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ABSTRAK 

PENGARUH GENDER, RELIGIUSITAS, PEMAHAMAN 

PERPAJAKAN DAN LOVE OF MONEY TERHADAP 

PERSEPSI PENGGELAPAN PAJAK 

 (Studi Pada Mahasiswa Strata 1 Jurusan Akuntansi Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Angkatan 2018 dan 2019) 

 

OLEH: 

TIKA ARIMBI 

NIM : 11870324039 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh gender, 

religiusitas, pemahaman perpajakan, love of money terhadap persepsi mahasiswa 

akuntansi mengenai penggelapan pajak pada mahasiswa strata 1 jurusan 

akuntansi universitas islam negeri siltan syarif kasim riau. Penelitian ini 

menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan data primer yang 

diperoleh dari kuesioner. Populasi pada penelitian ini adalah mahasiswa Strata 1 

akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial di Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif kasim Riau. Penentuan sampel dengan menggunakan teknik convenience 

sampling dan besarnya sampel penelitian adalah berjumlah 77 responden denagn 

menggunakan rumus slovin. Analisis data menggunakan SPSS 25. Sedangkan 

metode pengolahan data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gender, religiusitas, dan pemahaman 

perpajakan berpengaruh siginifikan terhadap persepsi penggelapan pajak. 

Sedangkan love of money tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi 

penggelapan pajak pada mahasiswa Strata 1 akuntansi Fakultas Ekonomi dan 

Ilmu Sosial di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim Riau. Dengan melihat 

t hitung > t tabel dan nilai sig. < 0,05. Sedangkan hasil dari nilai koefisien 

Adjusted R Square sebesar 0,591 atau 59% yang berarti hal ini menunjukan 

bahwa kontribusi seluruh variabel independen dalam menjelaskan variabel 

dependen adalah sebesar 59%. 

 

Kata Kunci: Penggelapan Pajak, Gender, Religiusitas, Pemahaman Perpajakan 

dan love of Money 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Untuk meningkatkan penerimaan dalam negeri, pemerintah 

memberikan pajak terhadap para wajib pajak yang bertujuan untuk 

pembangunan nasional dan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan 

pendapatan negara. Seluruh pengeluaran yang bersifat umum, termasuk 

dalam mensejahterakan rakyat dalam penerapannya. Indonesia merupakan 

negara berkembang yang anggarannya dalam membiayai pembangunan 

negara dipungut dari pajak.  

Pajak merupakan kontribusi wajib baik dari wajib pajak badan 

maupun dari wajib pajak orang pribadi yang diatur dalam undang-undang, 

dapat dipaksakan serta tidak mendapatkan imbalan secara langsung dengan 

tujuan untuk dipergunakan sebesar-besarnya untuk keperluan negara demi 

kemakmuran rakyat (Halim et al., 2020). Sementara menurut Resmi (2019) 

pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat ke kas Negara untuk 

membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving 

yang merupakan sumber utama unruk membiayai public investment. 

Realisasi penerimaan pajak dari tahun 2016-2020 belum pernah 

mencapai target yang telah direncanakan. Hal ini dibuktikan pada tahun 

2016 realisasi penerimaan pajak Rp1.283 triliun sementara target 

penerimaan pajak Rp1.539 triliun dengan persentase sebesar 83,4 persen. 

Pada tahun 2017 realisasi penerimaan pajak Rp1.147,5 triliun sementara 
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target penerimaan pajak Rp1.283,6 triliun dengan persentase sebesar 89,4 

persen. Untuk tahun 2018 realisasi penerimaan pajak Rp1.315,9 triliun 

sementara target penerimaan pajak Rp1.424 triliun dengan persentase 92,4 

persen. Pada tahun 2019 realisasi penerimaan pajak Rp1.332 triliun 

sementara target penerimaan pajak Rp1.577,6 triliun dengan persentase 84,4 

persen. Dan pada tahun 2020 realisasi penerimaan pajak Rp1.069 triliun 

sementara target penerimaan pajak Rp1.198,8 persen 

(www.kemenkeu.go.id). Data ini mengindikasikan bahwa beberapa wajib 

pajak masih enggan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. 

Dalam hal ini, kasus penggelapan pajak masih kerap dilakukan wajib 

pajak dengan tujuan untuk memperkecil pajak yang akan dibayarkan. 

Sebagai contoh pada akhir November 2021 telah terungkap kasus tindak 

pidana pencucian uang di bidang perpajakan oleh PT LMJ. PT LMJ adalah 

perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha penyediaan tenaga security 

ke perusahaan-perusahaan. Sejak tahun 2016-2019 PT LMJ tidak 

melaporkan dan menyetorkan sebagian PPN yang telah dipungut ke kas 

Negara. Hal ini membuat negara rugi sebesar 20,8 milyar (News.ddtc.co.id: 

3 Desember 2021). Sementara PT RPM juga melakukan tindak pidana di 

bidang perpajakan. PT RPM menggunakan faktur pajak tidak berdasarkan 

transaksi yang sebenarnya dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut 

(Bisnis.com: 18 November 2021). 

Sumber pendapatan terbesar negara adalah pajak. Pajak merupakan 

sumber pembiayaan terpenting bagi suatu negara dan bertujuan untuk 
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mewujudkan kemandirian pembangunan melalui peran serta masyarakat. 

Menurut penjelasan atas Undang-Undang No 28 Tahun 2007 tentang 

Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Umum, 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.  

Penggelapan pajak merupakan usaha meringankan beban pajak 

dengan cara melanggar undang-undang (Mardiasmo, 2016:11). Menurut 

Reskino (2014), latar belakang tindakan penggelapan pajak biasanya 

disebabkan oleh persepsi bahwa pajak adalah suatu beban yang akan 

mengurangi kemampuan ekonomis seseorang. Pernyataan tersebut semakin 

di kuatkan oleh Palil et al (2016) dalam Elisabeth Ines Siringo-ringo, (2018) 

yang mengatakan pajak bukan suatu hal yang disenangi oleh masyarakat 

tapi bagi pemerintah pengumpulan pajak merupakan aktivitas yang penting. 

Masyarakat mempunyai alas an untuk mengelak atau mendukung tindakan 

penggelapan pajak atas landasan moral. Mengkaji penggelapan pajak dari 

segi moralitas merupakan hal yang sedikit sensitif namun penting untuk 

diketahui.  

Sandmo (2005) dalam penelitian Sofha & Utomo (2018) 

menjelaskan bahwa penggelapan pajak dinilai sebagai hal yang mempunyai 

konotasi negatif dan termasuk ke dalam tindakan kriminal karena dilakukan 
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atas dasar kesadaran menyalahi aturan Undang-undang dan dapat merugikan 

negara. Penggelapan pajak bagian dari kerangka hukum dari hukum pajak 

karena memperlihatkan adanya tindakan eksploitasi dalam hukum pajak 

untuk mengurangi kewajiban pajak.  

Penelitian ini tentag penggelapan pajak dilihat dari sisi etika. Etika 

mengenai penggelapan pajak dapat ditinjau dari berbagai pendekatan. 

McGee (2006) mengemukakan tiga pendekatan. Pertama, pendekatan yang 

menguji hubungan antara individu dengan negara. Kedua, pendekatan yang 

menguji hubungan antara individu dan komunitas pembayar pajak. Ketiga, 

pendekatan yang berkaitan dengan hubungan individu dengan Tuhan. 

Menurut Aziz (2013: 20) etika adalah cabang filsafat yang mencari 

hakikat nilai-nilai baik dan buruk yang berkaitan dengan perbuatan dan 

tindakan seseorang, yang dilakukan dengan penuh kesadaran berdasarkan 

pertimbangan pemikirannya. Etika berhubungan dengan eksistensi manusia 

dalam segala aspeknya, baik individu maupun masyarakat, baik dalam 

hubungannya dengan Tuhan, dengan sesama manusia maupun dengan alam 

disekitarnya, baik dalam kaitannya dengan eksistensi manusia dibidang 

sosial, ekonomi, politik budaya maupun agama. Maka disimpulkan bahwa 

etika berperan dalam tingkah laku dan tindakan manusia. 

Yusra, Chairi (2018:11-24) menjelaskan bahwa etika merupakan 

moral yang berhubungan dengan pengambilan keputusan perilaku yang 

benar atau salah. Kebutuhan etika akan dirasakan ketika unsur-unsur etis 

dalam berpendapat. Pada dasarnya masing-masing orang memiliki pendapat 
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yang berbeda-beda. Untuk itu manusia membutuhkan etika untuk 

mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk untuk dilakukan. 

Banyaknya kasus penggelapan pajak menimbulkan persepsi 

dikalangan masyarakat terkait tindakan penggelapan pajak. Persepsi adalah 

salah satu aspek psikologis penting yang menunjukkan bagaimana orang-

orang melihat dan menginterpretasikan peristiwa, objek, dan manusia. 

Persepsi juga sering disebut dengan pandangan, gambaran, atau anggapan, 

sebab dalam persepsi terdapat tanggapan seseorang mengenai suatu hal, atau 

objek. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan mahasiswa akuntansi 

angkatan 2018 dan 2019 untuk dijadikan objek penelitian, yang mana yang 

biasa menilai dan memberikan persepsinya didasari oleh gender, tingkat 

religiusnya, tingkat pemahaman perpjakannya dan tingkata kecintaan uang 

mengenai penggelapan pajak. Mahasiswa akuntansi dipilih sebagai objek 

penelitian karena sudah mempunyai bekal pengetahuan terhadap perpajakan 

karena sudah mendapat mata kuliah perpajakan. 

Persepsi masing-masing individu terkait dengan penggelapan pajak 

sangat berbeda. Perbedaan persepsi antara masing-masing individu dapat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah gender. Gender adalah 

jenis kelamin sosial atau konotasi masyarakat dalam menentukan peran 

sosial berdasarkan jenis kelamin. Persepsi mengenai etis atau tidaknya 

perilaku antara laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan. Perbedaan 

persepsi antara masing-masing individu dapat dipengaruhi oleh beberpa hal 

ysng erat kaitannya dengan psikologis seseorang. Psiklogis seseorang dapat 
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dilihat dari gender. Gender pada kategori laki-laki bersifat maskulin yakni 

keberanian pengambilan resiko. Sebaliknya gender pada kategori 

perempuan bersifat feminim yakni hangat lembut, simpatik dan bersifat 

kepekaan (Sommers, 2003 dalam Sofha dan Utomo, 2018) Perilaku etis 

laki-laki cenderung rendah dibanding dengan  perempuan. Hal ini 

dikarenakan kebanyakan laki-laki lebih berani mengambil risiko dan 

melakukan segala cara untuk mencapai tujuannya, dan ini berbanding 

terbalik dengan perempuan. Beberapa penelitian seperti Dharma et al., 

(2016), dan Sofha & Utomo (2018) menunjukkan bahwa gender 

berpengaruh terhadap persepsi seseorang mengenai penggelapan pajak. 

Sementara Sofha dan Machmuddah (2019) menyatakan bahwa gender tidak 

berpengaruh pada persepsi seseorang mengenai penggelapan pajak. Hasil ini 

didukung oleh penelitian Basri (2015). 

Selain itu, dari segi religiusitas juga memiliki pengaruh terhadap 

persepsi seseorang mengenai pengggelapan pajak. Religiusitas adalah 

Keyakinan agama yang dianut seseorang akan memberikan peningkatan 

nilai-nilai etika dalam menjalankan kehidupan serta akan mempengaruhi 

perilaku setiap individu. Tingginya tingkat religiusitas seseorang akan 

berdampak positif terhadap etika yang dimilikinya, dan cenderung 

menghindarkan diri dari tindakan penggelapan pajak.. Hal ini sejalan 

dengan hasil penelitian Sofha dan Machmuddah (2019) bahwa religiusitas 

berpengaruh terhadap persepsi etis seseorang mengenai penggelapan pajak. 

Hasil ini didukung oleh penelitian Sofha & Utomo, (2018). Sementara hasil 
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penelitian Dharma (2016) menyatakan bahwa religiusitas tidak berpengaruh 

terhadap persepsi etis seseorang mengenai penggelapan pajak. Hasil ini 

didukung oleh penelitian Nauvalia et al (2018). 

Faktor lain yang dapat mempengaruhi persepsi seseorang mengenai 

penggelapan pajak adalah pemahaman perpajakan. Seseorang cenderung 

melakukan tindakan penggelapan pajak dikarenakan tidak menguasai dan 

tidak memahami tentang Undang-undang perpajakan. Bahwa penggelapan 

pajak telah menyalahi aturan perpajakan. Jika wajib pajak memiliki 

pemahaman perpajakan yang baik, maka wajib pajak tersebut cenderung 

menghindari tindakan penggelapan pajak serta menganggap buruk tindakan 

tersebut. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Dharma (2016) bahwa 

pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap persepsi 

penggelapan pajak. Hasil ini didukung oleh penelitian Nauvalia et al (2018). 

Maka, hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman 

perpajakan, maka persepsi penggelapan pajak semakin rendah. Artinya 

seseorang yang memiliki pemahaman perpajakan yang baik akan 

menghindari penggelapan pajak. 

Selain ketiga faktor diatas ada faktor lain yakni love of money yang 

dapat mempengaruhi persepsi penggelapan pajak. Uang adalah sebuah alat 

yang sangat dibangga-banggakan oleh semua orang. Bahkan rela melakukan 

segala hal untuk mendapatkannya. Hal ini di picu oleh kecintaan seseorang 

kepada uang. Kecintaan terhadap uang yang berlebihan merupakan salah 

satu alasan seseorang melakukan tindakan penggelapan pajak. Dengan 
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alasan uang dijadikan priorotas utama dalam kehidupan sehari-hari. 

Kecintaan uang yang berlebih membuat seseorang berperilaku tidak etis. 

Dari penjelasan ini penulis menduga adanya pengaruh yang signifikan dari 

love of money terhadap persepsi etika penggelapan pajak. Hal ini didukung 

Dewanta & Machmuddah (2019) dan Basri (2015) yang memiliki pendapat 

bahwa love of money berpengaruh signifikan terhadap persepsi penggelapan 

pajak. 

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya kasus penggelapan pajak 

diantaranya: 

1. Pada akhir November 2021 telah terungkap kasus tindak pidana 

pencucian uang di bidang perpajakan oleh PT LMJ. PT LMJ adalah 

perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha penyediaan tenaga 

security ke perusahaan-perusahaan. Sejak tahun 2016-2019 PT LMJ 

tidak melaporkan dan menyetorkan sebagian PPN yang telah dipungut 

ke kas Negara. Hal ini membuat negara rugi sebesar 20,8 milyar 

(News.ddtc.co.id: 3 Desember 2021). 

2. PT RPM juga melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. PT RPM 

menggunakan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya 

dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut. PT RPM bergerak 

sebgai distributor bahan bakar solar. PT RPM merugikan Negara sebesar 

Rp377,49 juta (Bisnis.com: 18 November 2021). 

3. Kasus dugaan penggelapan pajak yang dilakukan oleh direktur PT PIS. 

Kasus ini telah terjadi sejak tahun 2018. PT PIS adalah perusahaan yang 
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bergerak di bidang perdagangan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar 

bersubsidi yang terdaftar sebagai perusahaan wajib pajak di Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jambi. PT PIS telah menyampaikan 

laporan dan pemberitahuan pajak yang isinya tidak benar, sehingga 

dalam hal ini pendapatan Negara mengalami kerugian mencapai 2,5 

milyar (Kompas.com: 2021). 

4. PT EMI dan PT NRJM telah melakukan tindakan penggelapan pajak, 

dan merugikan negara hingga Rp6,53 milyar. PT EMI dan PT NRJM 

merupakan perusahaan yang bergerak dalam transaksi jual beli solar. PT 

EMI dan PT NRJM Diduga telah melakukan penggelapan pajak dengan 

cara menggunakan faktur pajak fiktif dalam SPT Masa Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN). Hal tersebut membuat setoran pajak ke negara 

menjadi kecil dari nominal yang seharusnya dibayarkan. Akibatnya 

direktur PT EMI dan PT NRJM dikenai sanksi pidana (Kaltimtoday: 15 

Juli 2021)). 

Penelitian mengenai etika mahasiswa akuntansi baru-baru ini 

menekankan pada perilaku etis mahasiswa. Penelitian ini lebih menekankan 

pada keputusan etis mahasiswa akuntansi terkait penggelapan pajak. 

Seseorang yang memiliki persepsi etis yang baik akan cenderung 

menghindari penggelapan pajak. Dan sebaliknya seseorang yang memiliki 

persepsi etis yang buruk cenderung melakukan pelanggaran dan melakukan 

penggelapan pajak. 
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Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh Sofha & Utomo (2018). Penelitian ini menggunakan 

variabel gender, religiusitas, pemahaman perpajakan dan love of money. 

Penelitian yang dilakukan oleh Sofha & Utomo (2018), hanya menggunakan 

tiga variabel saja yaitu religiusitas, gender dan love of money. Perbedaan 

yang lain yaitu dari segi objek penelitian, yaitu dalam penelitian ini 

menggunakan objek mahasiswa akuntansi strata 1 angkatan 2018 dan 2019 

pada UIN SUSKA Riau. Penelitian ini memfokuskan persepsi mahasiswa 

akuntansi dalam memberikan persepsinya terkait perilaku penggelapan 

pajak. 

Sementara juga ada penelitian lainnya yakni Pengaruh Gender, 

Pemahaman Perpajakan Dan Religiusitas Terhadap Persepsi Penggelapan 

Pajak oleh Dharma pada tahun 2016. Hasil penelitian Dharma menunjukkan 

bahwa religiusitas tidak berpengaruh terhadap persepsi etika peggelapan 

pajak. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sofha dan 

Machmuddah (2019), menyatakan bahwa religiusitas berpengaruh 

signifikan berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Sofha & Utomo (2018) 

mengenai Keterkaitan Religiusitas, Gender, Love of Money Dan Persepsi 

Etika Penggelapan Pajak. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

religiusitas dan gender memiliki pengaruh yang signifikan terhadap etika 

mengenai penggelapan pajak. Sedangkan love of money tidak berpengaruh 

terhadap pesepsi etika mengenai penggelapan pajak. Hasil penelitian ini 
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mendukung penelitian Sofha & Machmuddah (2019) yang menunjukkan 

bahwa religiusitas dan gender berpengaruh terhadap persepsi etika 

mengenai penggelapan pajak dan love of maney yang tidak memiliki 

pengaruh terhadap persepsi etika penggelapan pajak. 

