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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Di Indonesia pajak adalah salah satu komponen penting dalam 

menyelenggarakan pembangunan nasional. Pajak memberikan sumbangan 

terbesar dalam penerimaan negara, mencapai 60-70 persen penerimaan pajak 

memenuhi APBN. Oleh karena itu, pajak merupakan salah satu sumber 

penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin maupun 

pengeluaran pembangunan (Halim dkk, 2016: 4). Indonesia memerlukan biaya 

yang tidak sedikit dalam rangka menyelenggarakan dan menjalankan 

pembangunan nasional.Pajak sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan 

pembangunan nasional untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan 

masyarakat. 

Pajak mempunyai karakteristik hubungan searah, dimana satu pihak 

berkewajiban untuk membayar sedangkan pihak lain tidak berkewajiban 

apapun secara langsung terhadap pihak yang telah membayarnya. Hal inilah 

yang memicu timbulnya pertentangan diametral. Halim (2005: 50) dalam Ayu 

dan Hastuti (2009: 2) pertentangan diametral berarti bahwa fiskus sebagai 

pihak yang diuntungkan, akan berusaha untuk mencapai target penerimaan kas 

negara. Sedangkan, masyarakat sebagai pembayar pajak akan berupaya 

mencari cara agar dapat mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan.  

Pada umumnya masyarakat sebagai wajib pajak terutama yang 

memiliki usaha akan mencari cara untuk membayar pajak seminimal mungkin 
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dari jumlah pajak terutang, bahkan jika memungkinkan akan menghindarinya. 

Hal ini terjadi karena beban yang mereka tanggung bukan hanya dari sektor 

pajak,mulai dari beban sewa,beban gaji karyawan serta beban lain lain dan 

belum ditambah profit yang belum mencapai target. Pajak sendiri juga 

dipandang sebagai biaya yang akan mengurangi laba atau kenikmatan yang 

diperoleh. Dari pandangan inilah yang kemudian mendorong dilakukannya 

perencanaan pengurangan pajak atau tax planning (Ayu dan Hastuti, 2009: 2). 

Perencanaan pajak (tax planning) bertujuan untuk mengurangi jumlah 

beban pajak yang harus dibayarkan. Perencanaan pajak terbagi menjadi dua 

yaitu tax avoidance dan tax evasion. Meskipun memiliki tujuan yang sama 

yaitu mengurangi beban pajak yang dibayarkan, akan tetapi kedua hal tersebut 

memiliki perbedaan yang mencolok (Ardyaksa dan Kiswanto, 2014: 476). Tax 

avoidance yaitu usaha untuk meringankan beban pajak dengan tidak melanggar 

undang-undang. Sedangkan penggelapan pajak yaitu usaha meringankan beban 

pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak) 

(Mardiasmo, 2013: 9). 

Namun pelaksanaan tax planning ini ternyata tidak sejalan dengan 

tujuan awal sistem perpajakan, karena membuat wajib pajak cenderung 

melakukan tax evasion, yaitu cara meminimalisasi atau menghapus sama sekali 

utang pajak yang tidak sejalan dengan ketentuan perundang-undangan 

perpajakan (Permatasari dan Laksito, 2013: 1). Sulitnya penerapan tax 

avoidance membuat wajib pajak lebih memilih untuk melakukan tax evasion 

(Ayu dan Hastuti, 2009: 2). 
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Dana pajak bersumber dari Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) 

pengusaha maupun non-pengusaha, dan wajib pajak badan. Apabila 

dibandingkan dengan wajib pajak badan, laba yang dihasilkan WPOP 

pengusaha relatif lebih kecil. Hal ini berdampak pada jumlah pajak yang 

dibayarkan ke kas negara juga lebih kecil daripada wajib pajak badan. Situasi 

ini dikarenakan adanya anggapan bagi WPOP pengusaha bahwa daripada 

untuk membayar pajak, lebih baik digunakan untuk mengembangkan usaha. 

Sehingga dari anggapan tersebut mengindikasikan adanya kemungkinan untuk 

melakukan penggelapan pajak (Ardi dkk, 2016: 178). 

Sehubungan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013, 

bahwa wajib pajak orang pribadi atau badan (tidak termasuk bentuk usaha 

tetap) yang menerima atau memperoleh penghasilan dari kegiatan usaha 

dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 

tahun pajak maka akan dikenai pajak penghasilan sebesar 0,5% dari jumlah 

peredaran bruto (omzet). Sehingga dengan dikeluarkannya peraturan tersebut 

mendorong para pelaku usaha kecil dan menengah agar turut serta dalam 

melaksanakan kewajiban perpajakan dan ikut berkontribusi dalam 

penyelenggaraan negara.  

