 

5) Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan 

Penghasilan Neto. 

6) Pencocokan data dan/atau alat keterangan. 

7) Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil. 

8) Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai. 

Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk 

tujuan lain selain yang telah disebutkan diatas (Suandy, 2008:94). 

2.4.5 Wewenang Pemeriksaan Pajak 

Menurut (Pardiat, 2008:12) berdasarkan Pasal 29 ayat (1) UU. No. 

28/2007, Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk 

menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan WP dan untuk tujuan 

lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan 
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perpajakan. Direktur Jenderal Pajak dalam rangka pengawasan kepatuhan 

pemenuhan kewajiban perpajakan berwewenang melakukan pemeriksaan 

untuk: 

a. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan WP 

b. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

2.5 Persepsi 

2.5.1 Pengertian Persepsi 

Umumnya istilah persepsi digunakan dalam bidang psikologi. 

Secara terminologi sebagaimana dinyatakan Purwodarminto (1990: 759), 

pengertian persepsi adalah: 

“Tanggapan langsung dari suatu serapan atau proses seseorang 

mengetahui beberapa hal melalui pengindraan. Sedangkan dalam kamus 

besar psikologi, persepsi diartikan sebagai suatu proses pengamatan 

seseorang terhadap lingkungan dengan menggunakan indra-indra yang 

dimiliki sehingga ia menjadi sadar akan segala sesuatu yang ada 

dilingkungannya”. 

 

Menurut  Asrori (2009:214) pengertian persepsi adalah: 

“Proses individu dalam menginterprestasikan, mengorganisasikan dan 

memberi makna terhadap stimulus yang berasal dari lingkungan di mana 

individu itu berada yang merupakan hasil dari proses belajar dan 

pengalaman.” 

 

Dalam pengertian persepsi tersebut terdapat dua unsur penting 

yakni interprestasi dan pengorganisasian. Interprestasi merupakan upaya 

pemahaman dari individu terhadap informasi yang diperolehnya. Sedangkan 

perorganisasian adalah proses mengelola informasi tertentu agar memiliki 

makna. 

http://ainamulyana.blogspot.co.id/2016/01/pengertian-persepsi-syarat-proses-dan.html
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Menurut Slameto (2010:102) pengertian persepsi adalah: 

“Proses yang berkaitan dengan masuknya pesan atau informasi kedalam 

otak manusia, melalui persepsi manusia terus menerus mengadakan 

hubungan dengan lingkungannya. Hubungan ini dilakukan lewat inderanya, 

yaitu indera pengelihat, pendengar, peraba, perasa, dan pencium.” 

 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

yang dimaksud persepsi adalah proses menerima, membedakan, dan 

memberi arti terhadap stimulus yang diterima alat indra, sehingga dapat 

memberi kesimpulan dan menafsirkan terhadap objek tertentu yang 

diamatinya. 

Persepsi mempunyai sifat subjektif, karena bergantung pada 

kemampuan dan keadaan dari masing-masing individu, sehingga akan 

ditafsirkan berbeda oleh individu yang satu dengan yang lain. Dengan 

demikian persepsi merupakan proses perlakuan individu yaitu pemberian 

tanggapan, arti, gambaran, atau penginterprestasian terhadap apa yang 

dilihat, didengar, atau dirasakan oleh indranya dalam bentuk sikap, 

pendapat, dan tingkah laku atau disebut sebagai perilaku individu. 

2.5.2 Jenis-jenis Persepsi 

a. Persepsi Visual 

Persepsi visual dari indera penglihatan yaitu mata. Persepsi visual adalah 

hasil dari apa yang kita lihat, baik sebelum kita melihat atau masih 

membayangkan serta sesudah melakukan pada objek yang dituju. 

 

 

 



 40 

b. Persepsi Auditoria atau Pendengaran 

Persepsi auditoria merupakan persepsi yang didapatkan dari 

indera pendengaran yaitu telinga. Seseorang dapat mempersepsikan 

sesuatu dari apa yang didengarnya. 

c. Persepsi Perabaan 

Persepsi perabaan merupakan persepsi yang didapatkan dari indera 

perabaan yaitu kulit. Seseorang dapat mempersepsikan sesuatu dari apa 

yang disentuhnya atau akibat persentuhan sesuatu dengan kulitnya. 

d. Persepsi Penciuman 

Persepsi penciuman merupakan persepsi yang  didapatkan dari 

indera penciuman yaitu hidung. Seseorang dapat mempersepsikan 

sesuatu dari apa yang cium. 

e. Persepsi Pengecapan 

Persepsi pengecapan atau rasa merupakan jenis persepsi yang  didapatkan 

dari indera pengecapan yaitu lidah. Seseorang dapat mempersepsikan 

sesuatu dari apa yang diecap atau rasakan. 

