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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pajak  

2.1.1 Definisi Pajak 

Menurut Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2009 Pasal 1, ayat 1 

menyatakan bahwa 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. 

Akuntansi adalah suatu sistem informasi keuangan, yang bertujuan 

untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi berbagai 

pihak yang berkepentingan. 

Akuntansi pajak adalah bidang akuntansi yang bertujuan menghitung 

dan melaporkan objek pajak agar kewajiban pajak dapat dihitung, dilaporkan, 

dan dibayar sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku 

(kartikahadi,dkk, 2012 : 6) 

Prinsip akuntansi pajak sebagai berikut : 

1. Kesatuan akuntansi : pada prinsip ini, maka perusahaan dianggap satu 

kesatuan ekonomi yang terpisah dengan pihak - pihak yang 

berkepentingan dengan sumber - sumber perusahaan. 

2. Kesinambungan : prinsip ini mengatakan bahwa suatu entitas ekonomi 

diasumsikan akan terus menerus melanjutkan usahanya dan tidak akan 

dibubarkan. 

13 
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3. Harga pertukaran obyektif : transaksi keuangan harus dinyatakan dengan 

nilai uang. Obyektif berarti sebagai berikut 

a. Tidak dipengaruhi oleh adanya hubungan istimewa 

b. Dapat diuji oleh pihak independen 

c. Tidak terdapat transfer pricing 

d. Tidak ada mark-up, tidak ada KKN, dan sebagainya. 

4. Konsistensi : prinsip ini mengatakan bahwa penggunaan metode dalam 

pembukuan tidak boleh berubah - ubah. Misalkan : penentuan tahun buku, 

perhitungan penyusutan, perhitungan persediaan, pengakuan nilai kurs 

valuta asing. 

Peran akuntansi pajak pada perusahaan sebagai berikut : 

1. Merencanakan strategi perpajakan bagi perusahaan (strategi yang positif, 

bukan mencurangi). 

2. Menganalisa serta memprediksi potensi pajak yang akan ditanggung 

perusahaan diwaktu mendatang. 

3. Meimplementasikan perlakuan akuntansi atas peristiwa aktivitas 

perpajakan serta menyajikan didalam laporan keuangan fiskal maupun 

laporan keuangan komersial. 

4. Mendokumentasikan dan mengarsipkan perpajakan dengan sangat baik 

serta dijadikan bahan pemeriksaan / penilaian kembali dan evaluasi 

(id.wikipedia.org). 
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2.1.2 Jenis Pajak  

a. Menurut Golongan  

1. Pajak langsung : pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh 

Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada 

orang lain atau pihak lain. 

2. Pajak tidak langsung : Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan 

atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga.  

b. Menurut Sifat 

1. Pajak subjektif : Pajak yang pengenaanya memerhatikan keadaan 

pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan 

subjeknya. 

2. Pajak objektif : Pajak yang pengenaanya memerhatikan objeknya baik 

berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan 

timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan 

pribadi subjek pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal. 

c. Menurut Lembaga Pemungut 

1. Pajak negara (pajak pusat) : Pajak yang dipungut oleh pemerintah 

pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada 

umumnya. 

2. Pajak daerah : Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik 

daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak 

kabupaten / kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga 

daerah masing - masing (Resmi, 2011 : 7-8). 
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2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak 

a. Pemungutan pajak harus adil : pemungutan pajak yang adil berarti pajak 

yang dipungut harus adil dan merata sehingga harus sebanding dengan 

kemampuan membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diminta 

Wajib Pajak dari pemerintah. 

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang - undang : untuk 

mewujudkan pemungutan yang adil, pemungutan pajak harus dapat 

memberikan kepastian hukum bagi negara dan warga negaranya.  

c. Pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian : Pemungutan yang 

merupakan penyerapan sebagian sumber daya dari masyarakat tidak boleh 

mengganggu kelancaran kegiatan produksi dan perdagangan yang akan 

mengakibatkan kelesuan perekonomian negara. 

d. Pemungutan pajak harus efisien : biaya untuk pemungutan pajak haruslah 

seminimal mungkin dan hasil pemungutan pajak hendaknya digunakan 

secara optimal untuk membiayai pengeluaran negara seperti yang 

tercantum dalam APBN.  

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana : Pemungutan pajak hendaknya 

dilaksanakan secara sederhana sehingga akan memudahkan wajib pajak 

untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Supramono dan Damayanti, 

2009 : 4). 