Banyaknya kasus tindakan penggelapan pajak di indonesia 

menimbulkan pertanyaan besar? Apakah perilaku penggelapan pajak tidak 

mempunyai sikap etis sehingga melakukan tindakan yang melanggar 

Undang-undang. Oleh karena itu penulis ingin meneliti bagaimana pengaruh 

gender, religusitas, pemahaman perpajakan dan love of money terhadap 

persepsi penggelapan pajak. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah 

yang akan diteliti adalah sebagai berikut : 

1. Apakah Gender berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak? 

2. Apakah Religiusitas berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak? 

3. Apakah Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap persepsi  

penggelapan pajak? 

4. Apakah Love of Money berpengaruh terhadap persepsi penggelapan 

pajak? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh Gender terhadap persepsi  penggelapan 

pajak  
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2. Untuk mengetahui pengaruh Religiusitas terhadap persepsi penggelapan 

pajak  

3. Untuk mengetahui pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap persepsi  

penggelapan pajak 

4. Untuk mengetahui pengaruh Love of Money perpajakan terhadap 

persepsi penggelapan pajak  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan bisa sebagai literature review bagi penelitian-

penelitian selanjutnya khususnya penelitian di bidang perpajakan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi arti 

pentingnya membayar pajak untuk pembangunan negara, jalannya 

pemerintahan, dan kesejahtearaan umum sehingga tidak 

dilakukannya praktik-praktik penggelapan pajak supaya Indonesia 

maju. 

b. Sebagai pembelajaran bagi mahasiswa khususnya prodi akuntansi 

untuk lebih menata diri agar selalu bersikap etis, patuh pada 

peraturan atau kebijakan yang diterapkan dalam dunia kerja dan 

tidak berperilaku menentang norma, nilai dan agama terutama 

terkait dengan penggelapan pajak. 
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c. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk untuk 

mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari selama kuliah dan 

menambah wawasan penulis mengenai pengaruh gender, 

religiusitas, pemahaman perpajakan dan love of money terhadap 

persepsi pengelapan pajak. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Penulisan proposal ini menggunakan sistematika sebagai berikut 

BAB I :  PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah yang 

mendorong peneliti melakukan penelitian ini. Dalam bab 

ini juga diuraikan perumusan masalah, tujuan dan manfaat 

dari penelitian ini. Bagian akhir bab ini menguraikan 

mengenai sistematika penulisan. 

BAB II :  LANDASAN TEORI 

Bab ini menguraikan tentang tujuan pustaka dari teori yang 

digunakan dalam penelitian ini. Dalam bab ini juga 

diuraikan tentang kerangka teoritis yang berguna sebagai 

landasan yang kuat dalam penelitian yang akan dilakukan. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini meguraikan tentang variabel penelitian, objek dan 

ruang lingkup penelitian, populasi dan sampel penelitian, 

prosedur pengumpulan data, jenis dan sumber data, metode 

analisis data dalam penelitian. 
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BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Didalam bab ini diuraikan deskripsi objek penelitian, 

analisis data dan interpretasi hasil terhadap hasil penelitian. 

BAB V  : PENUTUP 

Bab ini merupakan bab terakhir penulisan skripsi. Bab ini 

memuat kesimpulan, keterbatasan dan saran untuk 

penelitian selanjutnya. 

  



 
 

15 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Teori Atribusi 

Teori atribusi menjelaskan hubungan pada individu tentang menilai, 

menyelidiki dan membuat kesimpulan tentang suatu peristiwa menurut 

persepsi individu. Teori ini menjelaskan ketika seseorang melihat sikap 

orang lain, ia akan mencoba untuk memastikan apakah sikap tersebut timbul 

sebagai akibat dari perilaku internal atau eksternal. Penekanan teori atribusi 

terdapat pada pola pikir masing-masing individu dalam menafsirkan 

berbagai kejadian dan mengaitkannya dengan pemikiran dan perilaku 

individu tersebut. Saat individu mulai membayangkan suatu objek, yang 

terjadi adalah bagaimana cara menghubungkan pengalaman tersebut ke 

dalam persepsinya. Dikaitkan dengan penentuan perilaku secara internal dan 

eksternal tergantung pada tiga faktor: konsensus , konsistensi, dan 

spesifisitas (Dewanta & Machmuddah, 2019).  

Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang 

dipengaruhi dari dalam diri individu, sedangkan perilaku yang disebabkan 

secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar individu, yang 

artinya seseorang akan berperilaku tidak dikarenakan kehendak sendiri, 

melainkan karena adanya keadaan yang mendesak atau keadaan yang tidak 

bisa terkontrol. Komponen yang dapat dinilai dari teori ini adalah gender, 

religiusitas dan pemahaman perpajakan karena ketiga faktor tersebut dapat 

dipengaruhi dan dibentuk dari lingkungan internal. Sementara love of money 
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termasuk faktor eksternal untuk sesesorang mengambil keputusan dengan 

atau tanpa melibatkan akibat setelah tindakan tersebut (Widyani & Utomo, 

2021). 

Seseorang dapat mempersepsikan sesuatu atas dasar apa yang dia 

yakin dan berada dibawah kendali pribadinya sendiri adalah perilaku yang 

disebabkan oleh faktor internal, sedangkan apabila individu berperilaku atas 

dasar pengaruh dari luar yang mana dapat dipengaruhi oleh individu lain, 

dan terpaksa melakukan sesuatu karena sesuatu merupakan perilaku yang 

disebabkan oleh faktor eksternal. 

Fritz Heider (1958) dalam Khoerunnisa (2021) terdapat tiga faktor 

penentuan dari internal maupun eksternal: 

a. Kekhususan (kesendirian atau distinctiveness) 

Kondisi dimana seseorang menilai perilaku individu lainnya secara 

berbeda-beda dalam siatuasi yang berbeda-beda pula.   

b. Konsensus  

Kondisi dimana terdapat persamaan persepsi antar individu dalam 

merespon perilaku seeorang dalam situasi yang sama. 

c. Konsistensi  

Kondisi ketika seseorang individu menilai perilaku-perilaku orang lain 

dengan respon atau tanggapan yang sama dari waktu ke waktu. 

Semakin konsisten perilaku tersebut, maka orang akan 

menghubungkan perilaku tersebut dengan sebab-sebab internal. 
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Teori atribusi sangat relevan dengan penelitian ini karena tindakan 

wajib pajak untuk menggelapkan pajaknya terkait dengan persepsi wajib 

pajak itu dalam menilai pajak. Penilaian wajib pajak tentang pajak dapat 

dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Gender, religiusitas, 

pemahaman perpajakan dan love of money diperdebatkan dalam memenuhi 

syarat pembayaran pajak. Dengan kata lain sikap seseorang dalam 

memenuhi pembayaran pajak akan tergantung pada perilaku dan 

keputusannya. 

2.2 Theory of Planned Behavior (TPB) 

Theory of Planned Behavior merupakan teori yang menjelaskan 

tentang perilaku manusia. Teori ini terbagi menjadi tiga hal yang dapat 

mempengaruhi seseorang untuk berperilaku behavioral belief, normative 

belief, dan control belief. Theory of Planned Behavior dikembangkan 

sebagai kerangka berfikir konseptual untuk menjelaskan faktor apa saja 

yang melatarbelakangi seseorang dalam memutuskan untuk berperilaku. 

Keputusan untuk berperilaku dapat berasal dari dalam diri sendiri maupun 

dari lingkungan sekitar (Randiansyah et al., 2021). 

Hubungan antara penelitian ini dengan teori tersebut terletak pada 

tiga komponen dalam theory of planned behavior yaitu (Ajzen, 1991 ):  

a. Behavioral beliefs, keyakinan akan hal mengenai kemungkinan atas 

terjadinya perilaku tertentu, dengan kata lain bahwa hasil dari keyakinan 

yang ada di dalam tiap personal atas suatu perilaku dan evaluasi. Pada 

TRA sendiri hal ini disebut sikap yang dimiliki oleh perilaku individu, 
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yang dimana dapat dilihat faktor kecintaan pada uang (love of money). 

Individu yang memiliki kecintaan pada uang cenderung berpikir 

mengenai keuntungan ataupun kerugian apabila melakukan suatu 

perilaku termasuk dalam hal pembayaran pajak. 

b. Normative beliefs, yakni suatu keyakinan pada harapan bersifat normatif 

yang muncul disebabkan oleh pengaruh dari seseorang serta dorongan 

motivasi dalam memenuhi harapan. Pada TRA disebut dengan norma 

subjektif. Pengaruh dorongan motivasi dari orang-orang dekat 

dan orang yang ada disekitar memberikan pengaruh yang sangat 

signifikan untuk seseorang tersebut melakukan kewajiban pajak secara 

patuh (Wanarta & Mangoting, 2014).  

c. Control beliefs, merupakan keyakinan pada kehadiran yang mendorong 

maupun memperlambat perilaku yang diperlihatkan dan penilaian serta 

pertimbangan keadaan tersebut dapat mendukung maupun menghambat 

perilaku yang dilakukan oleh seseorang. Hal tersebut dapat 

dinilai dalam mendukung atau menghambat perilaku pada diri sendiri 

sesuai dengan pengetahuan. Hambatan hal yang mendorong seseorang 

yang mungkin dapat terjadi yang berasal dari diri sendiri seperti tingkat 

religiusitas dan pemahaman perpajakan . 

Alasan dipilihnya model kerangka theory of planned behavior (TPB) 

ini adalah karena model ini merupakan suatu model teori perilaku yang 

menjelaskan faktor apa saja yang melatarbelakangi seseorang dalam 

berperilaku. Theory of planned behavior (TPB) telah terbukti memberikan 
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penjelasan positif bahwa sikap, norma subyektif, dan kontrol perilaku yang 

dipersepsikan berpengaruh terhadap persepsi mengenai penggelapan pajak 

bagi wajib pajak orang pribadi. 

2.3 Persepsi  

Menurut Supriyono (2018: 34) persepsi merupakan cara bagaimana 

cara seorang manusia atau menginterpretasikan kejadian, objek dan orang 

lain. Persepsi juga merupakan suatu proses yang dilakukan oleh manusia 

dalam menjalankan, memilih dan menafsirkan rangsangan menjadi suatu 

gambaran dunia yang masuk akal. Persepsi tidak hanya tergantung pada 

sifat-sifat rangsangan fisik tapi juga pada pengalaman dan sikap dari 

individu. Pengalaman dapat diperoleh dari semua perbuatannya dimasa 

lampau atau dapat pula dipelajari, karena dengan belajar seseorang akan 

dapat memperoleh pengalaman.  

Persepsi adalah suatu aspek penting dalam kehidupan manusia, 

terutama dalam merespon sesuatu. Dalam bidang, kependikan psikologi 

persepsi adalah pengetahuan yang penting dalam proses pembelajaran, 

sedangkan dalam bidang desain komunikasi adalah dalam rangka 

memahami receiver (pengamat) (Alizamar & Nasbahry, 2016). 

Persepsi etis merupakan sikap bagaimana menilai suatu keadaan atau 

pelanggaran. Persepsi mahasiswa akuntansi mengenai penggelapan pajak 

merupakan cara mahasiswa dalam memberikan pandangan atau interpretasi 

atas suatu peristiwa atau tindakan berkaitan dengan penggelapan pajak yang 

dipengaruhi dari faktor eksternal dan faktor internal. Persepsi mengenai 
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penggelapan pajak dalam hal ini merupakan sikap bagaimana menilai 

ataupun cara memandang suatu pelanggaran, yaitu tindakan penggelapan 

pajak. Hasil dari pengalaman yang berbeda-beda akan membentuk 

pandangan yang berbeda sehingga menciptakan proses pengamatan perilaku 

yang berbeda pula (Rahardianti, 2020).  

Menurut Alizamar dan Nasbahry (2016) persepsi dapat meliputi tiga 

wilayah besar kajian yaitu : 

1. Peristiwa fisiologis 

2. Peristiwa persepsi sosial dan budaya dan pembelaiaran 

3. Wilayah kajian peristiwa pengamatan kepada produk kreatif manusia 

seperti persepsi karya seni  dan desain dengan detail-detailnya. 

Dalam hal ini mahasiswa adalah individu yang kritis akan suatu 

masalah yang terpapar baik di dunia nyata maupun dunia massa. Persepsi 

mahasiswa sangat dibutuhkan untuk menilai, memandang bagaimana sudut 

pandang tiap mahasiswa dalam menanggapi masalah penggelapan pajak. 

Karena banyaknya kasus penggelapan pajak maka hal ini perlu di 

pertimbangkan akan baik buruknya dengan mengumpulkan hasil persepsi 

mahasiswa khususnya mahasiswa akuntansi. Jika seseorang memiliki 

persepsi etis yang baik maka akan menghindari penggelapan pajak dan tidak 

setuju terkait tindakan penggelapan pajak. 

2.4 Penggelapan pajak 

Penggelapan pajak adalah penghindaran pajak dengan melanggar 

ketentuan peraturan perpajakan. Dalam konteks Indonesia penggelapan 
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pajak adalah segala bentuk perbuatan yang melanggar ketentuan Undang-

Undang No 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara 

Perpajakan serta aturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tata 

cara perpajakan. 

Penggelapan pajak adalah perilaku wajib pajak yang salah dan 

menyimpang bertentangan dengan semangat dan tanggung jawab yang 

diharapkan dari seorang wajib pajak, karenanya diberlakukan saksi yang 

berat (Simanjuntak & Mukhlis, 2012: 91). Sedangkan menurut Farouq, 

(2018:165) penggelapan pajak (tax evasion) yaitu tindakan penggelapan 

pajak atau penggelakan pajak yang bertujuan untuk mengurangi atau 

menghilangkan jumlah kewajiban membayar pajak dari yang seharusnya 

terutang yang dilakukan dengan cara melawan hukum 

Penggelapan pajak adalah tindakan yang dilakukan wajib pajak 

secara ilegal terhadap objek pajak untuk mengurangi jumlah pajak terutang 

yang harus dibayarkan. Penggelapan pajak dapat berupa tidak melaporkan 

data secara benar kepada otoritas perpajakan dengan tujuan mengurangi 

utang pajaknya, data-data tersebut dapat berupa data penghasilan pribadi 

hingga data keuntungan perusahaan. 

Menurut Siahaan (2010:110) penggelapan pajak membawa akibat 

pada perekonomian secara makro. Akibat dari pengelakan pajak sangat 

beragam dan meliputi berbagai bidang kehidupan masyarakat, antara lain 

sebagai berikut:  
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1. Akibat Pengelakan/Penggelapan Pajak Dalam Bidang Keuangan, 

Penggelapan/pengelakan pajak (sebagaimana juga halnya dengan 

penghindaran diri dari pajak) berarti pos kerugian yang penting 

bagi Negara, yaitu dapat menyebabkan ketidakseimbangan 

anggaran dan konsekuensi-konsekuensi lain yang berhubungan 

dengan kenaikan tarif pajak, inflasi, dan sebagainya. 

2. Akibat pengelakan/penggelapan pajak di bidang ekonomi, 

penggelapan pajak sangat mempengaruhi persaingan sehat 

diantara pengusaha dan menyebabkan langkanya modal karena 

wajib pajak yang menyembunyikan keuntungan terpakasa 

berusaha keras untuk menutupinya agar tidak terdeksi oleh pihak 

fiskus. 

3. Akibat pengelakan/penggelapan pajak dalam bidang psikologi, 

penggelapan pajak membiasakan Wajib Pajak untuk 

melanggar undang-undang. Apabila Wajib Pajak sampai hati 

melakukan penipuan dalam bidang fiskal, lambat laun Wajib 

Pajak tidak akan segan-segan berbuat sama dalam hal ini. 

a. Tax Avoidance dan tax evasion  

Skema penghindaran pajak dibedakan menjadi 2 yakni penghindaran 

pajak yang diperkenankan (acceptable tax avoidance) dan penghindaran 

pajak yang tidak diperkenankan (unacceptable tax avoidance). 

Penghindaran pajak (tax avoidance) adalah suatu transaksi yang ditujukan 

untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-
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kelemahan (loophole) ketentuan perpajakan suatu negara. Seingga skema 

tersebut sah-sah saja (legal), karena tidak melanggar ketentuan perpajakan. 

Sedangkan penggelapan pajak (tax evasion) adalah suatu skema 

memperkecil pajak yang terutang dengan cara melanggar ketentuan 

perpajakan (illegal), seperti dengan cara tidak melaporkan seluruh penjualan 

dan memperbesar biaya dengan cara fiktif. Penggelapan pajak merupakan 

fraud yang meliputi transaksi fiktif, penipuan, pemalsuan dokumen, 

penyembunyian fakta atau menghancurkan barang bukti dan berakibat 

sanksi pidana.(Darussalam, 2007). 

Penggelapan pajak memiliki beberapa elemen, yaitu (Biron dalam Yuniar, 

2010): 

a) Akhir yang ingin dicapai, pembayaran pajak lebih rendah dari yang 

seharusnya atau tidak membayar pajak atas pendapatan yang seharusnya 

dikenakan pajak. 

b) Berbagai tindakan yang melanggar undang-undang dengan menyuap 

petugas pajak. 

Yuniar (2010) penggelapan pajak seharusnya dapat dikendalikan. 

Tingkatan penggelapan pajak tergantung beberapa hal, yaitu: 

1. Wajib pajak cenderung untuk mengelak dari pembayarn pajak jika 

dirasakan imbal balik dari pemerinyah atas pembayaran pajak yang 

dilakukannya tidak jelas. 