2.5.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi 

Terdapat 2 faktor yang mempengaruhi persepsi, yaitu Faktor Internal dan 

Faktor Eksternal. 

a. Faktor Internal, yaitu faktor-faktor yang terdapat dalam diri individu, 

yang mencakup beberapa hal antara lain: 
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1) Fisiologis, informasi yang diperoleh melalui indera, kemudian akan 

mempengaruhi dan melengkapi usaha untuk memberikan arti 

terhadap lingkungan sekitar. 

2) Perhatian, individu memerlukan sejumlah energi yang dikeluarkan 

untuk memperhatikan atau memfokuskan pada suatu obyek, sehingga 

perhatian seseorang terhadap obyek berbeda dan akan mempengaruhi 

persepsi terhadap suatu obyek. 

3) Minat, perceptual vigilance merupakan kecenderungan seseorang 

untuk memperhatikan tipe tertentu dari stimulus. 

4) Kebutuhan yang searah,  kuatnya seorang individu dalam mecari 

obyek yang dapat memberikan  jawaban sesuai dengan dirinya. 

5) Pengalaman dan ingatan, pengalaman tergantung pada sejauh mana 

seseorang mengingat kejadian-kejadian lampau untuk mengetahui 

suatu rangsangan dalam pengertian luas. 

6) Suasana hati, keadaan emosi mempengaruhi perilaku seseorang 

dalam menerima, bereaksi dan mengingat. 

b. Faktor eksternal, lingkungan dan obyek-obyek yang dapat mengubah 

sudut pandang seseorang terhadap dunia sekitarnya dan mempengaruhi 

seseorang dalam merasakan dan menerimya. Faktor-faktor eksternal yang 

mempengaruhi persepsi adalah: 

1) Ukuran dan penempatan dari obyek atau stimulus, semakin besarnya 

hubngan suatu obyek, maka semakin mudah untuk dipahami, 
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sehingga individu mudah dalam memperhatikan dan membentuk 

persepsi. 

2) Warna dari obyek-obyek, obyek-obyek yang mempunyai cahaya 

lebih banyak, akan lebih mudah dipahami. 

3) Keunikan dan kekontrasan stimulus, stimulus luar yang penampilan, 

latar belakang yang berbeda akan lebih menarik perhatian. 

4) Intensitas dan kekuatan dari stimulus, stimulus dari luar akan 

memberi makna lebih bila sering diperhatikan dibandingkan dengan 

yang hanya sekali melihat. 

5) Motion atau gerakan, individu akan banyak memberikan perhatian 

terhadap obyek yang memberikan gerakan dalam jangkauan 

pandangan dibandingkan obyek yang diam. 

 

2.6 Pandangan Islam Tentang Pajak 

2.6.1 Hukum Pajak dalam Islam 

Dalil-dalil yang melandasi bahwa pajak tidak boleh dibebankan 

kepada kaum muslimin, karena muslimin telah diwajibkan zakat adalah 

sebagai berikut firman Allah dalam Surah An-Nisa‟ ayat 29: 

 يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا ََل تَأُْكلُوا أَْمَوالَُكْم بَْينَُكْم بِاْلبَاِطِل . . . 

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

memakan harta sesamamu dengan cara yang batil....”, (QS. An-

Nisa‟:29) 
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2.6.2 Pajak Menurut Pendapat Ulama 

a. Hadits Uqbah bin „Amir radhiyallahu „anhu, berkata: Saya mendengar 

Rasulullah shallallahu „alaihi wasallam bersabda: 

“Tidak akan masuk surga orang yang mengambil pajak (secara zhalim).” 

(HR. Abu Daud II/147 no.2937. Hadist ini dinilai dho‟if oleh syaikh Al-

Albani) 

b. Menurut Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah dalam kitabnya, 

Huquq Ar-Ra‟iy war Ra‟iyyah, mengatakan, “Adapun kemungkaran 

seperti pemungutan pajak, maka kita mengharap agar pemerintah 

meninjau ulang (kebijakan itu)”. 