 

2.2 Sistem Perpajakan 

2.2.1 Definisi Sistem Perpajakan 

Sistem perpajakan merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang 

merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta Wajib Pajak untuk 
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secara langsung dan bersama - sama melaksanakan kewajiban perpajakan 

yang diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan Negara dan 

pembangunan nasional. Tanggung jawab atas pelaksanaan pemungutan pajak 

sebagai pencerminan kewajiban dibidang perpajakan dengan fungsinya 

berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan pengawasan terhadap 

pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarakan ketentuan yang digariskan 

dalam peraturan perundang - undangan perpajakan (Rahman, 2013). 

2.2.2 Sistem Perpajakan di Indonesia 

Menurut Mardiasmo (2008 : 7-8) sistem pemungutan pajak dibagi 

menjadi 3 (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 

menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Fiskus 

tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 

c. With holding system : suatu sistem pemungutan pajak yang memberi 

wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus atau bukan Wajib Pajak 



 18 

yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh 

Wajib Pajak. Ciri - cirinya wewenang menentukan besarnya pajak yang 

terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak. 

Dengan berbagai akses kemudahan Wajib Pajak dalam membayarkan 

pajaknya, diharapkan masyarakat / Wajib Pajak dapat melaksanakan 

pemenuhan kewajibannya dengan baik. 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 

 

2.3 Pemeriksaan Pajak 

2.3.1 Definisi Pemeriksaan Pajak 

Pemeriksaan pajak menurut Mardiasmo (2008:50) adalah sebagai 

berikut : pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan mencari, 

mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji 

kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam 

rangka melaksanakan ketentuan peraturan undang - undang perpajakan. 

Sedangkan definisi pemeriksaan dijelaskan pada peraturan menteri 

keuangan nomor 82/PMK.03/2011 tentang tata cara pemeriksaan pasal 1 ayat 

(2) : 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.  
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Secara umum auditing atau pemeriksaan didefinisikan sebagai suatu 

proses yang sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara 

obyektif atas asersi manajemen mengenai peristiwa dan tindakan ekonomi, 

kemudian membandingkan kesesuaian asersi manajemen tersebut dengan 

kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak 

- pihak yang berkepentingan ( Mahmudi, 2011 : 310). 

2.3.2 Jenis - Jenis Audit  

1. Audit keuangan : suatu proses yang sistematik untuk memperoleh dan 

mengevaluasi bukti secara obyektif atas asersi manajemen mengenai 

peristiwa dan tindakan ekonomi, kemudian membandingkan kesesuaian 

asersi manajemen tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan 

mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak - pihak yang berkepentingan 

2. Audit kinerja : suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan 

mengevaluasi bukti secara obyektif atas kinerja suatu organisasi, program, 

fungsi atau aktivitas / kegiatan. 

3. Audit dengan tujuan tertentu : pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan 

khusus diluar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja.  

4. Audit forensik : sebagai upaya pencegahan terjadinya kecurangan (fraud) 

(Mahmudi, 2011 : 315-318). 

2.3.3.Tipe Atau Jenis Bukti Audit  

Dalam pemeriksaan pajak, tidak diklasifikasikan tipe / jenis bukti audit 

sebagaimana diklasifikasikan dalam pemeriksaan laporan keuangan untuk 

tujuan umum dalam delapan tipe / jenis audit sebagai berikut : 
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1. Pemeriksaan fisik (physical examination) 

2. Konfirmasi (confirmation) 

3. dokumentasi (documentation) 

4. prosedur analitis (analytical procedures) 

5. tanya jawab dengan klien (inquiries of the client) 

6. rekalkulasi (recalculation) 

7. pelaksanaan / reka ulang (reperformance) 

8. observasi (observation) 

Namun demikian, tipe / jenis audit sebagaimana dimaksud dalam 

pemeriksaan laporan keuangan untuk tujuan umum tersebut dalam 

pemeriksaan pajak tercermin dalam pendokumentasian dari penerapan teknik 

pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak 

(SE Dirjen Pajak) NOMOR SE-65/PJ/2013 tentang Pedoman Penggunaan 

Metode dan Teknik Pemeriksaan. Tipe / bukti audit dalam pemeriksaan 

laporan keuangan untuk tujuan umum dan teknik pemeriksaan pajak sebagai 

berikut : 

