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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian  

Topik penggelapan pajak merupakan isu yang selalu hangat 

dibicarakan, apalagi sejak adanya kasus Gayus yang sangat menghebohkan 

dunia perpajakan. Penggelapan pajak bisa timbul akibat pengelolaan pajak 

yang kurang baik. Hal ini melatarbelakangi tindakan penggelapan pajak (tax 

evasion) (Pulungan, 2015). 

Tax evasion adalah perbuatan melanggar UUP, dengan menyampaikan 

didalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) jumlah penghasilan yang lebih 

rendah daripada yang sebenarnya (understatement of income) disatu pihak, 

dan atau melaporkan biaya yang lebih besar daripada yang sebenarnya 

(overstatement of the deductions) dilain pihak. Bentuk tax evasion yang lebih 

parah adalah apabila Wajib Pajak sama sekali tidak melaporkan 

penghasilannya (non - reporting of income) (Rahman, 2013). Penggelapan 

pajak secara umum bersifat melawan hukum dan mencakup perbuatan sengaja 

tidak melaporkan secara lengkap dan benar obyek pajak atau perbuatan 

melanggar hukum lainnya (Fatimah Dan Wardani 2017). 

Penggelapan pajak di Indonesia masih banyak dilakukan. Contoh kasus 

penggelapan pajak yang terjadi seperti dugaan kasus penggelapan pembayaran 

pajak ratusan kendaraan di Dinas Pendapatan Daerah Riau, hasil penyelidikan 

menyebutkan sebanyak 400 mobil memiliki Surat Ketetapan Pajak Daerah 

(SKPD) tanpa izin Direktorat Lalu Lintas Polda Riau. Akibat penyelewengan 
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itu terjadi kerugian negara yang cukup besar yang mencapai milyaran rupiah 

(riauone.com). Dan kasus yang terjadi di tahun 2017 ini, Rajesh Rajamohanan 

Nair, terdakwa kasus dugaan suap penghapusan pajak PT EK Prima Ekspor 

Indonesia yang juga merugikan negara yang kini berurusan dengan KPK 

(news.liputan6.com). 

Salah satu indikasi adanya penggelapan pajak dapat kita lihat melalui 

tidak tercapainya target penerimaan pajak. Fakta dilapangan menunjukkan 

fenomena pendapatan negara dari sektor pajak masih belum maksimal. 

Menurut data cnnindonesia.com dalam penelitian yang dilakukan oleh 

Agustiningsih dan Isroah (2016), Direktorat Jendral Pajak mencatat jumlah 

Wajib Pajak di Indonesia tahun 2014 sebanyak 60 juta individu dan 5 juta 

badan usaha. Namun dari jumlah tersebut, hanya 23 juta Wajib Pajak Orang 

Pribadi dan 550 ribu badan usaha yang taat membayar pajak. Jumlah 

masyarakat pemilik Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sekitar 28 juta orang, 

sementara yang patuh melaporkan surat pemberitahuan (SPT) baru sekitar 11 

juta. Selanjutnya berdasarkan  data  yang  dipaparkan  oleh  ortax.org  dalam 

penelitian Wulandari Agustiningsih dan Isroah (2016), pada tahun 2012 

jumlah pelaporan SPT 9,22 juta dari 17,65 juta Wajib Pajak yang terdaftar. 

Pada tahun 2013 jumlah pelapor sebanyak 9,8 juta dari 17,73 Wajib Pajak 

yang terdaftar, sedangkan pada tahun 2014 Wajib Pajak yang menyampaikan 

SPT sebanyak 10,78 juta dari 18,35 Wajib Pajak yang terdaftar. Selanjutnya 

pada tahun 2015 hasil penerimaan SPT PPh mencapai 9,09 juta Wajib Pajak, 

jumlah tersebut mengalami peningkatan 17 persen jika dibanding dengan 
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tahun sebelumnya. Untuk Wajib Pajak perorangan, total SPT yang dilaporkan 