Menyatakan bahwa pajak boleh diambil dari kaum muslimin, jika 

memang negara sangat membutuhkan dana, dan untuk menerapkan 

kebijaksanaan inipun harus terpenuhi dahulu beberapa syarat. 

Diperbolehkannya memungut pajak menurut para ulama tersebut di 

atas dengan alasan utamanya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umat, 

karena dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai 

“pengeluaran”, yang jika pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul 

kemudharatan. Sedangkan mencegah kemudaratan adalah suatu kewajiban. 

 

2.7 Penelitian Terdahulu 

Penulis merujuk pada lima penelitian terdahulu dalam melakukan 

penelitian, yaitu: 
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Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

 

NO PENELITIAN 
VARIABEL 

PENELITIAN 
ANALISIS 

HASIL PENELITIAN 

(KESIMPULAN) 

1. Ayu dan 

Hastuti (2009) 

Kecurangan, 

keadilan, 

ketepatan 

pengalokasian, 

teknologi 

informasi 

sistem 

perpajakan, 

penggelapan 

pajak 

Regresi Berdasarkan pengujian yang 

dilakukan dengan regresi linier 

ditemukan bahwa kemungkinan 

terdeteksinya kecurangan 

terhadap tax evasion 

mempunyai koefisien negatif (-

0.501) yang signifikan (.00), 

hasil pengujian juga 

menujukkan bahwa pengaruh 

ketepatan pemanfaatan hasil 

pajak berpengaruh secara 

negatif (0.286) dan signifikan 

(.003) terhadap tax evasion. 

2. Suminarsasi 

dan Supriyadi 

(2011) 

Keadilan, 

sistem 

perpajakan, 

diskriminasi, 

etika 

penggelapan 

pajak 

Regresi Penggelapan pajak dipandang 

sebagai suatu hal yang etis dan 

juga tidak etis, hasil dalam 

penelitian ini hanya mendukung 

dua dimensi saja, yaitu sistem 

perpajakan dan diskriminasi, 

sehingga variabel keadilan 

belum bisa dibuktikan. 

3. Ayu (2011) Wajib Pajak, 

fiskus, 

pemeriksaan 

pajak, 

penggelapan 

pajak 

Regresi Hasil pengujian dengan 

menggunakan regresi linier 

sederhana menunjukkan hasil 

bahwa persepsi terhadap 

kemungkinan terdeteksinya 

kecurangan berpengaruh negatif 

terhadap tax evasion. 

Persentase kemungkinan suatu 

pemeriksaan pajak dilakukan 

sesuai dengan aturan 

perpajakan dapat mendeteksi 

kecurangan yang dilakukan 

wajib pajak sehingga 

berpengaruh pada tax evasion.  

4. Irma (2013) Keadilan, 

sistem 

perpajakan, 

diskriminasi, 

kemungkinan 

terdeteksi 

kecurangan, 

penggelapan 

pajak 

Regresi Berdasarkan hasil uji regresi 

ditemukan bahwa pengujian 

hipotesis yang dilakukan 

membuktikan bahwa secara 

parsial variabel keadilan dan 

diskriminasi berpengaruh 

positif terhadap penggelapan 

pajak. Sedangkan pada variabel 

sistem perpajakan dan 

terdeteksinya kecurangan 
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NO PENELITIAN 
VARIABEL 

PENELITIAN 
ANALISIS 

HASIL PENELITIAN 

(KESIMPULAN) 

berpengaruh negatif terhadap 

penggelapan pajak. 

5. Mila, Siti, dan 

Endang (2016) 

Keadilan, 

sistem 

perpajakan, 

diskriminasi, 

kemungkinan 

terdeteksinya 

kecurangan, 

penggelapan 

pajak 

Regresi Berdasarkan hasil pengujian 

data secara parsial 

menunjukkan variabel keadilan 

tidak berpeengaruh terhadap 

persepsi wajib pajak orang 

pribadi mengenai perilaku tax 

evasion. Sedangkan antara 

variabel sistem perpajakan, 

diskriminasi, dan kemungkinan 

terdeteksinya kecurangan 

secara parsial berpengaruh 

terhadap persepsi wajib pajak 

orang pribadi mengenai 

perilaku tax evasion.  