Tabel II.1 

Tipe / bukti audit dalam laporan keuangan dan  

teknik pemeriksaan pajak 

Tipe / bukti audit dalam 

pemeriksaan laporan keuangan 

Teknik pemeriksaan dalam 

pemeriksaan pajak 

-     Pemeriksaan fisik (physical 

examination) 
-     Pengujian kabenaran fisik 

-     Konfirmasi (confirmation) 
-     Konfirmasi 

-     Permintaan keterangan atau bukti 

-     Dokumentasi (documentation) 

-     Pengujian keabsahan dokumen 

-     Penelusuran angka-angka; 

-     Penelusuran bukti; 

-     Evaluasi 
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-     Prosedur analitis (analytical 

procedures) 

-     Analisis angka-angka 

-     Ekualisasi 

-     Tanya jawab dengan klien 

(inquiries of the client) 
-     Wawancara 

-     Rekalkulasi (recalculation) 
-     Pengujian kebenaran penghitungan 

matematis 

-     Pelaksanaan/reka ulang 

(reperformance) 
-     Pengujian keterkaitan 

-     Observasi (observation) -     Inspeksi 

Sumber : www.bppk.kemenkeu.go.id 

 

2.3.4 Ruang Lingkup Pemeriksaan 

Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.03/2013 ruang 

lingkup pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 

perpajakan dapat meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak, baik untuk 

satu atau beberapa Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak dalam 

tahun - tahun lalu maupun tahun berjalan. Ruang lingkup pemeriksaan 

merupakan cakupan dari jenis pajak dan periode dari pencatatan atau 

pembukuan yang menjadi objek untuk dilakukan pemeriksaan. Dengan 

pengertian seperti ini, ruang lingkup pemeriksaan pajak dapat diagi menjadi 

dua : 

1. Jenis pajak yang diperiksa 

2. Periode pembukuan atau pencatatan Wajib Pajak 

Ruang lingkup pemeriksaan pajak bisa diberitahukan kepada Wajib 

Pajak melalui Surat Pemberitahuan yang disampaikan. Kode pemeriksaan 

yang tercantum juga memperlihatkan ruang lingkup atau batasan “perintah” 

diberikan kepada pemeriksa pajak. Jenis pajak yang diperiksa dapat berupa : 

1. Seluruh jenis pajak (all taxes) : kode yang tercantum di SP2 adalah dengan 

digit pertama 1 (satu). Contoh : 1412,1422, atau 1912. Artinya, jika digit 

http://www.bppk.kemenkeu.go.id/
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pertama angka satu maka jenis pajak yang diperiksa meliputi, PPh Badan 

atau PPh OP, PPN, PPnBM, dan sebagainya. 

2. Beberapa jenis pajak : kode pertama untuk beberapa jenis pajak 

menggunakan digit 0 (nol). Untuk memperjelas jenis pajak apa saja yang 

diperiksa, setelah kode pemeriksaan maka disebutkan jenis pajak apa saja. 

Contoh  kode 0412 (P2PPh dan PPN), atau 0412 (PPh Badan dan PPN), 

atau 0412 (P2PPh). 

3. Satu jenis pajak (single tax) : jenis pajak yang diperiksa hanya satu saja, 

yaitu untuk pemeriksaan lebih bayar PPh OP dan PPh Badan.  

2.3.5 Kriteria Pemeriksaan Pajak  

Didalam self assessment system 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, Direktorat 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 (www.pajak.go.id). 

2.3.6 Tujuan Pemeriksaan Pajak 

a. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan: 

1.  SPT lebih bayar termasuk yang telah diberikan pengembalian    

pendahuluan  pajak. 

2. SPT rugi. 

3. SPT tidak atau terlambat (melampaui jangka waktu yang ditetapkan 

dalam surat teguran) disampaikan. 
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4. Melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, 

pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama - 

lamanya atau. 

5. Menyampaikan SPT yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil 

analisis (risk based selection) mengindikasikan adanya kewajiban 

perpajakan WP yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan peraturan 

perundang - undangan. 

b. Tujuan lain yaitu : 

1. Pemberian NPWP secara jabatan. 

2. Penghapusan NPWP. 

3. Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan pencabutan PKP. 

4. Wajib Pajak mengajukan keberatan. 

5. Pengumpulan bahan untuk 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 PPN. 

9. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak. 

10. Penentuan saat mula berproduksi sehubungan dengan fasilitas 

perpajakan dan / atau.  