mencapai 9,92 juta Wajib Pajak, jumlah tersebut naik 17,58 persen jika 

dibanding dengan periode yang sama tahun lalu. Sedangkan untuk Wajib 

Pajak badan, jumlah pelapor mencapai 164,359 Wajib Pajak, jumlah tersebut 

naik 33,13 persen jika dibanding dengan tahun sebelumnya yang jumlahnya 

hanya sekitar 123,459 Wajib Pajak. Angka tersebut tergolong kecil, pasalnya 

dari 27 juta Wajib Pajak terdaftar tidak seluruhnya menyerahkan SPT PPh 

setiap tahun. Padahal penyampaian SPT sangat penting bagi negara terkait 

kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan pembayaran pajak (Liputan6.com).  

Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Bangkinang, dimana dua 

tahun belakangan ini penerimaan pajak oleh Wajib Pajak Badan yang terdaftar 

di KPP Pratama Bangkinang belum mencapai target,  padahal beberapa tahun 

sebelumnya penerimaan pajak oleh Wajib Pajak Badan di KPP Pratama 

Bangkinang selalu mencapai target. data target dan realisasi penerimaan pajak 

Wajib Pajak Badan dapat dilihat pada tabel berikut :  

Tabel I.1 

Penerimaan Pajak Wajib Pajak Badan  

di KPP Pratama Bangkinang 

 

No  

Periode 

Jumlah 

Wajib Pajak 

Badan 

Target 

Penerimaan Pajak 

WP Badan 

Realisasi 

Penerimaan Pajak 

WP Badan 

1 2011 4.323 8.075.914.584 10.171.058.865 

2 2012 5.033 8.779.623.579 14.212.412.551 

3 2013 5.621 14.625.126.241 17.598.663.435 

4 2014 6.179 12.928.647.742 18.039.003.305 

5 2015 6.822 26.595.982.360 26.277.381.349 

6 2016 7.521 64.076.950.513 30.277.626.075 

Sumber : KPP Pratama Bangkinang, 2017 
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Dimana berdasarkan tabel tersebut, dari tahun 2011, 2012, 2013, dan 

2014 penerimaan pajak oleh Wajib pajak Badan terus mencapai target, akan 

tetapi pada tahun 2015 dan 2016 tidak mencapai target. 

Terjadinya penggelapan pajak salah satunya dipengaruhi oleh sistem 

perpajakan. Karena unsur penting yang mendukung keberhasilan pemungutan 

pajak suatu negara yaitu dengan adanya sistem perpajakan ( Ardi, dkk, 2016). 

Secara umum terdapat tiga sistem pemungutan pajak yaitu : official 

assessment system, self assessment system, dan with holding system. Di 

Indonesia sistem pemungutan pajak yang digunakan adalah self assessment 

system, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak 

dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya, sesuai 

dengan peraturan perundang - undangan. Wajib Pajak dianggap mampu 

menghitung pajak, mampu memahami undang - undang perpajakan yang 

sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi serta menyadari akan 

arti pentingnya membayar pajak (Resmi, 2011 : 11).  

Apabila sistem yang ada dirasa sudah cukup baik dan sesuai dalam 

penerapannya, maka Wajib Pajak akan memberikan respon yang baik dan taat 

pada sistem yang ada dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, dan jika 

Wajib Pajak merasa bahwa sistem pajak yang ada belum cukup baik 

mengkomodir segala kepentingannya, maka Wajib Pajak akan menghindar 

dari kewajiban perpajakannya, sehingga memicu terjadinya penggelapan 

pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Ardian dan Pratomo (2015) menyatakan 

bahwa, sistem perpajakan secara parsial dan simultan berpengaruh signifikan 

terhadap penggelapan pajak (tax evasion). 
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Berikutnya faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak adalah 