2. Penggelapan pajak juga tergantung dari korupsi yang dilakukan oleh 

petugas pajak. Petugas pajak dan wajib pajak dapat bekerja sama 
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melakukan penggelapan pajak dengan memperkecil pembayaran pajak 

dan memberikan suap kepada petugas pajak. Kasis ini seperti yang 

terjadi di Indonesia, kasus Gayus Tambunan, 

3. Korupsi yang dilakukan pemerintah dari hasil pembayaran pajak. Wajib 

pajak enggan melakukan pembayaran pajak yang seharusnya, dapat 

dikarenakan wajib pajak menganggap pemerintah melakukan korupsi 

melalui pos-pos anggaran yang dipenuhi dari penerimaan pajak. 

Dengan demikian penggelapan pajak dapat didefinisikan sebagai 

suatu upaya atau tindakan yang merupakan pelanggaran terhadap 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan seperti berikut 

menurut Brotoharjo dalam Rachmadi (2014):  

1. Tidak dapat memenuhi pengisian Surat Pemberitahuan tepat waktu.  

2. Tidak dapat memenuhi pembayaran pajak tepat waktu 

3. Tidak dapat memenuhi pelaporan dan pengurangannya secara lengkap 

dan benar. 

4. Tidak dapat memenuhi kewajiban memelihara pembukuan. 

5. Tidak dapat memenuhi kewajiban menyetorkan pajak penghasilan para 

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

6. Tidak dapat memenuhi kewajiban membayar taksiran pajak terutang. 

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

8. Pembayaran dengan cek kosong bagi negara yang dapat melakukan 

pembayaran pajaknya dengan cek. 
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9. Melakukan penyuapan terhadap aparat perpajakan dan atau tindakan 

intimidasi lainnya. 

b. Sudut pandang etika mengenai penggelapan pajak (tax evasion) 

Menurut McGee et al (2006) ada tiga sudut pandang mengenai etika 

atas penggelapan pajak, yaitu: 

1) Sudut pandang pertama: 

Sudut pandang pertama memposisikan penggelapan pajak (tax 

evasion) selalu atau hamir selalu tidak etis. Terdapat tiga alas an 

yang mendasari sudut pandang ini. Pertama adanya keyakinan bahwa 

setiap individu memiliki kewajiban terhadap negara untuk membayar 

jenis pajak apapun yang diminta oleh Negara. Hal ini merupakan 

pandangan umum dalam Negara demokrasi, yang mana setiap 

individu harus menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku umum. 

Kedua, setiap  individu memiliki kewajiban terhadap anggota 

lain dalam komunitas, sehingga setiap individu diwajibkan 

membayar pajak. Ketiga, setiap individu yang beragama memiliki 

kewajiban terhadap Tuhan untuk membayar pajak. 

2) Sudut pandang kedua 

Sudut pandang kedua dapat disebut sebagai sudut pandang 

anarkis, sudut pandang ini menilai bahwa tidak ada kewajiban untuk 

membayar pajak karena Negara tidak memiliki legitimasi. Negara 

dianggap sebagai pencuri keji yang tidak memiliki moral dan 
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menggunakan otoritasnya untuk mengambil apapun yang 

dikehendaki dari setipa orang. 

3) Sudut pandang ketiga 

Sudut pandang ketiga menyatakan bahwa penggelapan pajak 

dapat menjadi tidak etis dan etis dalam kondisi tertentu. Sudut 

pandang inilah yang paling umum, baik dari literature maupun dari 

beberapa hasil survey. 

Menurut nickerson, et al (2009) penggelapan pajak dibagi menjadi 

tiga dimensi, yaitu: (1) keadilan, berhubungan dengan kegunaan positif atas 

uang, (2) sistem perpajakan, berhubungan dengan tarif pajak dan kegunaan 

negatif uang, (3) diskriminasi berhubungan dengan penghindaran dalam 

suatu kondisi tertentu. 

Indikator dari dimensi diatas adalah sebagai berikut: 

1. Keadilan, yakni terkait kegunaan positif uang. Kegunaan positif uang 

menunjukkan apakah uang yang terkumpul telah digunakan untuk 

sesuatu yang bermanfaat bagi diri sendiri. 

2. Sistem perpajakan, membahas dua hal yakni mengenai tinggi rendahnya 

tarif pajak yang berlaku dan kemanakah uang yang terkumpul dari 

pemungutan tersebut. 

3. Diskriminasi, menurut (Theodorson (1979: 115-116) dalam 

Khoerunnisa ) mendefinisikan diskriminasi sebagai perlakuan yang 

tidak seimbang terhadap perorangan atau kelompok, berdasarkan 

sesuatu biasanya bersifat kategorikal, atau atribut-atribut khas, seperti 
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berdasarkan ras, kebangsaan, agama, atau keanggotaan kelas-kelas 

sosial. 

2.5 Etika 

Menurut Aziz (2013: 20) etika adalah cabang filsafat yang mencari 

hakikat nilai-nilai baik dan buruk yang berkaitan dengan perbuatan dan 

tindakan seseorang, yang dilakukan dengan penuh kesadaran berdasarkan 

pertimbangan pemikirannya. Etika berhubungan dengan eksistensi manusia 

dalam segala aspeknya, baik individu maupun masyarakat, baik dalam 

hubungannya dengan Tuhan, dengan sesama manusia maupun dengan alam 

disekitarnya, baik dalam kaitannya dengan eksistensi manusia dibidang 

sosial, ekonomi, politik budaya maupun agama. Maka disimpulkan bahwa 

etika berperan dalam tingkah laku dan tindakan manusia. Etika yang baik 

akan memunculkan perilaku yang etis. 

Menurut kamus Webster, “etik” adalah suatu ilmu yang mempelajari 

tentang apa yang baik dan buruk secara moral. Adapun etika adalah ilmu 

tentang kesusilaan yang menentukan bagaimana sepatut-patutnya manusia 

hidup didalam masyarakat yang menyangkut aturan-aturan atau prinsip-

prinsip yang menentukan tingkah laku yang benar terkait baik & buruk serta 

kewajiban dan tanggung jawab (Aziz, 2013: 24). 

Pada dasarnya teori etika terbagi atas tiga macam yaitu (Nugroho & 

Agus, 2015: 11) 

1. Teori Deontologi yaitu: etika deontology menekankan kewajiban manusia 

untuk bertindak secara baik. Suatu tindakan itu baik bukan dinilai dan 
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dibenarkan berdasrkan akibatnya atau tujuan baik dari tindakan yang 

dilakukan melainkan berdasarkan tindakan itu sendiri sebagi baik pada diri 

sendiri. Artinya tindakan itu bernilai moral karena tindakan itu 

dilaksanakan terlepas dari tujuan atau akibat dari tindakan itu. 

2. Teori Teologi yaitu etika yang mengukur baik buruknya suatu tindakan 

berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dengan melakukan tindakan itu, 

atau berdasarkan akibatnya yang ditimbulkan atas tindakan yang 

dilakukan. Suatu tindakan dinilai baik, jika bertujuan mencapai sesuatu 

yang baik atau akibat yang ditimbulkannya baik dan bermanfaat. 

3. Etika Utilitarisme adalah paham atau aliran dalam filsafat moral yang 

mencakup prinsip manfaat atau kegunaan sebagai prinsip moral yang 

paling mendasar. Prinsip kegunaan menjadi tolak ukur uuntuk  menilai dan 

mengambil keputusan apakh esuatu tindakan secara moral dapat 

dibenarkan atau tidak. 

Teori utilitarian kemunginan adalah  yang menjadi indikasi seseorang 

melakukan penggelapan pajak. Karena teori utilitarian adalah teori yang 

menekankan pada perbuatan yag menghasilkan manfaat, tentu bukan 

sembarang manfaat tetapi manfaat yang paling banyak membawa 

kebahagiaan bagi banyak orang. Ketika berkenaan dengan bisnis dan 

keuangan perhitungan ala utilitaris ini dapat berlaku sebagai tinjauan atas 

keputusan yang akan diambil. Mengingat dalam keuangan kebanyakan 

adalah angka-angka, jadi keputusan dapat diambil secara mudah 

berdasarkan jumlah terbanyak bagi manfaat terbanyak (Aziz, 2013: 60). 
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Perilaku etis adalah perilaku yang sesuai dengan norma, aturan dan 

hukum yang ditetapkan. Oleh karena itu, tidak hanya kemampuan 

dan keahlian khusus (skill) yang dibutuhkan dalam bidang profesi, perilaku 

etis pun dibutuhkan. teori etika menyediakan kerangka yang memungkinkan 

kita memastikan benar tidaknya keputusan moral kita. Dalam memberikan 

persepsinya terkait penggelapan pajak, maka persepsi yang ditimbulkan 

berkaitan dengan etika yang dimilikinya. Seseorang yang memiliki perilaku 

yang etis maka akan menghindarkan diri dari suatu pelanggaran termasuk 

penggelapan pajak dan memberikan persepsi yang rendah terkait tindakan 

penggelapan pajak atau menentang penggelapan pajak. (Rizani, 2018:10). 

2.6 Gender 

Dalam bahasa Inggris istilah gender diterjemahkan sebagai jenis 

kelamin. Sedangkan dalam bahasa latin gender berasal dari kata genus yang 

berarti ras, turunan, golongan, atau kelas. Dalam KBBI V, definisi gender 

adalah jenis kelamin. Jenis kelamin merupakan sifat atau keadaan juga 

jantan atau betina. Pengertian gender tidaklah sesederhana itu. Gender lebih 

sekedar jenis kelamin. Gender merupakan perbedaan konstruksi sosial 

antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan jenis kelamin adalah pembedaan 

biologis belaka (www.kompasiana.com). 

Menurut Puspitawati (2013 : 1) gender merupakan perbedaan peran, 

fungsi, status dan tanggung jawab pada laki-laki dan perempuan sebagai 

hasil dari bentuk sosial dan budaya yang sudah tertanam melalui proses dari 

generasi ke generasi. Oleh karena tu gender adalah hasil kesepakatan 

http://www.kompasiana.com/
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sesame manusia yang tidak bersifat kodrati. Gender juga merupakan salah 

satu sifat yang nelekat pada laki-laki dan perempuan yang dapat 

dikonstuksikan secara sosial maupun kultural. Dengan perbedaan nilai dan 

sifat berdasarkan gender ini akan mempengaruhi laki-laki dan perempuan 

dalam mengambil keputusan (Oktarina : 2017) 

Coate dan Frey (2000) dalam Dharma (2016) menyebutkan terdapat 

dua pendekatan yang biasa digunakan untuk memberikan pendapat 

mengenai pengaruh gender terhadap perilaku etis maupun persepsi individu 

terhadap perilaku tidak etis, yaitu pendekatan struktural dan pendekatan 

sosialisasi. Pendekatan struktural, menyatakan bahwa perbedaan antara pria 

dan wanita disebabkan oleh sosialisasi awal terhadap pekerjaan dan 

kebutuhan-kebutuhan peran lainnya. Sosialisasi awal dipengaruhi oleh 

reward dan insentif yang diberikan kepada individu di dalam suatu profesi. 

(Nurachmi & Hidayatulloh, 2021) “menyatakan bahwa gender 

adalah penggolongan secara gramatikal terhadap kata-kata lain yang 

berkaitan dengannya, secara garis besar berhubungan dengan keberadaan 

serta ketiadaan dua jenis kelamin atau kenetralan. Gender adalah suatu 

konsep analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki 

dan perempuan. Hal ini disebabkan karena laki-laki berani dalam 

mengambil risiko dan melakukan segala cara untuk mendapatkan 

keinginannya.  

Gender pada kategori laki-laki bersifat maskulin yakni keberanian 

pengambilan resiko. Sebaliknya gender pada kategori perempuan bersifat 
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feminim yakni hangat lembut, simpatik dan bersifat kepekaan (Sommers, 

2003 dalam Sofha dan Utomo, 2018). Variabel gender digunakan untuk 

mengetahui apakah terdapat perbedaan persepsi pada mahasiswa laki-laki 

dan perempuan program studi S1 Akuntansi di Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau mengenai penggelapan pajak. 

Teori atribusi memiliki hubungan dengan jenis kelamin yaitu 

mengamati perilaku yang dilakukan berdasarkan jenis kelamin, baik laki-

laki maupun perempuan, masing-masing timbul dari kepribadian internal 

yang dapat mempengaruhi dalam hal perlunya pembayaran pajak. Jika 

perilaku seorang laki-laki atau perempuan memiliki kepribadian yang baik, 

maka seorang laki-laki atau perempuan akan mampu mematuhi peraturan 

perpajakan yang ada akan cenderung menentang penggelapan pajak. 

Perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan dibentuk oleh 

suatu proses yang sangat panjang pembentukan perbedaan tersebut dapat 

disebabkan oleh beberapa hal misalnya, memalui sosialisasi, budaya yang 

berlaku serta kebiasaan-kebisasaan yang ada. Perbedaan gender ini 

sebenarnya tidak menjadi masalah sepanjang tidak melajirkan ketidakadilan 

gender. Dalam kenyataannya, perbedaan gender telah menyebabkan 

berbagai ketidakadilan baik bagi laki-laki maupun perempuan. 

Ketidakadilan gender dapat berwujud dalam berbagai bentuk ketidak adilan, 

misalnya marginalisasi, proses pemiskinan ekonomi, subordinasi 

pengambilan keputusan, stereotyping dan diskriminasi pelabelan negatif 
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kekerasan, bekerja untuk waktu yang lebih lama dan memikul beban ganda 

(Glover et al, 2002). 

Beberapa penelitian telah membandingkan persepsi antara laki-laki 

dan perempuan mengenai penggelapan pajak. Beberapa penelitian 

menyatakan bahwa perempuan cenderung lebih menentang penggelapan 

pajak dibandingkan dengan laki-laki, survey ini hasil dari penelitian McGee 

pada studi bisnis internasional, study di Thailand dan Taiwan. Sementara 

hasil penelitian McGee pada studi di Polandia , dan Hongkong menemukan 

tidak ada perbedaan signifikan berdasarkan gender. Sebaliknya untuk 

survey yang dilakukan McGee di Rumania menyatakan bahwa laki- laki 

cenderung lebih menentang penggelapan pajak dibandingkan dengan 

perempuan ( McGee, 2006). 

Penelitian di Indonesia yang dilakukan oleh (Sofha & Machmuddah, 

2018 dan Dewanta & Machmuddah, 2019) menyatakan bahwa persepsi etis 

mahasiswa laki-laki lebih baik. Temuan lainnya oleh Dewanta & 

Machmuddah (2019) menyatakan bahwa gender berpengaruh signifikan 

terhadap persepsi penggelapan pajak. Variabel dummy adalah variabel yang 

memerankan variabel gender dalam penelitian ini dimana konstruk nilai 

yang digunakan adalah skala biner. Kode yang diberikan adalah 1 untuk 

laki-laki dan 2 untuk perempuan. 

2.7 Religiusitas 

Agama adalah salah satu lembaga sosial yang paling umum yang 

memiliki pengaruh terhadap sikap masyarakat, nilai-nilai, dan perilaku baik 
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pada tingkat individu maupun masyarakat. Keagamaan atau religiusitas 

dapat diwujudkan dalam berbagai sisi atau sudut-sudut kehidupan manusia 

(Karlina, 2020). Religiusitas adalah tingkat keimanan seseorang kepada 

Tuhan sesuai dengan ajaran agamanya. Setiap agama mengajarkan bahwa 

semua yang diperoleh manusia adalah berkat pemberian Tuhan Yang Maha 

Kuasa. Menurut Dharma (2016), religiusitas adalah tingkat keterikatan 

individu dalam mengekspresikan ajaran-ajaran agama yang diyakininya 

dengan cara mengintegrasikan berbagai dimensi keagamaan yang ada 

kedalam kehidupan.  

Tingkat ilmu agama dan keyakinan seseorang terhadap sang 

pencipta akan menjadikan pegangan kuat dalam setiap tindakan yang akan 

dilakukannya, tingkat religiusitas yang tinggi akan mendorong pada 

perilaku yang positif begitupun sebaliknya tingkat religiusitas yang rendah 

akan menimbulkan perilaku yang  negative, sehingga dapat disimpulkan 

seseorang yang memiliki religiusitas yang tinggi maka akan menghindari 

penggelapan pajak (Jalaluddin, 2011). 

Terlalu memprioritaskan uang membuat individu bersedia 

melakukan berbagai hal yang ilegal seperti tindak penggelapan pajak (tax 

evasion). Di Indonesia keyakinan atau agama merupakan salah satu lembaga 

sosial yang paling umum berpengaruh pada tingkah laku masyarakat dan 

nilai-nilai atau norma-norma pada tingkat individu maupun masyarakat. 

Keyakinan agama yang sangat kuat dianut oleh seseorang memberikan 

peningkatan nilai-nilai dan perilaku seseorang atau sering disebut sebagai 
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religiusitas. Religiusitas dapat diwujudkan dalam berbagai 

sisi kehidupan manusia sehari-hari (Fauzan, 2015). 

Tingkat religiusitas memegang peranan penting dalam administrasi 

perpajakan, dalam hal ini tidak lepas dari sifat kejujuran yang harus dimiliki 

oleh wajib pajak, praktisi dan pejabat pajak. Mereka yang memiliki tingkat 

religiusitas yang tinggi akan menanamkan nilai-nilai agama dalam 

pelaksanaan administrasi perpajakan dan akan mampu menghindari hal-hal 

yang dilarang oleh agama seperti penggelapan dan perbuatan curang lainnya 

(Dewanta & Machmuddah, 2019). 

Hubungan antara religiusitas dengan persepsi penggelapan pajak 

telah dibuktikan melalui penelitian empiris diantaranya, Sofha & 

Machmuddah (2019), Dewanta & Machmuddah (2019), dan Sofha & 

Utomo (2018) menyatakan bahwa religiusitas berpengaruh terhadap 

persepsi penggelapan pajak. Religiusitas yang tinggi akan menimbulkan 

perilaku yang etis sehingga akan cenderung  menghindari penggelapan 

pajak. 