11. Pemenuhan permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian 

Penghindaran Pajak Berganda (www.pajak.go.id). 

http://www.pajak.go.id/
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2.3.7 Jenis - Jenis Pemeriksaan Pajak 

a. Pemeriksaan Lapangan : pemeriksaan lapangan adalah pemeriksaan yang 

dilakukan ditempat kedudukan, tempat usaha atau pekerjaan bebas, tempat 

tinggal Wajib Pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktorat 

Jenderal Pajak. 

b. Pemeriksaan Kantor : pemeriksaan yang dilakukan di Kantor Direktorat 

Jenderal  Pajak (www.pajak.go.id). 

 

2.4 Kecenderungan Personal 

2.4.1 Definisi 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). 

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 

http://www.pajak.go.id/
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Perlawanan terhadap pajak terdiri dari perlawanan aktif dan 

perlawanan pasif. 

a. Perlawanan pasif : perlawanan yang inisiatifnya bukan dari Wajib Pajak 

itu sendiri, tetapi terjadi karena keadaan yang ada disekitar Wajib Pajak 

itu. Hambatan - hambatan tersebut berasal dari struktur ekonomi, 

perkembangan moral dan intelektual penduduk, dan teknik pemungutan 

pajak itu sendiri. 

b. Perlawanan aktif : perlawanan aktif adalah perlawanan yang inisiatifnya 

berasal dari Wajib Pajak itu sendiri. Hal ini merupakan usaha dan 

perbuatan yang secara langsung ditujukan terhadap fiskus dan bertujuan 

untuk menghindari pajak atau mengurangi kewajiban pajak yang 

seharusnya dibayar. Ada 3 (tiga) cara perlawanan aktif terhadap pajak 

yaitu : penghindaran pajak (Tax Avoidance), pengelakan pajak (Tax 

Evasion), melalaikan pajak dan pelimpahan pajak ( Ayu dan Hastuti, 

2009). 

 

2.5 Diskriminasi Pajak 

2.5.1 Definisi Diskriminasi Pajak 

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 
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patuh terhadap peraturan yang ada, sehingga Wajib Pajak akan cenderung 

melakukan tax evasion (Fatimah dan Wardani, 2017). 

Berdasarkan Undang - Undang  no. 39 tahun 1999 tentang hak asasi 

manusia pasal 1 ayat (3), menyatakan bahwa diskriminasi adalah setiap 

pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak 

langsung didasarkan perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, 

kelompok, golongan, status sosil, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan 

keyakinan politik, yang berakibat pengangguran, penyimpangan atau 

penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan 

kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individual maupun kolektif dalam 

bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan yang 

lain. 

Menurut Theodorson dan Theodorson (1979) dalam Suminarsasi dan 

Supriyadi (2012) diskriminasi adalah perlakuan yang tidak seimbang terhadap 

perorangan, atau kelompok, berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat 

kategorikal, atau atribut - atribut khas, seperti berdasarkan ras, 

kesukubangsaan, agama atau keanggotaan kelas - kelas sosial. Sedangkan 

definisi diskriminasi dari Perserikatan Bangsa - Bangsa (PBB) adalah 

mencakup apa saja, yang berdasarkan perbedaan yang dibuat berdasarkan 

alamiah atau pengkategorian masyarakat, yang tidak ada hubungannya dengan 

kemampuan individu atau jasanya. 

 



 27 

2.6 Penggelapan Pajak 

2.6.1 Definisi Penggelapan Pajak 

Penggelapan pajak (tax evasion) sebagai usaha yang dilakukan oleh 

Wajib Pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang - 

undang. Dikarenakan melanggar undang - undang, penggelapan pajak (tax 

evasion) 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 Mardiasmo (2009) dalam Suminarsasi dan Supriyadi (2012).  

Menurut Wallschutzky dalam Rini dkk, (2014) sebab - sebab WP 

melakukan tax evasion adalah : 

a. Wajib Pajak berpersepsi tentang :  

1. Perilaku individu yang dipengaruhi oleh kelompok sehingga 

mempengaruhi individu tersebut melakukan tax evasion. 

2. Tax audit, pelaporan informasi dan potongan dalam pajak. 

3. Administrasi pajak yang kurang dimengerti oleh tax payer. 

4. Praktisi pajak. 

5. Kemungkinan ketahuan dan penegakan hukum yang kurang dari 

pemerintah . 