 

2.8 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan kajian pustaka dan penelitian terdahulu yang sudah 

diuraikan, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini yaitu akan diteliti 

mengenai Pengaruh Sistem Perpajakan dan Kemungkinan Terdeteksinya 

Kecurangan terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Penggelapan Pajak, 

sehingga dapat digambarkan dalam sketsa berikut: 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

  

 

 

 

 

 

 

Sistem Perpajakan (X1) 

Kemungkinan Terdeteksi 

Kecurangan (X2) 

Persepsi Wajib Pajak 

Mengenai Penggelapan 

Pajak (Y) 
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2.9 Keterkaitan Antar Variabel Dan Pengembangan Hipotesis 

2.9.1 Sistem Perpajakan dengan Persepsi Wajib Pajak Mengenai 

Penggelapan Pajak 

Sistem Perpajakan Indonesia mempunyai arti bahwa penentuan 

besarnya pajak terutang dipercayakan kepada WP sendiri untuk melaporkan 

secara teratur jumlah pajak yang terutang dan yang telah dibayar 

sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. 

Aparat perpajakan berperan aktif dalam melaksanakan pengendalian 

administrasi pemungutan pajak yang meliputi tugas-tugas pembinaan, 

pelayanan, pengawasan dan penerapan sanksi perpajakan. Pembinaan 

masyarakat atau WP dilakukan melalui berbagai upaya, antara lain 

pemberian penyuluhan pengetahuan perpajakan, baik melalui media massa 

maupun penerangan langsung kepada masyarakat (Siahaan, 2010:187). 

Sistem perpajakan yang sudah ada dan diterapkan selama ini  

menjadi acuan oleh WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 

Apabila sistem yang ada dirasa sudah cukup baik dan sesuai dalam 

penerapannya, maka WP akan memberikan respon yang baik dan taat pada 

sistem yang ada dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, tetapi jika hal 

sebaliknya yang terjadi karena WP merasa bahwa sistem pajak yang ada 

belum cukup baik mengakomodir segala kepentingannya, maka WP akan 

menurunkan tingkat kepatuhan atau menghindar dari kewajiban 

perpajakannya. 
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Dalam penelitian Supriyadi dan Suminarsasi (2011:15)  

menunjukkan bahwa sistem perpajakan berpengaruh secara positif terhadap 

persepsi wajib pajak mengenai perilaku penggelapan pajak. Peneliti 

berargumen bahwa pengelolaan uang pajak yang dapat 

dipertanggungjawabkan, petugas pajak yang kompeten dan tidak korup, dan 

juga prosedur perpajakan yang tidak berbelit-belit akan membuat wajib 

pajak enggan untuk menggelapkan pajak. Akan tetapi, apabila pengelolaan 

uang pajak tidak jelas, ditambah lagi petugas pajaknya justru mengorupsi 

uang pajak, maka para wajib pajak enggan untuk melaporkan kewajibannya 

dengan jujur, mereka akan cenderung untuk menggelapkan pajak. Situasi 

tersebut didukung oleh penelitian yang pernah dilakukan oleh Mila, Siti, dan 

Endang (2016) yang membuktikan bahwa adanya pengaruh negatif antara 

sistem perpajakan dengan persepsi Wajib Pajak tentang penggelapan pajak. 

Menjadi dasar dari hipotesis: 

H1:  Sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak 

mengenai penggelapan pajak. 

 

2.9.2 Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan dengan Perspsi Wajib Pajak 

Mengenai Penggelapan Pajak 

Penelitian yang dilakukan Ayu dan Hastuti (2009) tentang tax 

evasion pada Wajib Pajak orang pribadi menemukan bahwa persepsi 

terhadap kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh negatif 

terhadap tax evasion. Persentase kemungkinan suatu pemeriksaan pajak 

dilakukan sesuai dengan aturan perpajakan dapat mendeteksi kecurangan 
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yang dilakukan Wajib Pajak sehingga berpengaruh pada tax evasion. 

Penelitian tersebut juga menunjukkan hasil bahwa persepsi terhadap 

ketepatan pemanfaatan hasil pajak berpengaruh negatif terhadap tax 

evasion. Oleh karena itu hipotesis kedua dalam penelitian ini dirumuskan 

sebagai berikut: 

H2:  Kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh negatif terhadap 

persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak. 

 