Religiusitas dapat dibagi menjadi lima dimensi Glock dan Stark 

(1965) . Pertama, dimensi ideologis, dimana para pengikut agama-agama 

diharapkan untuk mematuhi set tertentu dari keyakinan. Kedua, dimensi 

ritualistik, praktek keagamaan tertentu dianut oleh pengikut seperti shalat, 

puasa dan meditasi. Ketiga, dimensi pengalaman yang menekankan 

pengalaman religius sebagai indikator tingkat religiusitas. Keempat, dimensi 

intelektual yang berfokus pada pengetahuan agama digunakan untuk 
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memperkuat satu adalah keyakinan agama. Akhirnya, dimensi 

konsekuensial mengidentifikasi efek dari kepatuhan terhadap empat dimensi 

pertama yang  individu panduan untuk berperilaku berdasarkan keyakinan 

agama, praktek, pengalaman dan pengetahuan. 

Menurut Glock & Stark, konsep religiusitas adalah rumusan brilian. 

Konsep tersebut melihat keberagamaan seseorang bukan hanya dari satu 

atau dua dimensi, tetapi memerhatikan segala dimensi. Keberagamaan 

dalam islam bukan hanya diwujudkan dalam bentuk ibadah ritual saja, tetapi 

juga dalam aktivitas-aktivitas lainnya. Sebagai suatu sistem yang 

menyeluruh, islam mendorong pemeluknya untuk beragama secara 

menyeluruh. Ada lima dimensi keberagamaan seseorang yang dapat 

diukur untuk mengetahui apakah seseorang tersebut religius atau tidak, yaitu 

dimensi keyakinan, dimensi praktek agama (ritual dan ketaatan), dimensi 

pengalaman, dimensi pengetahuan agama, dimensi pengamalan atau 

konsekuensi (Ancok, 1994).   

2.8 Pemahaman Perpajakan 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pemahaman berarti proses, 

perbuatan, cara memahami atau memahamkan (KBBI.kemdikbud.go: 2016). 

Pemahaman adalah kemampuan untuk menangkap makna dan arti dari 

bahan yang dipelajari. Pemahaman perpajakan adalah proses dimana wajib 

pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu 

untuk membayar pajak. Pemahaman perpajakan adalah suatu proses dimana 

wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-
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undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan 

kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan 

sebagainya. Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang 

perpajakan maka akan terjadi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak. 

Dharma (2016) mengatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman 

akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak memahami 

tentang perpajakan dan menerapkan pengetahuan untuk membayar pajak. 

Pemahaman perpajakan didefinisikan sebagai sudut pandang responden 

terhadap pemahaman tentang perpajakan berupa sistem perpajakan dan 

peraturan perpajakan, wajib pajak harus menguasai peraturan serta 

kewajiban yang dijalankannya agar terhindar dari sanksi-sanksi yang 

berlaku (Mitayani, 2019). 

Panca Hardiningsih (2008:11) menyatakan bahwa meningkatnya 

pengetahuan perpajakan baik formal dan non formal akan berdampak 

postif terhadap Kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak. 

menemukan bahwa rendahnya Kepatuhan Wajib Pajak disebabkan 

oleh pengetahuan wajib pajak serta persepsi tentang pajak dan 

petugas pajak yang masih rendah. Sebagian wajib pajak memperoleh 

pengetahuan pajak dari petugas pajak, selain itu ada yang 

memperoleh dari media informasi, konsultan pajak, seminar dan 

pelatihan pajak. 

Dharma (2016) menjelaskan bahwa pengetahuan dan pemahaman 

mengenai peraturan perpajakan adalah langkah-langkah wajib pajak dalam 
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memahami bidang perpajakan dan mengimplementasikan pengetahuan 

tersebut dalam membayar pajak. Semakin tinggi pemahaman seseorang 

akan peraturan pajak, semakin tinggi pula nilai etika terhadap pajak. Hal ini 

menjadi kewajiban juga bagi Pemerintah untuk memberikan pemahaman 

kepada Wajib Pajak, mulai dari melakukan berbagai penyuluhan, sosialisasi 

dan penataran lainnya. 

Hubungan antara pemahaman perpajakan dengan persepsi 

penggelapan pajak telah dibuktikan melalui peneliian empiris diantaranya, 

Dharma (2016), menyatakan bahwa terdapat pengaruh pemahaman 

perpajakan terhadap persepsi etika penggelapan pajak. Dan menunjukkan 

bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman perpajakan, maka tingkat 

persepsi penggelapan pajak menurun. Temuan yang sama oleh Nauvalia et 

al (2018) dan Widyani & Utomo (2021) yang menyatakan bahwa 

pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap persepsi etika 

penggelapan pajak.  

Berdasarkan konsep pengetahuan dan pemahaman pajak menurut 

Siti Kurnia Rahayu (2010: 141) beberapa indikator untuk mengetahui dan 

memahami peraturan perpajakan, yaitu:  

1) Pengetahuan Mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan. Ketentuan umum dan tata cara perpajakan sudah 

diatur dalam undang-undang nomor 16 tahun 2009 yang pada 

prinsipnya diberlakukan bagi undang-undang pajak material. 

Tujuannnya adalah untuk meningkatkan profesionalisme aparatur 
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perpajakan, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan 

dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Isi dari 

ketentuan umum dan tata cara perpajakan tersebut antara lain 

mengenai hak dan kewajiban wajib pajak, SPT, NPWP, dan 

Prosedur Pembayaran, Pemungutan serta Pelaporan Pajak.  

2) Pengetahuan Tentang Sistem Perpajakan di Indonesia Sistem 

perpajakan yang diterapkan di Indonesia adalah self asessment 

system yaitu pemungutan pajak yang memberi wewenang, 

kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk 

menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan 

sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.  

3) Pengetahuan Mengenai Fungsi Perpajakan Terdapat dua fungsi 

perpajakan yaitu sebagai berikut:  

a. Fungsi Budgetair Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah 

untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya, baik 

pengeluaran rutin maupun pembangunan.  

b. Fungsi Mengatur (Regulerend) Pajak sebagi alat untuk mengatur 

atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang 

sosial dan ekonomi. Contohnya: pajak yang tinggi dikenakan 

terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman 

keras. 
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2.9 Love of money 

Uang merupakan alat pembayaran yang sah menurut Undang-

Undang. Pentingnya uang menyebabkan, uang mempunyai arti yang penting 

dalam kehidupan sehari-hari. Pentingnya uang membuat seseorang 

mempunyai pengertian yang berbeda-beda. Menurut Rubenstein (1981), 

menyatakan bahwa di Amerika Serikat kesuksesan seseorang diukur dengan 

uang dan pendapatan, akan tetapi sebagian orang memiliki pandangan yang 

berbeda mengenai uang. Uang memiliki pengaruh yang besar bagi 

seseorang dalam memotivasi untuk bekerja dengan keras. Seluruh dunia 

bisnis menuntut para manajer untuk menggunakan uang agar menarik, 

mempertahankan, dan memotivasi karyawan (Milkovich dan Newman, 

2002). 

Pentingnya uang dan adanya perbedaan pandangan terkait uang 

maka, Tang (1992) memperkenalkan sebuah konsep yang diberi nama “The 

Love Of Money” untuk mengukur perasaan subyektif seseorang tentang 

uang. Luna Arocas dan Tang (2004) meringkas definisi love of money 

sebagai : 1) pengukuran terhadap nilai seseorang, atau keinginan akan uang 

tetapi bukan kebutuhan mereka; 2) makna dan pentingnya uang dan perilaku 

personal seseorang terhadap uang. Tang, Chen dan Sutarso (2008) 

mendefinisikan love of money sebagai perilaku seseorang terhadap uang; 

pengertian seseorang terhadap uang; keinginan dan aspirasi seseorang 

terhadap uang; variabel perbedaan multi-dimensional seseorang, sebuah 

gagasan yang terdiri dari beberapa sub gagasan atau faktor. 
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Menurut Sloan (2002) love of money merupakan sebuah keinginan 

terhadap uang atau keserakahan yang dibedakan dari kebutuhan individu. 

Love of money ini tidak mewakili “kebutuhan” seseorang akan tetapi lebih 

mewakili keinginan dan nilai-nilai. Kebutuhan diartikan oleh niai-nilai 

adalah keuntungan yang ingin disimpan yang bermanfaat dan dicari-cari 

oleh orang. Love Of Money menurut Locke (1996) adalah alat untuk 

mengukur nilai-niali kebutuhan, keinginan atau hasrat seseorang terhadap 

uang 

Farhan et al., (2019) menyatakan bahwa love of money adalah 

perilaku seseorang atau individu terhadap uang, keinginan dan aspirasi 

seseorang atau individu terhadap uang. Love of money juga berarti sebagai 

tingkat kecintaan seseorang terhadap uang dan bagaimana mereka 

menganggap uang itu sangat penting bagi kehidupan mereka. Love of money 

berkaitan dengan sifat tamak dan rakus. 

Kecintaan pada uang merupakan subjektivitas seseorang dalam 

menganggap pentingnya uang dalam kehidupan. Uang dianggap penting 

karena dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan 

seseorang. Kecintaan pada uang atau love of money yang tinggi dapat 

menyebabkan seseorang berperilaku menyimpang dari aturan termasuk 

melakukan tindakan penggelapan pajak. 

Dari segi positif, uang digambarkan sebagai sesuatu yang 

mempunyai nilai manfaat tinggi. Individu yang mempunyai pikiran positif 

terhadap kecintaannya akan uang cenderung memandang uang sebagai hal 
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yang dapat membantunya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, 

memberikannya umpan balik yang positif sehingga seseorang tersebut akan 

merasa dihormati dan dapat menjadikannya sebagai tolok ukur atas 

keberhasilannya (Pradanti, 2014). Sementara dari segi negatif uang 

dikhawatirkan akan merubah pola pikir, persepsi sampai dengan perilaku 

seseorang menjadi tidak etis sehingga dapat melakukan pelanggaran etika. 

Hubungan antara perilaku cinta uang dan persepsi etis telah diteliti 

lebih lanjut di beberapa negara. Elias (2010) menguji hubungan Love of 

Money apabila dikaitkan dengan persepsi etis menghasilkan hubungan yang 

negatif. Hal ini didukung oleh Tang dan Chiu (2003) yang memiliki 

pendapat bahwa etika uang seseorang memiliki dampak yang signifikan dan 

langsung pada perilaku yang tidak etis. Hasil penelitian Lau, Tan dan Choe 

(2013) menunjukan bahwa money ethic berhubungan nehatif dengan etika 

tax evasion. Semakin tinggi money ethic maka semakin besar kemungkinan 

mahasiswa akuntansi untuk berperilaku tidak etis. 

. Tang dan Chiu (2003) berteori bahwa konsep love of money sangat 

terkait dengan konsep ketamakan. Dalam penelitian yang mereka lakukan 

dengan sampel karyawan yang bekerja di perusahaan Hongkong 

memperoleh kesimpulan bahwa karyawan dengan tingkat love of money 

rendah cenderung bekerja dengan kurang memuaskan. Bahkan tingkat love 

of money juga berpengaruh terhadap perilaku tidak etis. Menurut  

Hubungan antara love of money dengan persepsi penggelapan pajak 

telah dibuktikan melalui penelitian empiris diantaranya, Basri (2015) yang 
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mengungkapkan bahwa semakin tinggi sifat love of money seseorang maka 

persepsi terhadap penggelapan pajak juga makin tinggi. Temuan yang sama 

oleh (Nauvalia et al, 2018) dan Dewanta & Machmuddah (2019) bahwa love 

of money berpengaruh signifikan terhadap persepsi etika penggelapan pajak. 

Ini berarti sifat kecintaan uang yang tinggi akan merubah persepsi 

mahasiswa terkait penggelapan pajak. 

Dari beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa love of 

money merupakan tindakan berlebihan yang ditunjukkan oleh seseorang 

atas kecintaannya tehadap uang, mereka menganggap uang merupakan hal 

yang penting dalam kehidupannya. Seseorang yang mencintai uang secara 

berlebihan memberikan dampak yang negatif pada saat pembayaran 

pajaknya. Mereka akan berusaha untuk dapat meminimalkan beban 

pajaknya (Tang & Chiu, 2003) dan (Farhan et al, 2019). Menurut Tang & 

Chiu, (2003) faktor kognitif yang berhubungan dengan seberapa pentingnya 

uang dibagi menjadi empat yaitu: 

1.  Motivator  

Kecintaan orang terhadap uang meberikan faktor yang negatif 

bagi orang tersebut karena seseorang akan melakukan hal apapun 

yang dianggapnya baik atau tidak demi mendapatkan uang yang lebih. 

2. Succes 

Kesuksesan seseorang dapat dilihat dari uang yang dimilikinya, 

jika seseorang memiliki uang yang banyak mampu disebut orang yang 
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sukses, sehingga sukses ini menjadi faktor yang penting dalam 

kecintaannya orang terhadap uang.  

3. Importance 

Uang menjadi faktor yang penting dalam kehidupan sehari-

hari, karena dengan uang seseorang bisa meningkatkan derjat 

kehidupan, status sosial dan melangsungkan kehidupannya. Uang 

menjadi sangat behara dan menarik karena dengan uang mereka bisa 

meningkatkan gaya hidup. 

4. Rich  

Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap orang ingin menjadi kaya 

dan mempunyai banyak uang, dengan menjadi kaya hidup seseorang 

akan menjadi lebih nyaman. Lebih baik menjadi kaya daripada miskin 

karena dengan uang dapat memenuhi segala kebutuhan seseorang 

(Tang & Chiu, 2003).  

Sedangkan menurut Farhan et al (2019) etika uang memiliki 

indikator sebagai berikut:  

1. Good (baik): Seseorang yang memiliki kecintaan terhadap uang 

memandang hal itu sebagai prilaku yang baik. 

2. Evil (jahat): Kecintaan terhadap uang memiliki makna yang 

tidak baik bahkan orang tersebut dapat melakukan tindakan 

yang jahat untuk memiliki uang yang lebih.  
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3. Achievement: (pencapaian) Indikator pencapaian memiliki arti 

bahwa seseorang perlu memiliki uang untuk memenuhi 

keinginannya. 

4. Respect/self esteem (hormat/kepercayaan diri): Orang yang 

memiliki uang lebih akan lebih merasa percaya diri 

dala kehidupannya, karena merasa lebih dari yang lain. 

5. Freedom/power (kebebasan/kepuasan): seseorang akan merasa 

puas jika apa yang diharapkan/ yang diinginkan sudah terpenuhi 

dalam hal ini memiliki uang yang banyak akan memberikan rasa 

puas terhadap orang tersebut. 

6. Budget (penganggaran): Uang juga mampu membuat seseorang 

untuk melakkan anggaran/perencanaan dalam membuat suatu 

keputusan. 

Indikator yang digunakan peneliti untuk variabel religiusitas adalah 

motivasi, sukses (success), penting (importance), kaya (rich), baik (good) 

dan jahat (evil) 

2.10 Hukum Pajak Dalam Islam 

Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan 

istilah Dharibah, yang berasal dari kata dasar  ضزبا  yang artinya: 

mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau 

membebankan, dan lain-lain. Sedangkan secara terminologi Dharibah 

adalah harta yang dipungut secara wajib oleh negara untuk selain Al-Jizyah, 

dan Al-Kharaj sekalipun keduanya secara awam bisa dikategorikan 
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dharibah. Dalam kitab Al Ahkam al Sulthaniyah karya Imam Al Mawardi, 

Kharaj diterjemahkan dengan kata pajak, sedangkan Jizyah tidak 

diterjemahkan dengan pajak, melainkan tetap disebut jizyah. Dalam kitab 

Shahih Abu Daud, seorang pemungut jizyah diterjemahkan dengan seorang 

pemungut pajak, padahal yang dimaksud adalah petugas jizyah. Dalam 

kitab Al-Umm karya Imam Syafi’i, jizyah diterjemahkan dengan pajak. Dari 

berbagai penerjemahan ini tampaknya pengertian jizyah,kharaj, dan lain-

lain disatukan ke dalam istilah pajak (Zulkifli, 2020:58). 

Ada pun beberapa ulama yang memberikan definisi tentang 

pajak dalam Islam di antaranya (Zulkifli, 2020:59): 

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 di satu 

pihak dan untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik 

dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara”. 

2. Gazi Inayah berpendapat, “pajak adalah kewajiban untuk membayar 

tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang 

bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan 

pemerintah ini sesuai dengan kemampuan si pemilik harta dan 

dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan 

untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah”. 
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3. Abdul Qadim Zallum berpendapat, “pajak adalah harta yang 

diwajibkan Allah Swt. Kepada kaum muslimin untuk membiayai 

berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang 

diwajibkan atas mereka pada kondisi baitul mal tidak ada uang atau 

harta”. 

4. Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Juwaini berpendapat, “pajak adalah 

apa yang diwajibkan oleh 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 di dalam baitulmal”. 

Pilihan kewajiban pajak ini sebagai solusi dan telah melahirkan 

perdebatan di kalangan para fuqaha (ulama) dan ekonomi islam, ada yang 

menyatakan pajak itu boleh dan ada yang menyatakan pajak itu tidak boleh. 

Beberapa ulama dan ekonomi islam yang menyatakan bahwa pemungutan 

pajak itu di perbolehkan, antara lain: 1) Abu Yusuf, dalam kitabnya Al 

Kharaj, menyebutkan bahwa: “semua Khulafaurrasyidin, terutama Umar, 

Ali, dan Umar bin Abdul Aziz dilaporkan telah menekankan bahwa pajak 

harus dikumpulkan dengan keadilan dan kemurahan, tidak diperbolehkan 

melebihi kemampuan rakyat untuk membayar, juga jangan sampai membuat 

mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok mereka sehari-hari. 2) 

Ibnu Khaldun, dalam kitabnya Muqaddimah, menyebutkan bahwa: “oleh 

karena itu, sebarkanlah pajak pada semua orang dengan keadilan dan 

pemerataan, perlakukan semua orang sama dan jangan memberi kekayaan 
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dan jangan mengecualikan kepada siapa pun sekalipun itu adalah petugasmu 

sendiri atau kawan akrabmu atau pengikutmu. Dan jangan kamu menarik 

pajak dari orang melebihi kemampuan membayarnya”. 3) M. Umer Chapra 

dalam bukunya Islam and The Ekonomic challenge, mengatakan: “Hak 

negara Islam untuk meningkatkan sumber-sumber daya lewat pajak di 

samping zakat telah dipertahankan oleh sejumlah fuqaha yang pada 

prinsipnya telah mewakili semua mazhab fikih. Hal ini disebabkan karena 

dana zakat dipergunakan pada prinsipnya untuk kesejahteraan kaum miskin 

padahal negara memerlukan sumber-sumber dana yang lain agar dapat 

melakukan fungsi-fungsi alokasi, distribusi, dan sosialisasi secarae fektif. 

