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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A.Landasan Teori dan Pengertian Variabel 

1.Teori Persepsi  

Menurut Robbins (2003) yang dimaksud dengan persepsi adalah 

“Persepsi merupakan kesan yang diperoleh oleh individu melalui panca 

indera kemudian dianalisa (diorganisir), diintepretasi dan kemudian 

dievaluasi, sehingga individu tersebut memperoleh makna.” Secara 

sempit persepsi adalah suatu tangkapan rangsang dari luar oleh panca 

indera. Sedangkan persepsi secara luas adalah sebagai suatu pengertian, 

pemahaman, penafsiran terhadap suatu objek tertentu. Pareek (2001) 

menyatakan bahwa persepsi mencakup dua proses kerja yang saling 

terkait, yaitu: 

1. Menerima kesan melalui penglihatan, sentuhan dan melalui indera 

lainnya. 

2. Penafsiran atau penetapan arti atas kesan-kesan inderawi tersebut. Arti 

ditetapkan melalui kesan-kesan inderawi dengan struktur pengertian 

(keyakinan relevan yang muncul dari pengalaman masa lalu) seseorang 

dan struktur evaluative (nilai-nilai yang dipegang seseorang). 

Dengan demikian persepsi adalah proses untuk memahami dan kemudian 

menafsirkan suatu objek tertentu, dimana penafsiran itu dipengaruhi oleh 

nilai-nilai yang ada dalam individu tersebut. Persepsi individu banyak 

dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk di dalamnya lingkungan 

sosial. Lingkungan sosial akan membentuk kepribadian, cara pandang 
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seseorang terhadap suatu objek dan cara berpikir. Persepsi individu akan 

membentuk persepsi masyarakat, mengingat bahwa masyarakat 

merupakan kumpulan individu yang saling mengadakan interaksi sosial. 

Semakin banyak informasi yang diterima, maka akan semakin luas 

wawasan individu tentang penggelapan pajak dimana hal ini akan 

mendorong individu berperilaku positif terhadap proses pelaksanaan 

perpajakan. 

2.Teori Keadilan  

Teori Keadilan ini digagas oleh John Rawls (1973) yang menyatakan 

bahwa keadilan tidak berarti kemerataan absolut dalam sebuah 

masyarakat dengan cara diratakan oleh otoritas yang berdaulat secara 

penuh. Keadilan menurut Rawls adalah keadilan yang bijak pada setiap 

individu dalam kondisi asli manusia ketika berada dalam satu garis 

permulaan yang sama dalam sebuah kompetisi. Keadilan yang setara 

berarti memberikan kesempatan setara pada setiap individu untuk 

memberikan kualifikasi terbaiknya dalam masyarakat untuk 

menghasilkan capaian yang terbaik dari sebuah kompetisi. Dua prinsip 

keadilan menurut Rawls adalah: 

1. Prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (principle of greatest 

equal liberty). Prinsip ini mencakup: 

 Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak 

bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan).

 Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers).

 Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama).
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 Kebebasan menjadi diri sendiri (person)

 Hak untuk mempertahankan milik pribadi

2. Prinsip perbedaan (the difference principle) dan prinsip persamaan 

yang adil atas kesempatan (the principle of fair equality of 

opportunity). Intinya adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis 

harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka 

yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosio-ekonomis 

dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidak samaan dalam prospek 

seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan 

dan otoritas. Sedangkan istilah yang paling kurang beruntung (paling 

kurang diuntungkan) menunjuk pada mereka yang paling kurang 

mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, 

pendapatan dan otoritas (Fattah, 2013).Teori Keadilan melihat apakah 

sistem pajak yang ada dalam suatu negara sudah berjalan sesuai 

dengan hukum dan standar yang sudah memenuhi kriteria adil atau 

belum. Jika wajib pajak tidak setuju dengan kebijakan pemerintah, 

atau mereka merasa tidak mendapatkan perlakuan yang adil dari 

pemerintah untuk pembayaran pajak mereka, maka mereka akan 

merasa tertekan dan mengubah pandangan mereka atas keadilan pajak 

sehingga berakibat pada perilaku mereka, yaitu mereka akan 

melaporkan pendapatan mereka kurang dari apa yang seharusnya 

menjadi beban pajak mereka. 
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3.Penggelapan Pajak 

Penggelapan pajak merupakan usaha yang digunakan oleh wajib 

pajak untuk mengelak atau menghindari dari kewajiban yang 

sesungguhnya, dan merupakan perbuatan yang melanggar Undang-

Undang perpajakan (Ardian & Pratomo, 2015). Perilaku penggelapan 

pajak merupakan suatu perilaku yang ilegal karena melanggar Undang-

Undang atau peraturan yang berlaku. Namun dalam penerapannya 

perilaku tersebut akan menjadi wajar untuk dilakukan mengingat 

banyaknya tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh para 

pemimpin yaitu seperti menyalahgunakan dana pajak untuk kepentingan 

pribadi maupun kelompok. Dengan adanya hal tersebut membuat wajib 

pajak tidak segan untuk melakukan penggelapan pajak karena mereka 

berasumsi beban pajak yang akan dikeluarkan tidak akan dikelola dengan 

baik dan sehingga timbul anggapan perilaku tersebut etis dan wajar 

dilakukan (Indriyani et al., 2016).  