pemeriksaan pajak. pemeriksaan pajak juga perlu dilakukan, karena tujuan 

dari pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan 

kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan 

dan pembinaan kepada Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka 

melaksanakan ketentuan peraturan perundang - undangan perpajakan 

tercantum dalam keputusan menteri keuangan No.545/KMK.04.2000 

(Yeni,2013). Persentase kemungkinan pemeriksaan pajak dapat mendeteksi 

sebuah kecurangan yang dilakukan Wajib Pajak, maka akan sangat 

berpengaruh terhadap penggelapan pajak (Ayu dan Rini, 2009). Penelitian 

yang dilakukan oleh Ardian dan Dudi Pratomo (2015) menyatakan bahwa 

pemeriksaan pajak secara simultan dan parsial berpengaruh signifikan 

terhadap penggelapan pajak (tax evasion). Jika Wajib Pajak menganggap 

kemungkinan terdeteksi kecurangan tinggi maka Wajib pajak akan cenderung 

patuh terhadap ketentuan undang - undang dan tidak melakukan penggelapan 

pajak.  

Faktor lainnya yang mempengaruhi penggelapan pajak adalah 

kecenderungan personal. Kecenderungan personal merupakan bagian dari 

suatu tindakan atau sikap didalam tata kelola sistem perpajakan Indonesia 

yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan tujuan untuk melakukan berbagai 

macam perlawanan terhadap pembayaran pajak yang merupakan aspek 

personal dari pribadi Wajib Pajak baik secara pasif maupun aktif 

(Brotodihardjo : 2003) dalam Yusmarwandi (2014). 
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Kecenderungan personal dalam melakukan tindakan penggelapan 

pajak ini terjadi karena Wajib Pajak tidak puas dengan apa yang telah mereka 

terima dari pembayaran pajak yang telah mereka lakukan. Suminarsasi dan 

supriyadi (2012) menyatakan bahwa tidak  banyak rakyat dapat merasakan apa 

yang telah mereka keluarkan, bentuk dari pengeluaran Negara dari pajak 

tersebut belum jelas dirasakan oleh masyarakat, sehingga hal inilah yang 

menyebabkan Wajib Pajak cenderung melakukan tindakan penggelapan pajak. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Yusmarwandi (2014) menyatakan 

bahwa kecenderungan personal  berpengaruh positif terhadap penggelapan 

pajak. 

Faktor terakhir yang mempengaruhi penggelapan pajak adalah 

diskriminasi.  Diskriminasi merupakan  suatu  kondisi dimana pihak Ditjen 

Pajak membeda-bedakan perlakuan terhadap setiap Wajib Pajak. Diskriminasi 

ini akan meningkatkan penggelapan pajak yang akan dilakukan oleh Wajib 

Pajak, semakin banyak peraturan perpajakan yang dianggap sebagai bentuk 

diskriminasi yang merugikan, maka masyarakat akan cenderung untuk tidak 

patuh terhadap peraturan yang ada, sehingga Wajib Pajak akan cenderung 

melakukan tax evasion (Fatimah dan Wardani, 2017). Dalam penelitian yang 

dilakukan oleh Rahman (2013) menyatakan diskriminasi berpengaruh positif 

terhadap etika penggelapan pajak.  

Seperti yang dikemukakan oleh (Adams, 1993) dalam Suminarsasi dan 

Supriyadi (2012) menyatakan bahwa, orang - orang telah menggelapkan pajak 

sejak pemerintah mulai mengumpulkan pajak. Mereka melakukan hal tersebut 

dikarenakan bahwa pajak dipandang sebagai suatu beban yang akan 
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mengurangi kemampuan ekonominya. Mereka harus menyisihkan sebagian 

penghasilannya untuk membayar pajak. Padahal, apabila tidak ada kewajiban 

pajak tersebut, uang yang dibayarkan untuk pajak bisa dipergunakan untuk 

menambah pemenuhan keperluan hidupnya. 