Hakini dibela para fuqaha berdasarkan hadist: (pada hartamu ada kewajiban 

lain selain zakat)”. 4) Hasan Al Banna dalam bukunya Majmuatur Rasa’il, 

mengatakan: “melihat tujuan keadilan sosial dan distribusi pendapatan yang 

merata, maka sistem perpajakan progresif tampaknya seirama dengan 

sasaransasaran Islam”. 5) Ibnu Taimiyah, dalam kitabnya Majmuatul 

Fatawa, menyebutkan bahwa: “larangan penghindaran pajak sekalipun itu 

tidak adil berdasarkan argumen bahwa tidak membayar pajak oleh mereka 

yang berkewajiban akan mengakibatkan beban yang lebih besar bagi 

kelompok lain”. 6) Abdul Qadim Zallum dalam kitabnya Al Amwal fi 

Daulah al Khilafah, menyebutkan bahwa: “berbagai pos pengeluaran yang 

tidak tercukupi oleh Baitul Mal adalah menjadi kewajiban kaum muslimin. 

Jika berbagai kebutuhan dan pos- pos pengeluaran itu tidak dibiayai, 

maka akan timbul kemudharatan yang menimpa kaum muslimin untuk 
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membayar pajak, hanya untuk menutupi (kekurangan biaya terhadap) 

berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang diwajibkan, tanpa 

berlebih” (Zulkifli, 2020:62). 

Sementara beberapa pendapat ulama menatakan bahwa pajak tidak 

boleh dibebankan kepada kaum muslimin karena kaum muslimin sudah 

dibebani kewajiban zakat. Berdasarkan firman Allah swt dalam surat An 

Nisa 29: 

Dan firman Allah dalam surat An-nisa: 29 yang berbunyi:  

ٰٓ اَْن تَُكْىَن تَِجاَرةً َعْه تََزاٍض ٰيٰٓاَيُّهَا الَِّذْيَه ٰاَمىُْىا  ا اَْمَىالَُكْم بَيْىَُكْم بِالْبَاِطِل اَِلَّ ََل تَأُْكلُْىٰٓ

َ َكاَن بُِكْم َرِحْيًما ا اَْوفَُسُكْم ۗ اِنَّ ّللّاٰ ْىُكْم ۗ َوََل تَْقتُلُْىٰٓ   مِّ

Artinya:  Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu degan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali 

dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. 

Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh allah maha penyayang 

kepadamu (Qs An-Nisa:29). 

Dalam ayat ini Allah melarang hamba-Nya saling memakan 

harta sesamanya dengan jalan yang tidak dibenarkan. Dan pajak adalah 

salah satu jalan yang batil untuk memakan harta sesamanya. Adapun dalil 

secara khusus, ada beberapa hadits yang menjelaskan keharaman pajak 

dan ancaman bagi para penariknya, di antaranya bahwa Rasulullah SAW 

bersabda: 

Sesungguhnya pelaku/pemungut pajak diadzab di neraka. (HR 

Ahmad dan Abu Dawud).  



49 

 

 
 

Hadits inilah yang acap kali digunakan untuk mengharamkan 

memungut pajak, dan juga sebagai dalih untuk tidak bayar pajak. Serta 

untuk mengharamkan secara total apa-apa yang berbau pajak. Dan 

ancamannya juga tidak main-main, yaitu api neraka yang pedih (Zulkifli, 

2020:66). 

2.11 Penelitian Terdahulu 

Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang berkaitan dengan 

penelitian yang akan diteliti yaitu: 

Tabel 2.1 

Ringkasan Penelitian Terdahulu 

 

Peneliti 

(Tahun) 

Judul 

Penelitian 

Variabel X Variabel Y Hasil Penelitian 

Dewi Sofha, 

Zaky 

Machmuddah 

(2019) 

Persepsi Etika 

Penggelapan 

Pajak: 

Pengaruh 

Langsug dan 

Tidak 

Langsung 

Religiusitas 

(X1), Gender 

(X2) dan  

Love of 

Money (X3) 

Persepsi 

Etika 

Penggelapan 

Pajak 

Kesimpulan dari  

penelitian ini adalah: 

1. Religiusitas 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap persepsi 

etika 

penggelapan 

pajak. 

2. Gender 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap persepsi 

etika 

penggelapan 

pajak. 

3. Love of money 

tidak 

berpengaruh 

terhadap persepsi 

etika 

penggelapan 

pajak. 

4. Religiusitas tidak 

memediasi 
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pengaruh gender 

terhadap persepsi 

etika 

penggelapan 

pajak. 

5. Love of money 

tidak memediasi 

pengaruh gender 

terhadap persepsi 

etika 

penggelapan 

pajak. 

Michael 

Ardho 

Dewanta & 

Zaky 

Machmuddah 

(2019) 

Gender, 

Religiosity, 

Love of 

Money, and 

Ethical 

Perception of 

Tax Evasion 

Religiusitas 

(X1), Gender 

(X2) dan 

Love of 

Money (X3) 

Persepsi 

Etika 

Penggelapan 

Pajak 

Kesimpulan dari 

penelitian ini adalah: 

1. Gender tidak 

berpengaruh 

terhadap 

religiusitas. 

2. Gender 

berpengaruh 

terhadap love of 

money. 

3. Gender 

berpengaruh 

secara signifikan 

terhadap persepsi 

etika 

penggelapan 

pajak. 

4. Religiusitas 

memiliki 

pengaruh 

signifikan 

terhadap persepsi 

etika 

penggelapan 

pajak. 

5. Love of money 

berpengaruh 

positif signifikan 

terhadap persepsi 

etika 

penggelapan 

pajak. 

6. Religiusitas tidak 

memediasi 
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hubungan gender 

dengan persepsi 

etika 

penggelapan 

pajak. 

7. Love of money 

tidak memediasi 

hubungan gender 

dengan persepsi 

etika 

penggelapan 

pajak. 

Dewi Sofha, 

St. Dwiarso 

Utomo 

(2018) 

Keterkaitan 

Religiusitas, 

Gender, LOM 

dan persepsi 

etika 

Penggelapan 

Pajak 

Religiusitas 

(X1), Gender 

(X2) dan 

Love of 

Money (X3) 

Persepsi 

Etika 

Penggelapan 

Pajak 

Kesimpulan dari 

penelitian ini adalah: 

1. Variabel gender  

memiliki 

pengaruh 

signifikan 

terhadap etika 

penggelapan 

pajak. 

2. Variabel 

religiusitas 

memiliki 

pengaruh 

signifikan 

terhadap etika 

penggelapan 

pajak. 

3. Variabel love of 

money tidak 

memiliki 

pengaruh 

terhadap etika 

penggelapan 

pajak. 

4. Variabel 

religiusitas tidak 

memediasi 

pengaruh gender 

terhadap persepsi 

etika 

penggelapan 

pajak. 

5. Variabel love of 

money tidak 
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memediasi 

pengaruh gender 

terhadap persepsi 

etika 

penggelapan 

pajak 

Nauvalia, 

Yuniarti & 

Tri Sulistyani 

(2018) 

Pengaruh 

Religiusitas, 

Pemahaman 

Perpajakan, 
Status Sosial 

Ekonomi Dan 

Love Of 

Money 
Terhadap 

Persepsi 

Penggelapan 

Pajak 

Religiusitas 

(X1), 

Pemahaman 

Perpajakan 

(X2), Status 

Sosial 

Ekonomi 

(X3) dan 

Love of 

Money (X4) 

Persepsi 

Etika 

Penggelapan 

Pajak 

Kesimpulan dari  

penelitian ini adalah: 

1. Religiusitas tidak 

berpengaruh 

secara signifikan 

terhadap 

persepsi 

penggelapan 

pajak. 

2. Pemahaman 

Perpajakan 

berpengaruhi 

secara signifikan 

terhadap persepsi 

penggelapan 

pajak. 

3. Status sosial 

ekonomi tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap persepsi 

penggelapan 

pajak. 

4. Love of money 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap persepsi 

penggelapan 

pajak. 

Lasmia 

Dharma 

(2016) 

Pengaruh 

Gender, 

Pemahaman 

Perpajakan, 

dan 

Religiusitas 

Terhadap 

Persepsi 

Penggelapan 

Pajak 

Gender (X1), 

Pemahaman 

Perpajakan 

(X2) dan 

Religiusitas 

(X3) 

Persepsi 

Etika 

Penggelapan 

Pajak 

Kesimpulan dari  

penelitian ini adalah: 

1. Gender 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

persepsi 

penggelapan 

pajak. 

2. Pemahaman 

Perpajakan 
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berpengaruh 

secara signifikan 

terhadap persepsi 

penggelapan 

pajak. 

3. Religiusitas tidak 

berpengaruh 

terhadap persepsi 

penggelapan 

pajak. 

Yesi Mutia 

Basri (2015) 

Pengaruh 

Gender, 

Religiusitas, 

dan Sikap 

Love of 

Money, Pada 

Persepsi Etika 

Penggelapan 

Pajak 

Mahasiswa 

Akuntansi 

Gender (X1), 

Religiusitas 

(X2) dan 

Love of 

Money (X3) 

Persepsi 

Etika 

Penggelapan 

Pajak 

1. Gender 

berpengaruh 

terhadap 

religiusitas. 

2. Gender tidak 

berpengaruh pada 

sikap love of 

money. 

3. Gender tidak 

berpengaruh pada 

etika penggelapan 

pajak. 

4. Religiusitas tidak 

berpengaruh pada 

etika penggelapan 

pajak. 

5. Love of money 

berpengaruh pada 

etika penggelapan 

pajak. 

6. Love of money 

dan religiusitas 

tidak memediasi 

hubungan gender 

dengan etika 

penggelapan 

pajak. 

Sumber: Penelitian-Penelitian Terdahulu 
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2.12 Kerangka Konseptual 

Berdasarkan tinjauan penelitian sebelumnya dan kajian teoritis serta 

permasalahan yang dikemukakan, sebagai dasar untuk merumuskan 

hipotesis, berikut model bagannya. 

Gambar 2.1 

Kerangka konseptual 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Keterangan: 

  : Pengaruh parsial 

 

 

Gender 

(X1) 

Religiusitas  

(X2) 

Pemahaman 

Perpajakan 

(X3) 

Love of Money 

(X4) 

Persepsi Etika 

Penggelapan Pajak 

(Y) 

H1 

H2 

H3 

H4 
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2.13 Pengembangan Hipotesis 

Berdasarkan konsep-konsep dasar teori yang dijelaskan di atas, 

peneliti menggambarkan Pengaruh Gender, Religiusitas, Pemahaman 

Perpajakan dan Love of Money adalah sebagai berikut : 

1. Pengaruh Gender Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak 

Berdasarkan Coate dan Frey (2000) dalam Dharma (2016) 

terdapat dua pendekatan yang biasa digunakan untuk memberikan 

pendapat mengenai pengaruh gender terhadap perilaku etis maupun 

persepsi individu terhadap perilaku tidak etis, yaitu pendekatan 

struktural dan pendekatan sosialisasi. Pendekatan struktural, 

menyatakan bahwa perbedaan antara pria dan wanita disebabkan oleh 

sosialisasi awal terhadap pekerjaan dan kebutuhan-kebutuhan peran 

lainnya. Dalam hal menyikapi suatu perilaku penggelapan pajak maka 

laki-laki dan perempuan mempunyai jawaban yang berbeda. 

Perempuan cenderung menentang sikap yang ilegal daripada laki-laki. 

Beberapa penelitian menyatakan bahwa perempuan lebih 

menentang penggelapan pajak dibandingkan dengan laki-laki, survey 

ini hasil dari penelitian McGee (2006) yang berjudul The Ethics of Tax 

Evasion a Survay of Busness Student In Polandia dan didukung lag 

oleh survey lainnya di Guatemala. Sebaliknya untuk survey yang 

dilakukan McGee di Rumania menyatakan bahwa laki- laki lebih 

menentang penggelapan pajak dibandingkan dengan perempuan 

(McGee, 2006). 
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Dharma (2016) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa 

variabel gender berpengaruh signifikan terhadap persepsi penggelapan 

pajak. Dan menyimpulkan bahwa perempuan akan lebih menentang 

tindakan penggelapan pajak dibandingkan laki-laki. Penelitian 

Dewanta & Machmuddah (2019) menyatakan bahwa gender 

berpengaruh signifikan terhadap persepsi etika mengenai penggelapan 

pajak. Hasil penelitian Dewanta & Machmuddah menunjukkan bahwa 

mahasiswa laki-laki lebih memiliki persepsi etis penggelapan pajak 

yang baik dibandingkan mahasiswa perempuan. Pernyataan ini 

didukung oleh hasil penelitian Sofha dan Utomo (2018), Sofha & 

Machmuddah (2019) serta Widyani & Dwiarso (2021)  yang 

menyatakan bahwa persepsi etis mahasiswa laki-laki lebih baik 

dibandingkan mahasiswa perempuan. 

Dalam sisi psikologi untuk memberikan penilaian terhadap etis 

atau tidaknya suatu tindakan, maka laki-laki dan perempuan akan 

memberikan penilaian yang berbeda termasuk dalam kasus 

penggelapan pajak. Maka dalam hal ini penulis menduga adanya 

pengaruh gender terhadap persepsi penggelapan pajak. Berdasarkan 

uraian di atas, dirumuskan hipotesis pertama sebagai berikut: 

H1: Gender berpengaruh signifikan terhadap persepsi     

penggelapan pajak  
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2. Pengaruh Religiusitas Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak 

Religiusitas didefinisikan sebagai seberapa jauh pengetahuan, 

seberapa kokoh keyakinan, seberapa pelaksanaan ibadah dan kaidah 

dan seberapa dalam penghayatan atas agama yang diyakininya. Bagi 

seorang muslim, religiusitas dapat diketahui dari seberapa jauh 

pengetahuan, keyakinan, pelaksanaan dan penghayatan atas agama 

Islam.  

Agama dipercaya dapat mengontrol perilaku individu. Makin 

religius seseorang maka dapat mengontrol perilakunya dengan 

menghindari sikap yang tidak etis. Keyakinan agama yang kuat 

diharapkan mencegah perilaku ilegal melalui perasaan bersalah 

terutama dalam hal penghindaran pajak (Basri, 2015). Gagasan bahwa 

religiusitas seseorang (kereligiusan) dapat memengaruhi penilaian 

individu, keyakinan dan perilaku dalam berbagai situasi, akan muncul 

menjadi intuitif. 

Religiusitas memiliki pengaruh baik pada sikap dan perilaku 

manusia. Religiusitas merupakan nilai penting dalam struktur kognitif 

individu wajib pajak yang dapat mempengaruhi perilaku individu. 

Semakin kuat tingkat keagamaan seseorang akan memberikan 

peningkatan nilai-nilai etika dalam menjalankan kehidupan serta akan 

mempengaruhi perilaku setiap individu. Religiusitas yang tinggi akan 

menimbulkan persepsi yang positif, sehingga akan menghindari 

penggelapan pajak. Hal ini sejalan oleh hasil penelitian Dewanta & 
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Machmuddah (2019) yang menunjukkan bahwa religiusitas 

berpengaruh signifikan terhadap persepsi etika penggelapan pajak. 

Sofha & Utomo (2018) serta Sofha & Machmuddah (2019) 

menunjukkan hal yang sama bahwa tingkat religiusitas yang tinggi 

akan memunculkan persepsi positif yang membuat individu sadar akan 

pentingnya etika dan menghindari perilaku penggelapan pajak. Hal ini 

dikarenakan keyakinan agama yang kuat yang dianut oleh individu 

akan mempengaruhi peningkatan nilai-nilai etikanya dalam 

menjalankan kehidupan sehari hari dan akan mempengaruhi perilaku 

masing-masing individu. Dengan perilaku yang baik akan 

mempengaruhi individu dalam memberikan persepsinya terhadap 

penggelapan pajak. 

Religiusitas berpengaruh negatif terhadap persepsi penggelapan 

pajak dengan kata lain semakin tinggi religiusitas seseorang maka 

persepsi mahasiswa akan semakin rendah terhadap penggelapan pajak 

aatau dapat diartikan semakin tinggi religiusitas seseorang maka akan 

cenderung menghindari penggelapan pajak.. Berdasarkan uraian di 

atas, dirumuskan hipotesis kedua sebagai berikut: 

H2: Religiusitas berpengaruh signifikan terhadap persepsi 

penggelapan  pajak. 
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3. Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Pesepsi Penggelapan 

Pajak 

Pengaruh pemahaman perpajakan oleh Wajib Pajak Orang 

Pribadi terhadap persepsi atas perilaku penggelapan pajak dapat 

dikembangkan dengan melihat seberapa besar pemahaman ketentuan 

perpajakan dapat dipahami oleh wajib pajak, dimengerti dan dipatuhi 

dan kemudian dilaksanakan. Dengan tujuan agar ke depannya, praktik 

penggelapan pajak dapat diminimalisir serendah mungkin dan Wajib 

Pajak memahami perilaku tersebut melanggar hukum dan tidak etis 

untuk dilakukan. 