6. Servis dari Wajib Pajak yang kurang dinikmati. 

7. Kecenderungan individu yang kurang memahami aturan dan  hukum 

yang berlaku  
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2.7 Perspektif Islam Tentang Penggelapan Pajak 

Dalam istilah bahasa Arab pajak dikenal dengan nama Adh-Dharibah 

atau disebut Al-Maks, yang artinya adalah pungutan yang ditarik dari rakyat 

oleh penarik pajak. Menurut Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Juwaini, pajak 

merupakan apa yang diwajibkan penguasa (pemerintahan muslim) kepada 

orang - orang kaya dengan menarik dari mereka apa yang dipandang dapat 

mencukupi (kebutuhan Negara dan masyarakat secara umum) ketika tidak ada 

kas didalam baitul mal. 

Adapun menurut istilah kontemporer pajak ialah iuran rakyat kepada 

kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan 

tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa 

berdasarkan norma - norma hukum untuk menutup biaya produksi barang - 

barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. 

Beberapa definisi pajak berdasarkan syariah menurut beberapa ahli 

antara lain : 

1. Yusuf Qardhawi berpendapat: 

Pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, 

yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa 

mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya  untuk membiayai 

pengeluaran - pengeluaran umum disatu pihak dan untuk merealisasi 

sebgian tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan - tujuan lain yang ingin 

dicapai. 
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2. Ghazi  Inayah berpendapat : 

Pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan  

oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa 

adanya imbalan tertentu. 

3. Abdul Qadim Zallum berpendapat: 

Pajak adalah harta yang diwajibkan Allah SWT  kepada kaum 

muslim untuk berbagai kebutuhan dan pos - pos pengeluaran yang 

memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada harta/ 

uang. 

Kaum muslimin sebagai pembayar pajak harus mempunyai batasan 

pemahaman (definisi) yang jelas tentang pajak menurut pandangan Islam. 

Sehingga apa - apa yang dibayar memang termasuk hal - hal yang memang 

diperintahkan oleh Allah SWT. Jika itu bukan perintah, ia tentunya tidak 

termasuk ibadah (www.pengertianpakar.com). Firman Allah dalam QS. At-

Taubah : 29  

                      

                    

              

Artinya:  “perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan 

tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak 

mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan 

tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu 

orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai 

mereka membayar jizyah[638] dengan patuh sedang mereka dalam 

Keadaan tunduk.” 
 

http://www.pengertianpakar.com/
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Penjelasan tentang penggelapan pajak dijelaskan dalam fiqh jinayah. 

Fiqh Jinayah adalah ilmu tentang hukum - hukum ayariat yang digali dan 

disimpulkan dari nash - nash keagamaan, baik Al Quran maupun Hadist, 

tentang kriminalitas, baik berkaitan dengan keamanan jiwa maupun anggota 

badan atau menyangkut seluruh aspek pancajiwa syariat yang terdiri dari 

agama, jiwa, akal, kehormatan atau nasab, harta kekayaan maupun diluar 

pancajiwa syariat tersebut.  Jenis tindak pidana korupsi dalam Fiqh Jinayah 

salah satunya adalah ghulul (penggelapan). Menggelapkan uang Negara dalam 

Syari’at islam disebut Al-Ghulul, yakni mencuri ghanimah (harta rampasan 

perang) atau menyembunyikan sebagiannya (untuk dimiliki) sebelum 

menyampaikannya ketempat pembagian, meskipun yang diambilnya sesuatu 

yang nilainya relatif kecil bahkan hanya seutas benang dan jarum. Mencuri 

atau menggelapkan uang dari baitul maal (kas negara) dan zakat dari kaum 

muslimin juga disebut dengan Al-Ghulul (www.bppk.kemenkeu.go.id). 

Firman Allah dalam QS. Ali Imran : 161 

                              

            

Artinya: “Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta 

rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat dalam urusan 

rampasan perang itu, Maka pada hari kiamat ia akan datang 

membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri 

akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan 

(pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya ”. 
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2.8 Penelitian Terdahulu 

Tabel II.2 

Penelitian Terdahulu 

Peneliti 

terdahulu 

(tahun) 

Judul Variabel Hasil 

penelitian 

Raden Devri 

Ardian dan 

Dudi Pratomo 

(2015) 

Pengaruh Sistem 

Perpajakan dan 

Pemeriksaan 

Pajak terhadap 

Penggelapan 

Pajak (tax 

evasion) oleh 

Wajib Pajak 

Badan (studi 

pada KPP 

Pratama 

Wilayah Kota 

Bandung) 

Sistem perpajakan (X1) 

Pemeriksaan Pajak (X2) 

Tax Evasion (Y) 

Sistem 

perpajakan 

(X1) secara 

simultan dan 

parsial 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

penggelapan 

pajak (tax 

evasion. 