Beberapa penelitian terdahulu terkait penggelapan pajak diantaranya, 

penelitian Ardian dan Pratomo (2015) menyatakan bahwa, sistem perpajakan 

dan pemeriksaan pajak secara parsial dan simultan berpengaruh signifikan 

terhadap penggelapan pajak (tax evasion). Hasil yang berbeda ditemukan oleh 

Fatimah dan Wardani (2017) yang menyatakan bahwa sistem perpajakan tidak 

berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Selanjutnya penelitian yang 

dilakukan oleh Suminarsasi dan Supriyadi (2012) menyatakan sistem 

perpajakan berpengaruh positif dan diskriminasi berpengaruh negatif terhadap 

persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak. Penelitian lain 

tentang penggelapan pajak juga dilakukan oleh Rahman (2013), yang 

menemukan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif dan diskriminasi 

berpengaruh positif terhadap etika penggelapan pajak, berikutnya  penelitian 

yang dilakukan oleh Dewi (2017) menemukan bahwa kecurangan sangat 

berhubungan dengan pemeriksaan pajak, dan hasil penelitiannya menyatakan 

kemungkinan terdeteksinya kecurangan tidak berpengaruh terhadap 

penggelapan pajak. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Yusmarwandi 

(2014) menyatakan bahwa kecenderungan personal  berpengaruh positif 

terhadap penggelapan pajak, hasil yang berbeda diperoleh oleh Ayu dan 

Hastuti (2009), yang menemukan bahwa kecenderungan personal tidak 

berpengaruh terhadap penggelapan pajak. 
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Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Ardian dan  

Pratomo (2015) yaitu tentang Pengaruh Sistem Perpajakan Dan Pemeriksaan 

Pajak Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Oleh Wajib Pajak Badan 

(Studi Pada KPP Pratama Wilayah Kota Bandung). Perbedaan dalam 

penelitian sebelumnya, disini penulis menambahkan variabel kecenderungan 

personal dan diskriminasi pajak, dan tempat serta tahun penelitian juga 

berbeda. Peneliti tertarik melakukan penelitian di KPP Pratama Bangkinang 

karena peneliti ingin mengetahui apakah mungkin terdapat perbedaan 

karakteristik Wajib Pajak yang berada di wilayah kota Bangkinang dengan 

Wajib Pajak yang berada di wilayah kota Bandung. Selain itu penelitian 

sebelumnya meneliti di kota Bandung yang merupakan salah satu Ibu Kota 

Provinsi di Jawa, sedangkan penelitian ini dilakukan di kota Bangkinang yang 

bukan salah satu Ibu Kota Provinsi yang ada di Sumatera. 

Berdasarkan permasalahan dan perbedaan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh penulis - penulis sebelumnya maka, penulis tertarik untuk 

mengangkat judul tentang  

PENGARUH SISTEM PERPAJAKAN, PEMERIKSAAN 

PAJAK, KECENDERUNGAN PERSONAL, DAN DISKRIMINASI 

PAJAK TERHADAP KEMUNGKINAN PENGGELAPAN PAJAK (TAX 

EVASION) OLEH WAJIB PAJAK BADAN (STUDI PADA KPP 

PRATAMA BANGKINANG). 
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah terdapat pengaruh sistem perpajakan terhadap kemungkinan 

penggelapan pajak (tax evasion) oleh Wajib Pajak Badan yang terdaftar di 

KPP Pratama Bangkinang ? 

2. Apakah terdapat pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kemungkinan 

penggelapan pajak (tax evasion) oleh Wajib Pajak Badan yang terdaftar di 

KPP Pratama Bangkinang ? 

3. Apakah terdapat pengaruh kecenderungan personal terhadap kemungkinan 

penggelapan pajak (tax evasion) oleh Wajib Pajak Badan yang terdaftar di 

KPP Pratama Bangkinang ? 

4. Apakah terdapat pengaruh diskriminasi pajak terhadap penggelapan pajak 

(tax evasion) oleh Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama 

Bangkinang ? 