Dharma (2016), menyatakan bahwa terdapat pengaruh 

pemahaman perpajakan terhadap persepsi penggelapan pajak. Dan 

menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman perpajakan, 

maka tingkat persepsi penggelapan pajak menurun. Hal ini juga 

didukung oleh penelitian Nauvalia et al (2018) yang menyatakan 

bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap 

persepsi penggelapan pajak. 

Widyani & Utomo (2021) menunjukkan bahwa semakin tinggi 

atau baiknya tingkat pemahaman perpajakan mahasiswa akan 

menghindari tindakan penggelapan pajak. Mahasiswa yang memahami 

perpajakan akan lebih mengerti pelaksanaan ketentuan peraturan 

perpajakan berupa hak, kewajiban, dan resiko yang diterima seorang 

wajib pajak jika tidak mengikuti aturan yang telah ditentukan di 
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undan-undang, sehingga memberikan persepsi yang rendah mengenai 

penggelapan pajak. 

Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah 

cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah 

ada. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara 

jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jelas bahwa 

semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka 

semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima 

bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. 

McGee (2009) dalam Dharma (2016) mengaitkan sistem 

perpajakan dan pemahaman Undang-Undang perpajakan dapat 

berjalan dengan semestinya serta kemungkinan penyalahgunaan dalam 

sistem apapun. Mengacu pada teori persepsi, timbulnya persepsi oleh 

individu dipengaruhi oleh stimulus-stimulus, salah satunya 

pemahaman terhadap objek, dalam hal ini pemahaman perpajakan. 

Wajib Pajak akan menganggap buruk dan cenderung menghindari 

suatu tindakan yang melanggar ketentuan apabila pemahaman yang 

dimilikinya semakin baik. Berdasarkan uraian di atas, dirumuskan 

hipotesis ketiga sebagai berikut: 

H3: Pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap 

persepsi penggelapan pajak. 
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4. Pengaruh Love of Money Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak 

Love of money merupakan orang yang cenderung menganggap 

uang sebagai prioritas dalam hidup, menurutnya dengan adanya uang 

maka kebahagiaan akan datang, karena baginya itu akan menjadi 

motivasi dalam bekerja, menjadi sebuah ukuran kesuksesan sera 

merasa dihormati dikalangan masyarakat. Setiap orang akan berbeda-

beda tentang perilaku love of money, terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi kecintaan terhadap uang, misalnya tingkat pendidikan, 

usia, jenis kelamin, faktor demografi, latar belakang etnis dan status 

sosial (Asih & Dwiyanti, 2019). Kecintaan pada uang adalah sikap 

berlebihan yang menunjukkan kasih sayang seseorang terhdap uang 

dan beranggapan bahwa uang adalah sumber kebahagiaan dalam 

kehidupan. 

Dari sisi positif, uang dinilai sebagai sesuatu yang memiliki 

manfaat yang tinggi. Individu yang memiliki pola pikir positif terhadap 

kecintaannya terhadap uang cenderung memandang uang sebagai 

sesuatu yang dapat membantunya dalam memenuhi kebutuhan sehari-

hari. Dari sisi negatif, uang dikhawatirkan akan merubah pola pikir, 

persepsi hingga perilaku seseorang menjadi tidak etis akibat 

kecintaannya terhadap uang. 

Sebuah penelitian mengatakan bahwa love of money 

berpengaruh signifikan terhadap persepsi etika penggelapan pajak 

(Nauvalia et al, 2018). Hal ini didukung oleh penelitian Dewanta & 
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Machmuddah (2019) bahwa love of money berpengaruh signifikan 

terhadap persepsi etika penggelapan pajak. Ini berarti sifat kecintaan 

uang yang tinggi akan merubah persepsi mahasiswa terkait tindakan 

penggelapan pajak. 

Hasil penelitian Basri (2015) menuujukkan bahwa semakin 

tinggi sifat love of money seseorang maka persepsi etika terhadap 

penggelapan pajak juga makin tinggi. Hal ini berarti individu yang 

memiliki money ethic yang tinggi cenderung untuk melakukan 

penggelapan pajak, karena menganggap penggelapan pajak adalah 

tindakan etis. Dari uraian diatas, dirumuskan hipotesis keempat 

sebagai berikut: 

H4: Love of money berpengaruh signifikan terhadap persepsi 

penggelapan pajak. 

 

 

 

 



 
 

63 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Populasi Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini merupakan wilayah yang ingin diteliti 

oleh peneliti. Populasi adalah seluruh kumpulan elemen menunjukkan ciri-

ciri tertentu yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan (Sanusi, 

2016). Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari 

manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes, 

atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik 

tertentu pada suatu penelitian (Hardani, dkk, 2020). 

Menurut Sugiyono (2019) populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Populasi yang digunakan dalam penelitian adalah 

mahasiswa Akuntansi Strata 1 Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Angkatan 

2018-2019 Universitas Islam  Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Jumlah 

seluruh populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 338 mahasiswa. 

Dengan jumlah mahasiswa akuntansi S1 angkatan 2018 sebanyak 162 

mahasiswa. Dan jumlah mahasiswa akuntansi S1 angkatan 2019 sebanyak 

176 mahasiswa. Berikut adalah tabel terkait jumlah mahasiswa jurusan 

akuntansi S1 angkatan tahun 2018 & 2019 Fakultas Ekonomi dan Ilmu 

Sosial di UIN SUSKA Riau. 
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Tabel 3.1 

Data Mahasiswa Akuntansi Strata 1 

Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau 

Angkatan 2018 dan 2019 

 

TA. 

2018/2019 

TA. 

2019/2020 
Jumlah 

LK PR LK PR 

338 
35 127 47 129 

Total 

162 176 

Sumber: Akademik Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial   

3.2 Sampel Penelitian 

Menurut Sanusi (2016) sampel adalah bagian dari elemen-elemen 

populasi yang terpilih. Sampel merupakan sub dari seperangkat elemen 

yang dipilih untuk dipelajari. Sampel juga merupakan sebagian anggota 

populasi yang diambil dengan menggunakan teknik pengambilan sampling 

(Hardani, dkk, 2020). Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik 

convenience sampling Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini 

adalah secara non probabilitas yaitu convenience sampling. Menurut 

Sugiyono (2015), convenience sampling merupakan metode penentuan 

sampel dengan memilih sampel secara bebas sekehendak peneliti. Besarnya 

sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan perhitungan matematis 

menggunakan rumus Slovin. Rumus Slovin adalah rumus atau formula 

untuk menghitung jumlah sampel minimal apabila perilaku dari sebuah 

populasi tidak diketahui secara pasti. 
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Rumus slovin: 

n =       N 

       1 + Ne
2
 

Keterangan:  

n : Jumlah sampel yang dicari 

N: Jumlah populasi 

e : Toleransi ketidaktelitian (dalam persen) 

Dari rumus slovin diatas dengan tingkat ketidaktelitian sebsar 10%  

maka sampel penelitian ini sebesar 77 mahasiswa. 

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Penelitian ini 

dilakukan pada bulan Januari 2022 sampai bulan Juni 2022, yaitu selama 

tujuh bulan dengan perencanaan sebagai berikut: 

Tabel 3.2 

Waktu Penelitian 

No 

Jenis Kegiatan 

Bulan 

Desember Januari Februari Maret April Mei Juni 

1 Pengumpulan 

data 

       

2 Penulisan 

Proposal 

       

3 Penyebaran 

Kuesioner 

       

4 Olah dan 

Analisis Data 

       

5 Penulisan 

Skripsi 

       

Sumber: Data Peneliti, 2022 
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3.4 Objek Penelitian 

Objek penelitian, adalah hal yang menjadi sasaran penelitian. Objek 

penelitian ini adalah mahasiswa akuntansi strata 1 angkatan 2018 & 2019 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau dalam memberikan 

persepsi etis atau tidaknya tindakan penggelapan pajak dengan variabel 

berupa gender, religiusitas, pemahaman perpajakan dan love of  money. 

3.5 Jenis dan Sumber Data 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitif dengan metode 

survei. Penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis 

terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya 

(Hardani, dkk, 2020). Menurut Sugiyono (2019) penelitian kuantitatif 

adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan 

untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data 

menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat 

kuantitatif/statistic, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah 

ditentukan. Penelitian survei adalah penelitian yang dilakukan pada 

populasi besar aupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari 

sampel yang diambil dari populasi tersebut, untuk menemukan kejadian-

kejadian elatif, distribusi, dan hubungan-hubungan antar variabel sosiologis 

maupun psikologis (Sugiyono, 2019). 

 Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang dikumpulkan 

dari sumber-sumber asli untuk tujuan tertentu. Data primer merupakan data 
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yang hanya dapat diperoleh dari sumber aslinya. Dalam penelitian ini, data 

primer diproleh melalui kuesioner yang disebarkan kepada mahasiswa 

akuntansi strata 1 angkatan 2018 & 2019 Fakultas Ekonomi dan Ilmu 

Sosial UIN SUSKA Riau.  

 Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber yang 

sudah ada dan tidak perlu dicari sendiri oleh peneliti. Data sekunder 

merupakan data yang sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari dan 

mengumpulkan. Data sekunder penelitian ini berupa data jumlah 

mahasiswa akuntansi strata 1 angkatan 2018 & 2019 Fakultas Ekonomi dan 

Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau yang diperoleh dari bagian akademik 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau. 

3.6 Teknik Pengumpulan data 

Pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan menyebarkan 

kuesioner kepada responden melalui via Whats app berupa google form. 

Metode pengumpulan data penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Tinjauan Literatur  

Dalam penelitian ini, para peneliti memeriksa teori-teori yang 

diperoleh dari literatur, artikel dan hasil penelitian sebelumnya sehingga 

para peneliti dapat memahami literatur yang terkait dengan penelitian 

yang relevan. 

2. Dokumentasi  

Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data sekunder berupa 

jumlah mahasiswa akuntansi strata 1 angkatan 2018 & 2019 Fakultas 

Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau. 
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3. Kuesioner 

Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data primer berupa 

penyebaran kuesioner kepada responden. Kuesioner adalah instrumen 

penelitian yang terdiri dari rangkaian pertanyaan yang bertujuan untuk 

mengumpulkan informasi dari responden. Kuesioner dibagikan kepada 

responden melalui media online (Whats app) berupa google form. 

3.7 Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran 

Definisi operasional variabel adalah suatu definisi variabel yang 

didasarkan pada karakteristik yang dapat diobservasi dari apa yang 

sedang didefinisikan. Bentuk variabel penelitian harus ditentukan oleh 

peneliti untuk menarik kesimpulan. 

Tabel 3.3 

Definisi Operasional dan Pengukuran 

 

Variabel Definisi Indikator Pengukuran 

Gender  Perbedaan peran 

fungsi status, dan 

tanggung jawab 

antara laki-laki 

dan perempuan 

sebagai hasil dari 

bentuk social 

budaya yang 

sudah tertanam 

melalui proses 

dari generasi ke 

generasi 

(Puspitawati,2013) 

 

- Variabel Dummy 

dengan skala biner. 

1: untuk laki-laki, 

2: untuk 

perempuan  

Religiusitas  Tingkat 

keterikatan 

individu dalam 
mengekspresikan 

ajaran-ajaran 

agama yang 

1. Praktek agama 
2. Pengalaman 

agama 
3. Pengetahuan 

agama 
4. Konsekuensi 

Tujuh item 

pernyataan 

dengan 
menggunakan 

skala likert lima 

poin, yaitu 
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diyakininya 

dengan cara 

mengintegrasikan 

berbagai dimensi 

keagamaan yang 

ada kedalam 

kehidupan 

5. Keyakinan 
(Glock dan 

Stark,1965) 
 

Sangat Tidak 

Setuju (1), Tidak 

Setuju (2), Netral 

(3), Setuju (4), 

dan Sangat 

Setuju (5) 

Pemahaman 

Perajakan  

proses dimana 

wajib pajak 

mengetahui 

tentang perpajakan 

dan 

mengaplikasikan 

pengetahuan itu 

untuk membayar 

pajak. 

1. Pengetahuan 

Mengenai 

Ketentuan Umum 

dan Tata Cara 

Perpajakan. 

2. Pengetahuan 

Tentang Sistem 

Perpajakan di 

Indonesia 

3. Pengetahuan 

Mengenai Fungsi 

Perpajakan 

(Siti Kurnia Rahayu 

2010: 141) 

Lima  item 

pernyataan  

dengan 

menggunakan 

skala likert lima 

poin, yaitu 

Sangat Tidak 

Setuju (1), Tidak 

Setuju (2), Netral 

(3), Setuju (4), 

dan Sangat 

Setuju (5) 

Love of 

Money  

Tingkat 

kecintaan 

individu pada 

uang dan 

bagaimana 

individu tersebut 

menganggap 

bahwa uang 

sangat penting 

bagi 

kehidupannya. 

1. Motivasi 

2. Sukses 

3. Penting 

4. Kaya 

5. Baik  

6. Jahat  

(Tang & Chiu, 2003). 

Enam  item 

pernyataan 

dengan 

menggunakan 

skala likert lima 

poin, yaitu 

Sangat Tidak 

Setuju (1), Tidak 

Setuju (2), Netral 

(3), Setuju (4), 

dan Sangat 

Setuju (5) 
Penggelapan 

pajak  

Penggelapan pajak 

merupakan usaha 

meringankan 

beban pajak 

dengan cara 

melanggar 

undang-undang 

(Mardiasmo, 

2016: 11) 

1. Keadilan 

2. Sistem Perpajakan 

3. Diskriminasi 

(Nickerson, et al 

(2009)  

Enam  item 

pernyataan dari 

penelitian dengan 

menggunakan 

skala likert lima 

poin, yaitu 

Sangat Tidak 

Setuju (1), Tidak 

Setuju (2), Netral 

(3), Setuju (4), 

dan Sangat 

Setuju (5) 
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3.8 Metode Analisis Data 

Metode analisis data adalah metode pengolahan data yang 

dikumpulkan dan kemudian dapat menginterpretasikan hasil pengolahan 

data yang digunakan untuk menjawab pertanyaan yang telah diajukan. 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda dengan 

bantuan SPSS untuk menukur pengaruh gender, religiusitas, pemahaman 

perpajakan dan love of money terhadap persepsi etika penggelapan pajak. 

Metode-metode yang digunakan yaitu: 

3.7.1. Uji Statistik Deskriptif 

Menurut Sanusi (2016) statistik deskriptif adalah statistic 

yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara 

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa bermaksud untuk membuat kesimpulan 

yang berlaku umum atau generalisasi.  

3.7.2. Uji Kualitas Data 

Pada penelitian ini dilakukan uji kualitas data dengan 

menggunakan uji validitas dan reliabilitas. 

a. Uji Validitas 

Validitas atau validity mengartikan sejauh mana 

kecermatan dan ketepatan suatu alat ukur dalam melakukan 

pengukurannya. Dalam penelitian, validitas dinyatakan pada 

derajat ketepatan alat ukur terhadap isi sebenarnya yang diukur. 
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Dalam penelitian ini yang menjadi alat ukur adalah kuesioner. Uji 

validitas digunakan untuk mengukur valid, atau sah tidaknya suatu 

kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan memiliki validitas yang 

tinggi jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk 

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut 

(Ghozali, 2016). Sisi lain dari validitas adalah aspek kecermatan 

pengukuran yang dimaksud adalah dapat mendeteksi perbedaan-

perbedaan kecil yang ada pada atribut yang diukurnya. 

Dalam penelitian ini menggunakan bantuan SPSS Statistic 

25 untuk uji validitas yang dilakukan dengan menggunakan 

korelasi bivariate antara masing-masing skor indikator dengan 

total skor konstruk. Hasil korelasi tersebut dilihat dari output 

Cronbach Alpha yang ada pada kolom Correlated Item – Total 

Correlation. Tingkat signifikansi yang digunakan dalam pengujian 

sebesar 0,05 (5%) dengan kriteria pengujian yang dibuktikan oleh 

perhitungan apabila nilai pearson correlation (R hitung) lebih 

besar dari R tabel, maka tiap-tiap pertanyaan dikatakan valid atau 

sah dan sebaliknya. 

b. Uji Reliabilitas 

Kuesioner yang reliabel atau handal adalah jika jawaban 

seseorang terhadap pernyataan adalah stabil atau konsisten dari 

waktu ke waktu (Ghozali, 2016). Yang dimaksud adalah untuk 

mengetahui sejauh mana pengukuran (tiap pertanyaan dalam 
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kuesioner) yang digunakan dapat dipercaya atau diandalkan. 

Dalam penelitian ini menggunakan koefisien Cronbach Alpha 

dengan batas toleransi yang dianggap reliable sebesar 0,6 (Ghozali, 

2016). Cronbach Alpha adalah tolak ukur untuk menghubungkan 

korelasi antara skala yang dibuat dengan semua skala variabel yang 

ada. Suatu variabel akan dikatakan reliabel apabila nilai Cronbach 

Alpha lebih besar dari batas toleransinya. Cronbach Alpha. Jika 

nilai cronbach alpha > 0,60 maka kuesioner dikatakan reliabel. 

3.7.3. Uji Asumsi Klasik 

Untuk mengetahui apakah hasil estimasi yang dilakukan 

tidak biasa yang mengakibatkan hasil regresi yang diperoleh tidak 

valid dan hasil regresi tersebut tidak dipergunakan sebagai dasar 

untuk menguji hipotesis dan penarikan kesimpulan, maka 

pengujian asumsi klasik yang akan diuji dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah model 

regresi memiliki nilai residual yang berdistribusi normal atau tidak 

(Ghozali, 2016). Karena seharusnya model regresi yang baik 

adalah yang distribusi datanya normal atau mendekati normal. 

Dalam penelitian ini uji normalitas menggunakan uji statistik 

non-parametrik Kolmogorov Smirnov dan uji grafik normal P-P 
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Plot. Dasar pengambilan keputusan pada analisis ini adalah sebagai 

berikut (Ghozali, 2016): 

1. Jika nilai signifikansi / nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, 

maka dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi secara normal. 