Pemeriksaan 

pajak (X2) 

secara 

simultan dan 

parsial 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

penggelapan 

pajak (tax 

evasion). 

Irma Suryani 

Rahman (2013) 

Pengaruh 

Keadilan, Sistem 

Perpajakan, 

Diskriminasi, 

dan 

Kemungkinan 

Terdeteksi 

Kecurangan 

terhadap 

Persepsi Wajib 

Pajak Mengenai 

Etika 

Penggelapan 

Pajak (tax 

evasion) 

Keadilan (X1) 

Sistem Perpajakan (X2) 

Diskriminasi (X3) 

Kemungkinan 

Terdeteksi Kecurangan 

(X4) 

Etika Penggelapan 

Pajak (Y) 

Keadilan (X1) 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

penggelapan 

pajak. 

Sistem 

perpajakan 

(X2) 

berpengaruh 

negatif dan 

signifikan 

terhadap 

penggelapan 

pajak. 
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Diskriminasi 

(X3) 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan  

terhadap  

penggelapan 

pajak.  

Kemungkinan 

terdeteksi 

kecurangan 

atau 

pemeriksaan 

pajak (X4) 

berpengaruh 

negatif  

terhadap 

penggelapan 

pajak. 

Wahyu 

Suminarsasi dan 

Supiyadi (2012) 

Pengaruh 

Keadilan, Sistem 

Perpajakan, dan 

Diskriminasi 

terhadap 

Persepsi Wajib 

Pajak Mengenai 

Etika 

Penggelapan 

Pajak (tax 

evasion) 

Keadilan (X1) 

Sistem Perpajakan (X2) 

Diskriminasi (X3) 

Persepsi Etis Wajib 

Pajak Mengenai Etika 

Penggelapan Pajak (Y). 

Keadilan (X1) 

berpengaruh 

positif 

terhadap 

persepsi Wajib 

Pajak 

mengenai 

etika 

penggelapan 

pajak. 

Sistem 

perpajakan 

(X2) 

berpengaruh 

secara positif 

terhadap 

persepsi Wajib 

Pajak 

mengenai 

etika 

penggelapan 

pajak. 

Diskriminasi 

(X3) 

berpengaruh 

negatif 

terhadap 
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persepsi Wajib 

Pajak 

mengenai 

etika 

penggelapan 

pajak.  

Yusmarwandi 

(2014) 

Pengaruh 

Kemungkinan 

Terdeteksinya 

Kecurangan, 

Keadilan Sistem  

Perpajakan, Dan 

Kecenderungan 

Personal 

Terhadap 

Penggelapan 

Pajak (studi 

pada Wajib 

Pajak orang 

pribadi 

usahawan yang 

terdaftar di KPP 

Pratama Banda 

Aceh) 

Kemungkinan 

terdeteksinya 

kecurangan (X1) 

Keadilan sistem 

perpajakan (X2) 

Kecenderungan personal 

(X3) 

Penggelapan pajak (Y) 

Kemungkinan 

terdeteksinya 

kecurangan 

(X1) 

berpengaruh 

negatif 

terhadap 

penggelapan 

pajak. 

Keadilan 

sistem 

perpajakan 

(X2) 

berpengaruh 

negatif 

terhadap 

penggelapan 

pajak. 

Kecenderunga

n personal 

(X3) 

berpengaruh 

positif 

terhadap 

penggelapan 

pajak. 

 

Siti fatimah dan 

Dewi kusuma 

wardani (2017) 

Faktor - faktor 

yang 

mempengaruhi 

penggelapan 

pajak di kantor 

Pelayanan Pajak 

Pratama 

Temanggung   

Keadilan pajak  

(X1) 

Sistem perpajakan (X2) 

Norma subjektif (X3) 

Kepatuhan pajak (X4) 

Diskriminasi(X5) 

Kualitas pelayanan 

pajak (X6) 

Kemungkinan 

terdeteksinya 

kecurangan (X7) 

Penggelapan pajak (Y)  

Keadilan pajak  

(X1) 

berpengaruh 

negatif 

terhadap 

penggelapan 

pajak.  

Sistem 

perpajakan 

(X2) tidak 

berpengaruh 

terhadap 

penggelapan 
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pajak. 

Norma 

subjektif (X3) 

tidak 

berpengaruh 

terhadap 

penggelapan 

pajak. 