5. Apakah terdapat pengaruh sistem perpajakan, pemeriksaan pajak, 

kecenderungan personal, dan diskriminasi pajak terhadap penggelapan 

pajak (tax evasion) oleh Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama 

Bangkinang ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui terdapat atau tidaknya pengaruh sistem perpajakan 

terhadap penggelapan pajak (tax evasion) oleh Wajib Pajak Badan yang 

terdaftar di KPP Pratama Bangkinang  

2. Untuk mengetahui terdapat atau tidaknya pengaruh pemeriksaan pajak 

terhadap penggelapan pajak (tax evasion) oleh Wajib Pajak Badan yang 

terdaftar di KPP Pratama Bangkinang  
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3. Untuk mengetahui terdapat atau tidaknya pengaruh kecenderungan 

personal terhadap penggelapan pajak (tax evasion) oleh Wajib Pajak 

Badan yang terdaftar di KPP Pratama Bangkinang  

4. Untuk mengetahui terdapat atau tidaknya pengaruh diskriminasi pajak 

terhadap penggelapan pajak (tax evasion) oleh Wajib Pajak Badan yang 

terdaftar di KPP Pratama Bangkinang  

5. Untuk mengetahui terdapat atau tidaknya pengaruh sistem perpajakan, 

pemeriksaan pajak, kecenderungan personal, dan diskriminasi pajak 

terhadap penggelapan pajak (tax evasion) oleh Wajib Pajak Badan yang 

terdaftar di KPP Pratama Bangkinang 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, diantaranya 

sebagai berikut : 

1) Manfaat secara teoritis. 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan 

wawasan, informasi, pemikiran dan ilmu pengetahuan yang khususnya 

berkaitan dengan pengaruh sistem perpajakan, pemeriksaan pajak, 

kecenderungan personal, dan diskriminasi pajak terhadap kemungkinan 

penggelapan pajak (tax evasion) oleh Wajib Pajak Badan yang terdaftar di 

KPP Pratama Bangkinang. 

2) Manfaat praktis 

a. Bagi Direktorat Jendral Pajak dan KPP Pratama Bangkinang : 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran 

tentang pengaruh sistem perpajakan, pemeriksaan pajak, 
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kecenderungan personal, dan diskriminasi pajak terhadap 

kemungkinan penggelapan pajak (tax evasion) oleh Wajib Pajak Badan 

yang terdaftar di KPP Pratama Bangkinang. 

b. Bagi Wajib Pajak : penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana 

untuk menambah  informasi mengenai penggelapan pajak (tax 

evasion). 

c. Bagi penulis sendiri : untuk menambah wawasan dan pengetahuan 

serta merupakan kesempatan untuk menerapkan pengetahuan yang 

didapat dalam perkuliahan. 

d. Bagi pembaca : penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 

bahan masukan atau informasi bagi peneliti selanjutnya dengan 

menggunakan tema yang sama. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Proposal ini terdiri dari lima bab dengan  sistematika penulisan sebagai 

berikut: 

BAB I  :  PENDAHULUAN 

  Pada bagian pendahuluan atau BAB I ini menjelaskan tentang 

masalah apa yang akan diangkat oleh si peneliti yang didalamnya 

mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

sistematika penulisan. 

BAB II  :  LANDASAN TEORI 

  Dalam BAB II menjelaskan tentang landasan teori yang melandasi 

penelitian, defenisi pajak, sistem perpajakan, pemeriksaan pajak, 
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kecenderungan personal, diskriminasi pajak, perspektif islam 

tentang penggelapan pajak, penelitian terdahulu, kerangka 

konseptual,  pengembangan hipotesis. 

BAB III  :  METODE PENELITIAN  

  Pada BAB III  menjelaskan tentang lokasi dan waktu penelitian,   

jenis data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, definisi 

operasional variabel penelitian, teknik analisis data. 

BAB IV  :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Pada BAB IV ini menjelaskan tentang hasil dari penelitian yang 

menjelaskan tentang apakah ada pengaruh sistem perpajakan, 

pemeriksaan pajak, kecenderungan personal, dan diskriminasi 

pajak terhadap penggelapan pajak (tax evasion) oleh Wajib Pajak 

Badan yang terdaftar di KPP Pratama Bangkinang. 

BAB V  :  PENUTUP 

  Dalam BAB V menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari 

hasil penelitian, biasanya dalam bab ini juga menjelaskan 

kelemahan dari penelitian tersebut, sehingga peneliti selanjutnya 

dapat menyelesaikan masalah tersebut. 

 