2. Jika nilai signifikansi / nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, 

maka dapat disimpulkan bahwa data tidak berdistribusi normal. 

b. Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah 

pada model regresi ditemukan adanya hubungan yang sempurna 

atau tidak sempurna antara variabel bebas. Menurut Ghozali (2016) 

variabel orthogonal ketika nilai korelasi antara sesama variabel 

bebas sama dengan nol. Nilai ini terjadi karena seharusnya model 

regresi yang baik tidak terjadi korelasi antara variabel independen. 

Uji ini akan dilakukan dengan cara mengukur variabel bebas mana 

yang dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Pengukuran akan 

menggunakan pencarian nilai Varians Inflantion Factor (VIF) dan 

Tolerance. Tolerance adalah mengukur seberapa variabilitas 

variabel bebas yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel 

bebas lainnya. Jika dirumuskan nilai Tolerance adalah setengah 

dari VIF (VIF = 1/Tolerance) atau dengan kata lain berbanding 

terbalik. Kriteria pengambilan kesimpulan hasil pengukuran 

dengan menggunakan nilai Tolerance dan VIF adalah sebagai 

berikut: 
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4. Tidak terjadi multikolinearitas jika nilai VIF ≤ 10 atau 

Tolerance ≥ 0,10 dengan tingkat kolonieritas 0.95. 

5. Terjadi multikolinearitas jika nilai atau VIF ≥ 10 atau Tolerance 

≤ 0,10 dengan tingkat kolonieritas 0.95. 

6.  

c. Heterokedasitas 

Uji heteroskedastisitas merupakan salah satu pengujian 

asumsi klasik yang harus ada dalam model regresi linear. Yang 

bertujuan untuk menguji apakah terjadi ketidaksamaan variance 

dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya pada setiap 

persamaan maka perlu dilakukan uji heteroskedastisitas. Dikatakan 

homoskedastisitas jika variance dari residual satu pengamatan ke 

satu pengamatan yang lain tetap dan jika sebaliknya disebut 

heteroskedastisitas. Menurut Ghozali (2016) model regresi yang 

baik adalah ketika tidak terjadi heteroskedastisitas atau dengan kata 

lain homoskedastisitas. 

Dalam menguji heteroskedastisitas dalam penelitian ini, 

maka digunakan uji Glejser. Kriteria dari uji Glejser adalah apabila 

nilai p value sama dengan atau lebih dari 0,05 maka disimpulkan 

bahwa pengujian variabel dapat dikatakan bersifat 

homoskedastisitas atau tidak mengalami masalah 

heteroskedastisitas (Ghozali, 2016). Penggunaan uji Glejser dapat 

lebih menjamin keakuratan hasil. 



75 

 

 
 

3.7.4. Analisis Regresi Linear Berganda 

Teknik analisis regresi linear berganda digunakan dalam 

penelitian ini untuk menganalisis hipotesis. Analisis regresi linear 

berganda merupakan teknik analisis yang digunakan untuk 

mengetahui hubungan antara dua atau lebih variabel independen 

dengan variabel dependen. Persamaan yang digunakan dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5 + e 

Keterangan: 

Y  = Persepsi penggelapan pajak 

α   = Konstanta 

β1, β2, β3, β4 = Koefesien regresi 

X1  = Gender 

X2   = Religiusitas  

X3   = Pemahaman Perpajakan 

X4  = Kecintaan pada uang 

e =  = error 

a. Uji t 

Uji signifikansi parameter individual (uji t) adalah 

pengujian secara parsial yang digunakan untuk mengetahui apakah 

variabel bebas mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat 

(Ghozali, 2016). Proses pengujiannya didasarkan pada t hitung 
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dengan menggunakan ketentuan analisis level of significance 0,05. 

Hasil pengujian akan dianalisis secara parsial dan disimpulkan: 

1. Koefisien regresi signifikan: Jika t hitung > t tabel atau sig. < 

0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima berarti variabel bebas 

mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat. 

2. Koefisien regresi tidak signifikan: Jika t hitung < t tabel atau 

sig. > 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak berarti variabel 

bebas tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat. 

b. Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi atau biasa disimbolkan dengan R² 

biasa digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model 

dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2016). 

Koefisien determinasi bernilai antara nol dan satu. Nilai yang kecil 

menandakan keterbatasan kemampuan variabel bebas dalam 

menjelaskan variasi bebas lainnya. sedangkan nilai yang mendekati 

1 berarti variabel independen memberikan hampir keseluruhan 

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi dependen. 

Namun disayangkan terdapat kelemahan yang mendasar dalam 

penggunaan koefisien determinasi, yaitu bias terhadap jumlah 

variabel bebas yang dimasukkan kedalam model. Maksudnya 

adalah ketika ada tambahan satu variabel bebas, maka hasil R² 

pasti akan meningkat tanpa memperdulikan pengaruh signifikan 

variabel tersebut variabel dependen.  
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Penggunaan nilai adjusted R² diperuntukan untuk 

mengevaluasi mana model regresi yang terbaik. Karena berbeda 

dengan nilai R², adjusted R² dapat bernilai positif atau negatif 

terjadi penambahan variabel bebas ke dalam model. Pada 

kenyataannya adjusted R² bisa bernilai negatif, walaupun 

seharusnya bernilai positif. Di dalam buku karya Ghozali (2016) 

menyatakan jika dalam uji empiris adjusted R² menunjukkan hasil 

negatif, maka R² akan dianggap bernilai nol. Karena secara 

matematis nilai R² = 1; adjusted R² = R² = 1 sedangkan nilai R² = 

0, maka adjusted R² = (1-k) atau (n-k). Jika k lebih besar dari 1, 

maka adjusted R² akan bernilai negatif (Ghozali, 2016). 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Secara teori, penggelapan pajak memang dipandang sebagai sesuatu 

yang negatif karena memberikan dampak yang buruk baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Berdasarkan hasil analisis data yang telah 

dijabarkan pada bab 4, maka kesimpulan yang dapat diambil dalam 

penelitian ini adalah gender, religiusitas, dan pemahaman perpajakan 

mempengaruhi persepsi seseorang terkait penggelapan pajak. penelitian ini 

menunjukkan bahwa gender, religiusitas dan pemahaman perpajakan 

berepngaruh signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak. Sedangakan 

love of money tidak berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak. 

Gender berpengaruh signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak 

dan mahasiswa laki-laki memiliki persepsi etis yang lebih baik daripada 

mahasiswa perempuan. Religiusitas berpengaruh secara signifikan terhadap 

persepsi penggelapan pajak. Nilai koefisien jalur yang ditunjukkan adalah -

0,220 berarti terdapat hubungan negatif antara religiusitas dengan persepsi e 

penggelapan pajak. Artinya semakin tinggi tingkat religiusitas seseorang 

maka persepsi penggelapan pajak semakin menurun dan seseorang yang 

memiliki religiusitas yang tinggi cenderung menghindarkan diri dari 

penggelapan pajak. Pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan 

terhadap persepsi penggelapan pajak. Dengan nilai koefisien jalur sebesar -

0,687 berarti terdapat hubungan yang negatif terhadap persepsi penggelapan 
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pajak. Bahwa semakin tinngi tingkat pemahaman perpajakan seseorang 

maka persepsi penggelapan pajak semakin menurun. Artinya semakin tinggi 

atau baiknya tingkat pemahaman perpajakan seseorang akan menghindari 

atau menentang tindakan penggelapan pajak. Love of money tidak 

berpengaruh signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak. Artinya 

seseorang yang memiliki sikap love of money rendah maupun tinggi tidak 

mempengaruhi persepsinya terkait penggelapan pajak. 

5.2 Saran 

Berdasarkan evaluasi atas hasil penelitian dan keterbatasan yang ada 

dalam penelitian ini, beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan 

pertimbangan untuk peneliti selanjutnya, antara lain:  

1. Gender secara parsial berpengaruh signifikan terhadap persepsi 

mahasiswa akuntansi UIN SUSKA Riau mengenai penggelapan 

pajak. Dan mahasiswa laki-laki memiliki persepsi yang lenih 

baik dibandingkan dengan perempuan. Oleh karena itu, untuk 

mahasiswa perempuan disarankan memberikan persepsinya yang 

lebih baik lagi.  

2. Religiusitas berpengaruh signifikan terhadap persepsi 

penggelapan pajak. Disarankan mahasiswa akuntansi UIN 

SUSKA Riau tetap mempertahankan dan menambah lagi 

keyakinan terhadap agamanya, sehingga bisa menjadi pondasi 

seseorang untuk takut dan tidak melakukan suatu tindakan tercela 

seperti penggelapan pajak. 
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3. Pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap persepsi 

penggelapan pajak. Oleh karena itu, fakultas ekonomi dan ilmu 

social UIN SUSKA Riau harus lebih meningkatkan kembali 

materi perpajakan kepada mahasiswa agar tingkat pemahaman 

perpajakan jauh lebih baik dari sebelumnya. 

4. Love of money berpengaruh signifikan terhadap persepsi 

penggelapan pajak. Oleh karena itu, mahasiswa biasa 

mengarahkan sikap love of money untuk memotivasi melakukan 

perbuatan baik dan menghindari penggelapan pajak setelah 

menjadi wajib pajak nantinya. 
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LAMPIRAN 1: Kuisioner Penelitian 

KUISIONER PENELITIAN 

Assalamu‟alaikum Warahmatullahiwabarakatuh 

Mahasiswa-mahasiswi Jurusan Akuntansi Angkatan 2018 dan 2019  

Fakultas Ekonomi dan Ilmu sosial 

UIN SUSKA Riau 

Saya Tika Arimbi Mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA 

Riau sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul Pengaruh Gender, 

Religiusitas, Pemahaman Perpajakan Dan Love Of Money Terhadap Persepsi 

Penggelapan Pajak  (Studi Pada Mahasiswa Strata 1 Jurusan Akuntansi 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Angkatan 2018 dan 

2019). Sehingga untuk keperluan tersebut saya mohon kesediannya untuk mengisi 

kuisioner berikut ini. 

I. IDENTITAS RESPONDEN 

1. Nama  : 

2. NIM  : 

3. Jenis Kelamin : Laki-laki  Perempuan 

4. Angkatan  :  2018   2019 

II. PETUNJUK PENGISIAN 

Isilah satu alternatif jawaban dari setiap pernyataan dengan tanda centang 

(√) pada kolom yang tersedia sesuia dengan pendapat saudara-saudari. 

Berikut ini adalah keterangan dari alternatif jawaban: 

STS = Sangat Tidak Setuju  S = Setuju 

TS = Tidak Setuju   SS = Sangat Setuju 

N = Netral/Ragu 



 
 

 

1. Religiusitas 

No. Pernyataan 
1 2 3 4 5 

STS TS N S SS 

1 Saya percaya bahwa semua 
perbuatan kita kelak akan dimintai 
pertanggungjawaban oleh Tuhan 

     

2 Saya yakin Tuhan selalu 

melindungi dan membantu saya 

dimanapun saya berada 

     

3 Ibadah membuat hati saya menjadi 
tenang, sabar dan menjauhi perilaku 
buruk 

     

4 Saya sering memikirkan dan 

merenungkan kebesaran Tuhan 
     

5 Bagi saya surga dan neraka adalah 
suatu yang pasti ada meskipun 

sayambelum pernah melihatnya. 

     

6 Saya rajin beribadah sesuai 

ketentuan agama 
     

7 Ketika saya melakukan perbuatan 

yang merugikan orang lain saya 

merasa berdosa 

     

 (Rahma,2017) 

2. Pemahaman Perpajakan 

No. Pernyataan 
1 2 3 4 5 

STS TS N S SS 

1 Wajib pajak diberi kepercayaan 

untuk menghitung, mengisi, 

membayar dan melaporkan 

pajaknya sendiri 

     

2 Pajak merupakan sumber 

penerimaan terbesar negara 

     

3 Saya mengrtahui ketentuan terkait 

kewajiban perpajakan yang 

berlaku 

     

4 Salah satu fungsi pajak adalah 

sebagai sumber dana bagi negara 

untuk membiayai pengeluaran 

rutin maupun pembangunan 

     

5 NPWP berfungsi sebagai identitas 

wajib pajak dan setiap wajib 

pajak harus memilikinya 

     

 (Priambodo,2017) 



 
 

 

3. Love of Money 

No. Pernyataan 
1 2 3 4 5 

STS TS N S SS 

1 Uang adalah motivator saya      

2 Uang adalah simbol kesuksesan      

3 Uang memberikan saya 

kesempatan untuk menjadi apa 

yang saya inginkan 

     

4 Jika saya kaya, hidup saya akan 

lebih baik 

     

5 Uang membantu saya 

mengekspresikan kompetensi dan 

kemampuan saya 

     

6 Orang-orang melakukan tindakan 

tidak etis untuk memaksimalkan 

keuntungan moneter mereka 

     

(Noviriyani,2020) 

4. Penggelapan Pajak 

No. Pernyataan 
1 2 3 4 5 

STS TS N S SS 

1 Menurut saya, menggelapkan 

pajak etis dilakukan jika tarif 

pajak terlalu tinggi 

     

2 Menurut saya, menggelapakan 

pajak itu etis jika jumlah 

signifikan dari uang pajak yang 

terkumpul masuk kedalam 

kantung para koruptor atau teman 

dan keluarga mereka 

     

3 Menurut saya, menggelapkan 

pajak etis dilakukan jika uang 

pajak digunakan untuk proyek 

yang tidak menguntungkan saya 

     

4 Menurut saya, menggelapkan 

pajak itu etis jika pemerintah 

memenjarakan orang-orang atas 

dasar pendapat politis mereka 

     

5 Menurut saya, menggelapkan 

pajak dianggap etis jika 

pemerintah melakukan 

diskriminasi  terhadap latar 

belakan agama, ras budaya yang 

saya anut 

     

 



 
 

 

LAMPIRAN 2: Data Penelitian 

1. Religiusitas (X2) 

 

No 
RELIGIUSITAS TOTAL 

X2 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 

1 4 4 4 4 4 4 4 28 

2 5 5 5 4 5 5 4 33 

3 5 5 5 4 5 4 4 32 

4 5 5 5 5 5 5 5 35 

5 5 5 5 5 5 4 4 33 

6 4 4 5 4 5 5 5 32 

7 5 5 5 5 5 5 5 35 

8 5 5 5 5 5 4 5 34 

9 5 5 5 5 5 5 5 35 

10 5 5 5 5 5 4 4 33 

11 5 5 5 5 5 4 5 34 

12 5 5 5 3 3 2 4 27 

13 5 4 4 4 5 5 5 32 

14 5 5 5 4 5 5 5 34 

15 5 5 5 5 5 5 5 35 

16 5 5 5 5 5 3 5 33 

17 5 5 3 4 4 3 4 28 

18 5 5 5 5 5 5 5 35 

19 5 5 5 5 5 5 5 35 

20 5 5 5 5 5 4 5 34 

21 4 4 4 4 4 4 4 28 

22 5 5 5 5 5 4 5 34 

23 5 5 4 4 5 4 3 30 

24 5 5 5 5 5 5 5 35 

25 5 5 5 5 5 5 5 35 

26 5 5 5 5 5 5 5 35 

27 4 5 4 4 4 4 4 29 

28 5 5 5 5 5 5 5 35 

29 5 5 5 5 5 5 5 35 

30 5 5 5 4 5 4 5 33 

31 5 5 5 4 5 4 4 32 

32 5 5 4 4 5 5 4 32 

33 5 5 5 4 5 4 5 33 

34 1 1 2 3 1 2 1 11 



 
 

 

35 5 5 5 5 5 4 5 34 

36 5 5 5 5 5 5 5 35 

37 5 5 4 3 5 3 4 29 

38 5 5 5 5 5 3 5 33 

39 5 5 5 5 5 5 5 35 

40 5 5 5 5 5 5 5 35 

41 5 5 5 5 5 5 5 35 

42 3 3 3 3 3 4 4 23 

43 5 5 5 5 5 5 5 35 

44 5 5 5 5 5 5 5 35 

45 5 5 5 5 5 5 5 35 

46 5 5 5 5 5 5 5 35 

47 5 5 5 5 5 5 5 35 

48 1 1 1 2 2 2 2 11 

49 5 5 5 4 5 3 5 32 

50 5 4 4 4 5 4 4 30 

51 5 5 4 5 5 4 4 32 

52 5 5 4 4 4 3 4 29 

53 5 5 4 4 4 4 4 30 

54 5 5 5 5 5 5 5 35 

55 5 5 5 5 5 5 5 35 

56 5 5 5 5 5 5 5 35 

57 5 5 5 5 5 5 5 35 

58 4 4 4 3 4 2 4 25 

59 4 5 5 3 4 3 4 28 

60 4 5 4 3 4 3 4 27 

61 4 4 4 4 4 3 4 27 

62 5 4 4 3 5 2 5 28 

63 4 4 4 3 5 3 4 27 

64 4 5 5 5 4 4 5 32 

65 5 4 5 3 4 3 4 28 

66 5 5 5 3 4 3 4 29 

67 5 4 4 3 5 4 4 29 

68 4 5 5 4 4 3 4 29 

69 4 5 5 3 4 3 5 29 

70 5 4 4 3 4 3 4 27 

71 4 4 4 4 4 3 4 27 

72 4 5 4 5 4 3 5 30 

73 4 5 4 4 5 4 4 30 



 
 

 

74 5 5 3 3 5 3 4 28 

75 4 5 4 3 4 3 4 27 

76 5 5 5 5 5 4 5 34 

77 5 5 5 4 5 4 5 33 

 

2. Pemahaman Perpajakan (X3) 

No 
PEMAHAMAN PERPAJAKAN TOTAL 

X3 X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 

1 4 4 4 4 4 20 

2 4 4 4 4 4 20 

3 5 4 3 5 5 22 

4 5 5 5 5 5 25 

5 4 5 4 4 3 20 

6 5 4 4 5 5 23 

7 4 5 3 5 5 22 

8 5 5 5 5 5 25 

9 3 4 4 5 5 21 

10 5 5 5 5 5 25 

11 5 4 4 4 5 22 

12 4 5 5 3 5 22 

13 4 5 5 5 4 23 

14 4 5 4 5 5 23 

15 5 5 5 5 5 25 

16 5 5 3 5 5 23 

17 4 5 3 4 5 21 

18 4 4 4 5 5 22 

19 5 5 5 5 5 25 

20 5 4 4 5 4 22 

21 4 4 4 4 4 20 

22 5 5 3 5 2 20 

23 4 5 4 4 3 20 

24 4 4 4 4 5 21 

25 4 3 5 4 4 20 

26 4 5 3 4 5 21 

27 4 5 3 4 4 20 

28 2 4 3 5 3 17 

29 5 4 3 4 3 19 

30 2 4 4 4 4 18 



 
 