Kepatuhan 

pajak (X4) 

berpengaruh 

negatif 

terhadap 

penggelapan 

pajak. 

Diskriminasi(

X5) tidak 

berpengaruh 

terhadap 

penggelapan 

pajak. 

Kualitas 

pelayanan 

pajak (X6) 

tidak 

berpengaruh 

terhadap 

penggelapan 

pajak. 

Kemungkinan 

terdeteksinya 

kecurangan 

(X7) tidak 

berpengaruh 

terhadap 

penggelapan 

pajak. 

Sumber : data olahan 2017 
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2.9 Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah 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. Variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini sebanyak lima variabel, yaitu empat variabel independen dan 

satu variabel dependen. Variabel independen yaitu, sistem perpajakan (X1), 

pemeriksaan pajak (X2), kecenderungan personal (X3), diskriminasi pajak 

(X4), kemungkinan penggelapan pajak (tax evasion) oleh Wajib Pajak Badan 

yang terdaftar di KPP  Pratama Bangkinang (Y). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kemungkinan 

penggelapan pajak 

(Y) 

Pemeriksaan pajak 

(X2) 

Kecenderungan 

personal (X3) 

Diskriminasi pajak 

(X4) 

Sistem perpajakan 

(X1) 
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2.10  Pengembangan Hipotesis  

a. Pengaruh sistem perpajakan terhadap kemungkinan penggelapan 

pajak (tax evasion). 

Sistem perpajakan di Indonesia mempunyai arti bahwa penentuan 

penetapan besarnya pajak terutang dipercayakan kepada Wajib Pajak 

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 pengadilan administrasi pemungutan pajak yang meliputi 

tugas - tugas pembinaan, pengawasan dan penerapan sanksi perpajakan 

(Rahman, 2013). 

Sistem perpajakan yang sudah ada dan diterapkan selama ini 

menjadi acuan oleh Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban 

perpajakannya. 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, tetapi jika hal sebaliknya yang terjadi karena Wajib Pajak 

merasa bahwa sistem pajak yang ada belum cukup baik mengakomodir 

segala kepentingannya, maka Wajib Pajak akan enggan untuk memenuhi 

kewajiban perpajakannya, sehingga memicu terjadinya penggelapan pajak 

(tax evasion). 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ardian dan Pratomo (2015) 

menyatakan bahwa sistem perpajakan secara simultan dan parsial 

berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak (tax evasion). Hal ini 
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berarti Wajib Pajak menganggap bahwa semakin bagus sistem perpajakan 

yang ada, maka Wajib Pajak akan enggan untuk melakukan penggelapan 

pajak, dan sebaliknya semakin tidak bagus sistem perpajakan yang ada, 

maka Wajib Pajak akan enggan untuk melaporkan kewajiban 

perpajakannya bahkan Wajib Pajak cenderung melakukan penggelapan 

pajak.  

Berdasarkan uraian diatas maka, dalam penelitian ini mengajukan 

hipotesis : 

H1 :  Sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kemungkinan  

penggelapan pajak (tax evasion)  

b. Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kemungkinan penggelapan 

pajak (tax evasion). 

Pemeriksaan pajak menurut Mardiasmo (2008:50) adalah 

serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau 

keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 

perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan 

peraturan undang - undang perpajakan. 

Berulangnya kasus penggelapan pajak (tax evasion) menandakan 

bahwa masih lemahnya pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus, 

sehingga Wajib Pajak masih mempunyai peluang untuk melakukan 

tindakan yang melanggar ketentuan peraturan undang - undang 

perpajakan, seperti halnya penggelapan pajak.  

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ardian dan Dudi Pratomo 

(2015) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak secara simultan dan parsial 
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berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak (tax evasion). Jadi 

semakin intensif pemeriksaan pajak dapat meminimalisir terjadinya 

penggelapan pajak, dan sebaliknya, apabila pemeriksaan pajak kurang 

intensif, maka tingkat penggelapan pajak akan semakin tinggi.  

Berdasarkan uraian diatas maka, dalam penelitian ini mengajukan 

hipotesis : 

H2 :  Pemeriksaan pajak berpengaruh positif  terhadap kemungkinan 

penggelapan pajak (tax evasion) 

c. Pengaruh kecenderungan personal terhadap kemungkinan 

penggelapan pajak (tax evasion). 

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). 

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. 
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Dalam penelitian yang dilakukan oleh Yusmarwandi (2014) 

menyatakan bahwa kecenderungan personal berpengaruh positif terhadap 

penggelapan pajak.  