Rendahnya kesadaran Wajib Pajak terlihat dari kepatuhan para wajib 

pajak dalam melaporkan SPT dari tahun 2014-2016 ,hal ini salah satunya 

adalah karena Wajib Pajak membayar beban pajak terutang tidak sesuai dengan 

yang telah dibebankan sesuai Undang-Undang Perpajakan, bisa dikatakan 

bahwa Wajib pajak tidak membayar beban pajak terutang dengan maksimal 
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dan cenderung menurun,berikut peneliti tampilkan jumlah WPOP dan tingkat 

kepatuhannya : 

 

No Tahun 
Jumlah 

WPOP 
 

WPOP yang 

melaporkan 

SPT 

Presentase  

1 2013 18615 4680 25,14% 

2 2014 19915 4311 21,65% 

3 2015 21522 4494 20,88% 

4 2016 23618 4886 20,69% 

 

Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui bahwa WPOP  dalam 

pelaporan SPT belum mencapai target dan bisa terdapat indikasi penggelapan 

pajak dan selalu menurun setiap tahunnya. 

Banyak faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak tentang 

penggelapan pajak. Menurut Suminarsasi dan Supriyadi (2012) faktor keadilan, 

sistem perpajakan, dan diskriminasi yang mempengaruhi persepsi wajib pajak 

tentang penggelapan pajak. Friskianti dan Handayani (2014) menyatakan 

bahwa  self assessment system, keadilan, teknologi perpajakan, dan 

ketidakpercayaan kepada fiskus yang mempengaruhi persepsi wajib pajak 

tentang penggelapan pajak. Sedangkan Basri (2015) menyatakan bahwa 

budaya dan religiusitas yang mempengaruhi persepsi wajib pajak tentang 

penggelapan pajak.. Namun dalam hal ini peneliti hanya akan memilih tiga 

faktor yang kemungkinan dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak tentang 

 
 Pengaruh Keadilan Pajak...Dede Hendra Caniago, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Ump, 2019 



5 

 

penggelapan pajak (tax evasion), yaitu keadilan, sistem perpajakan dan 

diskriminasi. 

Faktor pertama yaitu keadilan. Salah satu hal yang harus diperhatikan 

dalam penerapan pajak pada suatu negara adalah faktor keadilan. Karena 

secara psikologis masyarakat merasa pajak itu sebagai beban yang akan 

mengurangi laba atau kenikmatan yang telah mereka peroleh. Sehingga 

masyarakat memerlukan adanya suatu kepastian bahwa mereka mendapatkan 

perlakuan yang adil dalam pengenaan dan pemungutan pajak oleh negara. Hal 

ini perlu dilakukan agar tidak terjadi perlawanan terhadap pajak seperti tax 

evasion (Siahaan, 2010: 112). 

Penelitian yang dilakukan oleh Nickerson et al. (2009), serta Ardyaksa dan 

Kiswanto (2014) menunjukkan bahwa keadilan berpengaruh positif terhadap 

penggelapan pajak. Penelitian Paramita dan Budiasih (2016), Fatimah dan 

Wardani (2017) menunjukkan bahwa keadilan berpengaruh negatif terhadap 

penggelapan pajak. Sedangkan hasil penelitian Friskianti dan Handayani 

(2014), Indriyani dkk (2016), menunjukkan bahwa keadilan tidak berpengaruh 

terhadap penggelapan pajak. Dari penelitian tersebut terjadi research gap 

untuk variabel keadilan sehingga perlu untuk dilakukan penelitian kembali. 

Faktor kedua yaitu sistem perpajakan. Unsur penting yang mendukung 

keberhasilan pemungutan pajak suatu negara yaitu salah satunya dengan 

adanya sistem perpajakan. Sejak adanya reformasi di bidang pajak tahun 1983, 

Indonesia mulai menerapakan self assessment system. Dalam sistem ini, wajib 

pajak dituntut untuk berperan aktif dalam memenuhi semua kewajiban 

perpajakannya. Sistem ini akan berjalan dengan baik apabila masyarakat 
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memiliki tingkat kesadaran perpajakan secara sukarela yang tinggi. Namun, 

apabila tingkat kesadaran mereka masih rendah akan menimbulkan berbagai 

masalah dalam perpajakan, diantaranya yaitu penggelapan pajak (tax evasion) 

(Suminarsasi dan Supriyadi, 2012: 2). 