 

31 4 4 3 4 4 19 

32 5 5 5 5 4 24 

33 5 5 3 5 5 23 

34 2 3 2 2 2 11 

35 3 4 3 4 4 18 

36 5 5 5 5 5 25 

37 4 4 4 4 5 21 

38 4 3 2 3 3 15 

39 4 5 4 5 5 23 

40 4 4 4 5 5 22 

41 5 4 3 4 5 21 

42 3 4 4 3 3 17 

43 5 5 4 5 5 24 

44 4 4 3 4 4 19 

45 5 5 5 5 5 25 

46 4 5 5 5 5 24 

47 4 4 4 4 5 21 

48 2 2 2 2 2 10 

49 5 5 3 4 4 21 

50 4 4 4 5 4 21 

51 5 5 3 4 4 21 

52 4 4 3 4 4 19 

53 4 5 3 4 4 20 

54 4 5 5 5 5 24 

55 5 5 5 5 5 25 

56 5 5 5 5 5 25 

57 5 5 5 5 5 25 

58 4 4 2 4 4 18 

59 4 4 3 4 4 19 

60 4 4 2 4 4 18 

61 5 4 2 4 5 20 

62 4 4 3 4 4 19 

63 4 4 3 4 4 19 

64 4 5 4 5 5 23 

65 4 5 2 4 4 19 

66 4 4 2 4 5 19 

67 4 4 3 4 5 20 

68 4 4 2 4 4 18 

69 4 4 2 4 4 18 



 
 

 

70 4 5 2 4 4 19 

71 4 5 3 4 4 20 

72 4 3 3 4 4 18 

73 4 4 2 4 4 18 

74 5 4 3 5 5 22 

75 5 5 4 5 4 23 

76 4 5 2 4 4 19 

77 4 5 4 5 5 23 

 

3. Love Of Money (X4) 

No 
LOM TOTAL 

X4 X4.1 X4.2 X4.3 X4.4 X4.5 X4.6 

1 5 4 3 4 4 4 24 

2 3 3 4 3 3 4 20 

3 4 3 3 4 4 4 22 

4 4 3 3 3 3 4 20 

5 3 4 3 3 4 4 21 

6 3 2 4 4 4 2 19 

7 4 4 2 3 2 4 19 

8 4 2 2 4 3 5 20 

9 5 5 5 5 5 5 30 

10 5 3 5 5 5 5 28 

11 5 4 5 3 3 3 23 

12 4 4 4 5 5 5 27 

13 3 2 3 2 2 3 15 

14 3 4 5 4 4 4 24 

15 3 5 5 5 5 5 28 

16 4 4 4 4 4 4 24 

17 3 2 4 3 2 3 17 

18 3 3 4 4 4 3 21 

19 4 3 3 3 4 3 20 

20 4 4 4 4 5 2 23 

21 4 4 4 4 4 4 24 

22 4 1 5 3 4 4 21 

23 4 3 4 4 4 4 23 

24 4 4 4 4 4 4 24 

25 4 4 5 4 3 5 25 

26 4 3 4 3 3 4 21 



 
 

 

27 5 4 4 4 4 4 25 

28 2 1 3 4 3 3 16 

29 4 4 5 4 5 4 26 

30 4 2 2 2 4 4 18 

31 3 2 2 2 2 4 15 

32 3 2 4 3 4 4 20 

33 4 4 4 4 4 4 24 

34 2 2 3 2 2 3 14 

35 4 3 4 4 4 3 22 

36 3 3 3 3 3 4 19 

37 3 3 3 3 3 3 18 

38 4 4 4 4 3 3 22 

39 3 3 3 3 3 2 17 

40 5 4 4 4 4 4 25 

41 3 3 4 3 3 3 19 

42 3 3 3 3 3 3 18 

43 5 5 5 5 5 5 30 

44 3 3 4 3 3 3 19 

45 5 3 3 4 4 5 24 

46 5 5 5 4 5 5 29 

47 4 5 5 5 5 5 29 

48 4 4 2 3 4 4 21 

49 4 4 5 4 4 4 25 

50 4 4 4 4 4 5 25 

51 5 4 4 4 4 4 25 

52 5 4 4 4 4 5 26 

53 4 3 4 3 4 5 23 

54 5 5 5 4 4 5 28 

55 5 5 5 5 5 5 30 

56 5 5 5 5 5 5 30 

57 5 5 5 5 5 5 30 

58 3 4 4 2 4 4 21 

59 2 3 4 3 4 4 20 

60 3 2 4 3 4 5 21 

61 2 3 4 3 4 4 20 

62 5 4 4 3 4 4 24 

63 4 4 4 5 4 4 25 

64 4 4 4 3 5 4 24 

65 4 4 4 3 4 4 23 



 
 

 

66 4 4 4 4 4 4 24 

67 4 4 4 3 4 4 23 

68 4 4 4 3 4 4 23 

69 4 3 4 4 4 4 23 

70 4 4 4 2 4 4 22 

71 4 4 4 3 4 3 22 

72 5 4 4 4 4 5 26 

73 3 3 4 3 4 4 21 

74 5 4 4 3 4 4 24 

75 5 4 4 3 4 4 24 

76 4 4 4 4 4 4 24 

77 5 5 5 4 5 5 29 

 

4. Penggelapan Pajak (Y) 

No 
Penggelapan Pajak TOTAL 

Y y.1 y.2 y.3 y.4 y.5 

1 2 1 4 2 2 11 

2 2 2 2 3 3 12 

3 1 1 1 4 4 11 

4 1 1 1 1 1 5 

5 1 1 2 4 2 10 

6 2 2 2 3 3 12 

7 4 5 5 5 4 23 

8 1 1 1 1 1 5 

9 1 1 1 1 1 5 

10 1 1 1 2 1 6 

11 5 3 5 4 4 21 

12 4 3 4 4 4 19 

13 3 3 3 3 3 15 

14 3 4 1 3 5 16 

15 4 1 4 4 3 16 

16 1 1 1 2 2 7 

17 1 2 1 3 2 9 

18 3 4 2 3 4 16 

19 4 1 2 2 2 11 

20 2 2 2 2 2 10 

21 1 1 2 2 3 9 

22 5 5 3 4 4 21 



 
 

 

23 2 4 3 4 3 16 

24 3 1 4 3 2 13 

25 5 4 4 5 4 22 

26 3 4 2 2 4 15 

27 5 4 4 4 3 20 

28 1 3 3 3 3 13 

29 3 4 4 3 4 18 

30 3 3 2 2 4 14 

31 2 3 2 2 4 13 

32 4 4 3 5 3 19 

33 5 5 2 5 3 20 

34 1 2 3 1 2 9 

35 1 1 1 2 2 7 

36 2 2 2 2 2 10 

37 2 2 2 2 2 10 

38 3 1 1 2 1 8 

39 5 1 1 1 1 9 

40 1 1 1 1 1 5 

41 5 5 5 5 5 25 

42 2 2 2 2 2 10 

43 5 4 4 5 5 23 

44 5 5 4 5 5 24 

45 1 1 1 2 4 9 

46 1 1 1 2 1 6 

47 5 4 5 5 5 24 

48 4 2 2 1 2 11 

49 2 2 2 2 2 10 

50 2 3 2 2 2 11 

51 2 3 2 4 2 13 

52 2 2 2 4 3 13 

53 2 2 2 2 4 12 

54 1 1 1 1 1 5 

55 1 1 1 1 1 5 

56 1 1 1 1 1 5 

57 1 1 1 1 1 5 

58 4 4 3 4 4 19 

59 4 4 4 3 5 20 

60 1 2 1 2 2 8 

61 1 2 1 1 2 7 



 
 

 

62 1 2 2 2 2 9 

63 2 2 2 2 2 10 

64 1 1 1 1 1 5 

65 1 2 1 2 2 8 

66 2 3 3 2 1 11 

67 1 1 1 1 1 5 

68 1 1 2 2 2 8 

69 2 2 2 2 2 10 

70 1 2 1 1 1 6 

71 2 2 2 2 2 10 

72 1 3 2 2 2 10 

73 3 2 1 1 1 8 

74 1 1 1 1 2 6 

75 2 2 2 2 2 10 

76 1 1 1 1 1 5 

77 2 2 2 4 5 15 

 
LAMPIRAN 3: Analisis Statistik Deskriptif 

 

Descriptive Statistics 

 N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation Variance 

RELIGIUSITAS 77 24 11 35 31.25 4.574 20.925 

PEMPER 77 15 10 25 20.81 2.934 8.606 

LOM 77 16 14 30 22.83 3.795 14.405 

Y 77 20 5 25 14.23 5.756 33.129 

Valid N (listwise) 77       

 
 
LAMPIRAN 4 : Hasil Uji Kualitas Data 

1. Variabel Religiusitas (X2) 

Correlations 

 RELI1 RELI2 RELI3 RELI4 RELI5 RELI6 RELI7 TOTAL_X2 

RELI1 Pearson 

Correlation 

1 .826
**
 .723

**
 .513

**
 .835

**
 .480

**
 .692

**
 .852

**
 

Sig. (2-

tailed) 
 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 77 77 77 77 77 77 77 77 



 
 

 

RELI2 Pearson 

Correlation 

.826
**
 1 .764

**
 .547

**
 .729

**
 .430

**
 .690

**
 .837

**
 

Sig. (2-

tailed) 

.000 
 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 77 77 77 77 77 77 77 77 

RELI3 Pearson 

Correlation 

.723
**
 .764

**
 1 .624

**
 .681

**
 .536

**
 .774

**
 .862

**
 

Sig. (2-

tailed) 

.000 .000 
 

.000 .000 .000 .000 .000 

N 77 77 77 77 77 77 77 77 

RELI4 Pearson 

Correlation 

.513
**
 .547

**
 .624

**
 1 .597

**
 .721

**
 .659

**
 .805

**
 

Sig. (2-

tailed) 

.000 .000 .000 
 

.000 .000 .000 .000 

N 77 77 77 77 77 77 77 77 

RELI5 Pearson 

Correlation 

.835
**
 .729

**
 .681

**
 .597

**
 1 .630

**
 .740

**
 .882

**
 

Sig. (2-

tailed) 

.000 .000 .000 .000 
 

.000 .000 .000 

N 77 77 77 77 77 77 77 77 

RELI6 Pearson 

Correlation 

.480
**
 .430

**
 .536

**
 .721

**
 .630

**
 1 .581

**
 .766

**
 

Sig. (2-

tailed) 

.000 .000 .000 .000 .000 
 

.000 .000 

N 77 77 77 77 77 77 77 77 

RELI7 Pearson 

Correlation 

.692
**
 .690

**
 .774

**
 .659

**
 .740

**
 .581

**
 1 .868

**
 

Sig. (2-

tailed) 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 
 

.000 

N 77 77 77 77 77 77 77 77 

TOTAL

_X2 

Pearson 

Correlation 

.852
**
 .837

**
 .862

**
 .805

**
 .882

**
 .766

**
 .868

**
 1 

Sig. (2-

tailed) 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 

N 77 77 77 77 77 77 77 77 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
 
 



 
 

 

2. Variabel Pemahaman Perpajakan (X3) 

Correlations 

 

 PEMPER1 PEMPER2 PEMPER3 PEMPER4 PEMPER5 TOTAL_X3 

PEMPER1 Pearson 

Correlation 

1 .486
**
 .313

**
 .544

**
 .476

**
 .723

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .006 .000 .000 .000 

N 77 77 77 77 77 77 

PEMPER2 Pearson 

Correlation 

.486
**
 1 .401

**
 .577

**
 .408

**
 .727

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .000 

N 77 77 77 77 77 77 

PEMPER3 Pearson 

Correlation 

.313
**
 .401

**
 1 .534

**
 .422

**
 .749

**
 

Sig. (2-tailed) .006 .000  .000 .000 .000 

N 77 77 77 77 77 77 

PEMPER4 Pearson 

Correlation 

.544
**
 .577

**
 .534

**
 1 .580

**
 .837

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .000 

N 77 77 77 77 77 77 

PEMPER5 Pearson 

Correlation 

.476
**
 .408

**
 .422

**
 .580

**
 1 .759

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  .000 

N 77 77 77 77 77 77 

TOTAL_X3 Pearson 

Correlation 

.723
**
 .727

**
 .749

**
 .837

**
 .759

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  

N 77 77 77 77 77 77 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

3. Variabel Love Of Money (X4) 

Correlations 

 LOM1 LOM2 LOM3 LOM4 LOM5 LOM6 TOTAL_X4 

LOM1 Pearson Correlation 1 .601
**
 .336

**
 .459

**
 .478

**
 .480

**
 .741

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .003 .000 .000 .000 .000 

N 77 77 77 77 77 77 77 

LOM2 Pearson Correlation .601
**
 1 .517

**
 .515

**
 .589

**
 .443

**
 .818

**
 



 
 

 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .000 .000 

N 77 77 77 77 77 77 77 

LOM3 Pearson Correlation .336
**
 .517

**
 1 .529

**
 .587

**
 .335

**
 .721

**
 

Sig. (2-tailed) .003 .000  .000 .000 .003 .000 

N 77 77 77 77 77 77 77 

LOM4 Pearson Correlation .459
**
 .515

**
 .529

**
 1 .613

**
 .435

**
 .775

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .000 .000 

N 77 77 77 77 77 77 77 

LOM5 Pearson Correlation .478
**
 .589

**
 .587

**
 .613

**
 1 .475

**
 .815

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  .000 .000 

N 77 77 77 77 77 77 77 

LOM6 Pearson Correlation .480
**
 .443

**
 .335

**
 .435

**
 .475

**
 1 .686

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .003 .000 .000  .000 

N 77 77 77 77 77 77 77 

TOTAL

_X4 

Pearson Correlation .741
**
 .818

**
 .721

**
 .775

**
 .815

**
 .686

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000  

N 77 77 77 77 77 77 77 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

4. Variabel Penggelapan Pajak (Y) 

Correlations 

 PP1 PP2 PP3 PP4 PP5 TOTAL_Y 

PP1 Pearson Correlation 1 .539
**
 .278

*
 .405

**
 .075 .725

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .015 .000 .516 .000 

N 77 77 77 77 77 77 

PP2 Pearson Correlation .539
**
 1 .354

**
 .516

**
 .201 .804

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .002 .000 .079 .000 

N 77 77 77 77 77 77 

PP3 Pearson Correlation .278
*
 .354

**
 1 .407

**
 .167 .646

**
 

Sig. (2-tailed) .015 .002  .000 .147 .000 

N 77 77 77 77 77 77 

PP4 Pearson Correlation .405
**
 .516

**
 .407

**
 1 .205 .754

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .074 .000 

N 77 77 77 77 77 77 

PP5 Pearson Correlation .075 .201 .167 .205 1 .416
**
 

Sig. (2-tailed) .516 .079 .147 .074  .000 

N 77 77 77 77 77 77 



 
 

 

TOTAL_Y Pearson Correlation .725
**
 .804

**
 .646

**
 .754

**
 .416

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  

N 77 77 77 77 77 77 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 
LAMPIRAN 5: Uji Reliabilitas 

1. Religiusitas (X2) 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.926 .930 7 

 

 

 

2. Pemahaman Perpajakan (X3) 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.803 .818 5 

 

3. Love Of Money (X4) 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.853 .854 6 

 



 
 

 

LAMPIRAN 5: Uji Normalitas 

 

 

 

 

 

 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 77 

Normal Parameters
a,b

 Mean .0000000 

Std. Deviation 2.77673580 

Most Extreme Differences Absolute .073 

Positive .073 

Negative -.057 

Test Statistic .073 

Asymp. Sig. (2-tailed) .200
c,d

 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 

 

 



 
 

 

LAMPIRAN 6: Uji Multikolinearitas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 18.228 3.289  5.542 .000   

GENDER 2.410 .712 .338 3.382 .001 .931 1.074 

RELIGIUSITAS -.220 .100 -.297 -2.207 .031 .513 1.951 

PEMPER -.687 .162 -.594 -4.251 .000 .476 2.100 

LOM .075 .095 .084 .796 .428 .829 1.206 

a. Dependent Variable: Y 
  

LAMPIRAN 7: Uji Heteroskedastisitas 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -1.679 1.945  -.863 .391   

GENDER .514 .421 .146 1.220 .226 .931 1.074 

RELIGIUSITAS -.019 .059 -.052 -.324 .747 .513 1.951 

PEMPER .050 .096 .087 .523 .603 .476 2.100 

LOM .070 .056 .158 1.246 .217 .829 1.206 

a. Dependent Variable: LNU2I 



 
 

 

LAMPIRAN 8: Hasil analisis Linear Berganda  

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 18.228 3.289  5.542 .000 

GENDER 2.410 .712 .338 3.382 .001 

RELIGIUSITAS -.220 .100 -.297 -2.207 .031 

PEMPER -.687 .162 -.594 -4.251 .000 

LOM .075 .095 .084 .796 .428 

a. Dependent Variable: Y 

 

Group Statistics 

 GENDER N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Y LAKI-LAKI 26 14.69 3.185 .625 

PEREMPUAN 51 17.49 3.120 .437 

 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .782
a
 .612 .591 1.603 

a. Predictors: (Constant), LOM, GENDER, RELIGIUSITAS, PEMPER 

b. Dependent Variable: Y 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

LAMPIRAN 9: Jawaban Responden 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

LAMPIRAN 10: Surat Ijin Permintaan Data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

LAMPIRAN 10: Surat Ijin Penelitian 
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