Jadi pengeluaran Negara dari pajak yang dilakukan oleh aparataur 

pemerintahan harus trasparan, agar Wajib Pajak ikut merasakan 

pembayaran pajak yang telah mereka lakukan, sehingga penggelapan pajak 

dapat diminimalisir.  

Berdasarkan uraian diatas maka, dalam penelitian ini mengajukan 

hipotesis : 

H3 :  Kecenderungan personal berpengaruh positif terhadap    

kemungkinan penggelapan pajak (tax evasion). 

d. Pengaruh diskriminasi pajak terhadap kemungkinan penggelapan 

pajak (tax evasion).  

Berdasarkan Undang - Undang  no. 39 tahun 1999 tentang hak 

asasi manusia pasal 1 ayat (3), menyatakan bahwa diskriminasi adalah 

setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun 

tidak langsung didasarkan perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, 

etnik, kelompaok, golongan, status sosil, status ekonomi, jenis kelamin, 

bahasa, dan keyakinan politik, yang berakibat pengangguran, 

penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau 

penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan, 

baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, 

sosial, budaya, dan aspek kehidupan yang lain . 

Diskriminasi merupakan  suatu  kondisi dimana pihak Ditjen Pajak 

membeda - bedakan perlakuan terhadap setiap Wajib Pajak. Diskriminasi 
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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) diskriminasi 

berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Apabila ada diskriminasi 

pajak yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan, maka Wajib Pajak akan 

merasa enggan untuk membayar kewajiban perpajakannya. 

Berdasarkan uraian diatas maka, dalam penelitian ini mengajukan 

hipotesis : 

H4 :  Diskriminasi pajak berpengaruh positif terhadap kemungkinan 

penggelapan pajak (tax evasion). 

e. Pengaruh sistem perpajakan, pemeriksaan pajak, kecenderungan 

personal, dan diskriminasi pajak terhadap kemungkinan penggelapan 

pajak (tax evasion). 

Dengan adanya kemudahan system perpajakan dalam melaporkan 

kewajiban Wajib Pajak kepada Negara, diharapkan dapat menyadarkan 

Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajibannya tersebut, dan tidak 

melakukan hal - hal yang melanggar Undang - Undang Pajak, seperti 

penggelapan pajak (Rahman, 2013). Dalam penelitian Ardian dan Pratomo 

(2015) menyatakan bahwa sistem perpajakan secara simultan dan parsial 

berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak (tax evasion). 
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Disamping itu pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus dapat 

memberikan pengaruh positif dalam penerimaan pajak, karena dapat 

mencegah terjadinya penggelapan pajak, oleh Wajib Pajak yang diperiksa, 

sehingga penggelapan pajak dapat diminimalisir. Karena tujuan 

pemeriksaan pajak adalah menguji kebenaran pajak terutang yang 

dilaporkan WP berdasarkan data, informasi dan bukti pendukung yang 

diperlukan untuk menerapkan ketentuan perpajakan. Dalam penelitian 

yang dilakukan oleh Ardian dan Dudi Pratomo (2015) pemeriksaan pajak 

secara simultan dan parsial berpengaruh signifikan terhadap penggelapan 

pajak (tax evasion).  

Hal lain yang mendorong tindakan penggelapan pajak adalah 

kecenderungan personal, tindakan penggelapan pajak ini terjadi karena 

Wajib Pajak tidak puas dengan apa yang telah mereka terima dari 

pembayaran pajak yang telah mereka lakukan, bentuk dari pengeluaran 

negara dari pajak tersebut belum jelas dirasakan oleh masyarakat Sehingga 

hal inilah yang menyebabkan Wajib Pajak cenderung melakukan tindakan 

penggelapan pajak (Suminarsasi dan Supriyadi, 2012). Dalam penelitian 

yang dilakukan oleh Yusmarwandi (2014) menyatakan bahwa 

kecenderungan personal berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. 

Dan Apabila didalam sistem perpajakan terdapat diskriminasi, 

maka Wajib Pajak akan semakin enggan untuk membayar pajak. 

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 
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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) diskriminasi 

berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Berdasarkan uraian diatas 

maka, dalam penelitian ini mengajukan hipotesis : 

H5 :  Sistem perpajakan, pemeriksaan pajak, kecenderungan 

personal,  dan diskriminasi pajak berpengaruh positif terhadap 

kemungkinan penggelapan pajak (tax evasion). 

 

 

 

 

 

 

 

 