Penelitian yang dilakukan oleh Nickerson et al. (2009), Suminarsasi dan 

Supriyadi (2012), dan Indriyani dkk (2016) menunjukkan bahwa sistem 

perpajakan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Sedangkan 

penelitian yang dilakukan oleh Paramita dan Budiasih (2016) menunjukkan 

bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. 

Hasil penelitian tersebut terjadi perbedaan sehingga perlu dilakukan penelitian 

ulang mengenai variabel sistem perpajakan. 

Faktor yang terakhir yaitu,diskriminasi dan diartikan jika setelah 

diterapkan suatu kebijakan hanya akan menguntungkan pihak tertentu saja dan 

pihak yang lain ada yang merasa dirugikan. Salah satu peraturan yang dinilai 

sebagai bentuk diskriminasi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 

tentang zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat 

dikurangkan dari penghasilan bruto. Adanya peraturan tersebut dianggap hanya 

menguntungkan wajib pajak yang beragama Islam karena zakat diperbolehkan 

sebagai pengurang pajak. Selain itu Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 

2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau 

diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Dimana pajak 

final dikenakan sebesar 1% terhadap penghasilan bruto juga dinilai sebagai 

bentuk diskriminasi karena banyak merugikan pengusaha kecil menengah yang 

belum mapan dalam usahanya (Ningsih, 2015, dalam Sanusi, 2014). Adanya 
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peraturan perpajakan yang dipandang sebagai wujud dari diskriminasi dan 

merugikan pihak tertentu membuat wajib pajak terpicu untuk melakukan 

penggelapan pajak. Lalu penelitian tentang diskriminasi yang dilakukan oleh 

Indriyani et al. (2016) dan Sariani et al. (2016) menemukan bahwa diskriminasi 

berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Berbeda dengan penelitian Fatimah 

& Wardani (2017) yang menemukan bahwa diskriminasi tidak memiliki 

pengaruh terhadap penggelapan pajak. 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh 

Maghfiroh & Fajarwatin (2016),Adapun perbedaan penelitian saat ini dengan 

penelitian sebelumnya yaitua perbedaan pada variabel. Penelitian ini 

menggunakan variabel independen keadilan, sistem perpajakan dan 

diskriminasi. Sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan variabel 

independen keadilan, sistem perpajakan, dan sanksi perpajakan.Sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Pribadi Kantor Pelayanan 

Pajak di Jakarta, sedangkan penelitian sebelumnya adalah Wajib Pajak pribadi 

yang berada di purwokerto. 

Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui apakah keadilan, 

sistem perpajakan dan diskriminasi memengaruhi persepsi wajib pajak orang 

pribadi mengenai penggelapan pajak.dengan dilakukanna penelitian ini,juga 

diharapkan dapat mengukur tingkat keadilan, pemerataan dan keberhasilan 

suatu negara dalam pengoptimalan distribusi dana pajak yang  dipungut selama 

ini. 

 

 

 
 Pengaruh Keadilan Pajak...Dede Hendra Caniago, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Ump, 2019 



8 

 

 

 

B. Perumusan Masalah            

Berdasarkan Latar Belakang penelitian diatas peneliti merumuskan 

masalah sbb: 

1. Apakah Keadilan Pajak berpengaruh negatif  terhadap penggelapan 

pajak? 

2. Apakah Sistem Perpajakan berpengaruh negatif terhadap 

penggelapan pajak? 

3. Apakah Diskriminasi wajib pajak berpengaruh positif terhadap 

penggelapan pajak?  

C. Tujuan penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

tujuan dalam penelitian ini adalah :  

1. Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh Keadilan Pajak terhadap 

penggelapan pajak  

2. Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh pengaruh Sistem 

Perpajakan terhadap penggelapan pajak  

3. Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh pengaruh Diskriminasi        

terhadap penggelapan pajak  

D.  Manfaat penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian, adapun manfaat penelitian yang 

diperoleh adalah sebagai berikut: 
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1. Kantor Pelayanan Pajak 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Kantor 

Pelayanan Pajak, sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam 

memahami pengaruh keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi dan 

kemungkinan terdeteksinya kecurangan terhadap persepsi wajib pajak 

mengenai etika penggelapan pajak. 

2.  Bagi Akademisi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para 

akademisi sebagai referensi untuk menambah pengetahuan para 

akademisi mengenai pengaruh keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi 

dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan terhadap persepsi wajib 

pajak mengenai etika penggelapan pajak. 
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