Penggelapan pajak secara umum bersifat melawan hukum dan 

mencakup perbuatan sengaja karena tidak melaporkan secara lengkap, 

jujur dan benar obyek pajak atau perbuatan melanggar hukum lainnya 

(Fatimah & Wardani, 2017). Timbulnya penggelapan pajak ini 

disebabkan oleh adanya fakta-fakta tentang petugas pajak atau fiskus 

yang melakukan korupsi atas pembayaran wajib pajak, sehingga wajib 

pajak memandang  penggelapan pajak itu etis karena uang yang mereka 

bayarkan tidak digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara 

(Lumban Tobing, 2015). 
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Sebenarnya yang perlu diperbaiki adalah bagaimana mengelola 

penerimaan pajak secara optimal untuk mencegah kebocoran dan benar-

benar dimanfaatkan demi kesejahteraan rakyat. Transparansi pemerintah 

dalam pengelolaan keuangan negara, serta pengawasan aktif dari penegak 

hukum dan masyarakat untuk mencegah penyimpangan, tentunya 

menjadi hal yang penting untuk mewujudkan hal tersebut (Lumban 

Tobing, 2015) 

4.Keadilan Pajak 

Adil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sama 

berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, 

berpegang pada kebenaran dan sepatutnya, tidak sewenang-wenang. 

Pentingnya keadilan bagi wajib pajak dalam pengenaan dan pemungutan 

pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak 

terutangnya. Jika bagi mereka apa yang telah mereka bayarkan sesuai 

dengan apa yang mereka dapatkan maka wajib pajak akan patuh dan taat 

dalam membayar pajak terutangnya, dan jika bagi mereka merasa 

diperlakukan tidak adil seperti pajak yang dikenakan terhadap wajib 

pajak tidak sesuai dengan penghasilan yang mereka punya maka wajib 

pajak akan cenderung melakukan penggelapan pajak (Fatimah & 

Wardani, 2017). Keadilan dalam perpajakan akan mempengaruhi wajib 

pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Semakin tidak adil sistem 

pajak yang berlaku maka tingkat kepatuhan akan semakin menurun hal 

ini berarti bahwa kecenderungan untuk melakukan penggelapan pajak 

semakin tinggi (Indriyani et al., 2016). 
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5.Sistem Perpajakan 

Menurut Fatimah & Wardani (2017), sistem perpajakan 

merupakan suatu sistem pemungutan pajak tentang tinggi atau rendahnya 

tarif pajak dan pertanggungjawaban iuran pajak yang diperlukan untuk 

pembiayaan penyelenggaraan negara dan pembangunan. Sistem 

perpajakan di Indonesia menganut Self Assessment System dimana sistem 

ini mengharuskan wajib pajak sendiri yang aktif dalam menghitung, 

menyetor dan melaporkan kewajiban pajaknya, fiskus pajak hanya 

berperan mengawasi jalannya pembayaran pajak yang dilakukan oleh 

wajib pajak, sehingga dalam sistem ini dapat memberikan peluang bagi 

rakyat untuk melakukan tindak manipulasi atau melakukan penggelapan 

pajak yang akan memberikan dampak yang negatif bagi pemerintah dan 

juga masyarakat (Dhanayanti & Suardana, 2017). 

Sistem perpajakan dapat dikatakan baik apabila prosedur 

perpajakan yang terkait dalam penghitungan, pembayaran, dan pelaporan 

dapat dilakukan dengan mudah. Selain itu, fiskus harus aktif dalam 

mengawasi dan melaksanakan tugasnya dengan integritas yang tinggi. 

Sebaliknya, sistem perpajakan dikatakan tidak baik apabila di dalam 

pelaksanaannya fiskus melakukan kecurangan, contohnya korupsi yang 

sangat merugikan rakyat (Maghfiroh & Fajarwati, 2016). Semakin baik 

sistem perpajakan maka akan semakin meningkatkan kepercayaan 

masyarakat terhadappemerintah, sehingga wajib pajak semakin patuh 

dalam melakukan kewajiban perpajakannya dan sebaliknya apabila tidak 

tersistematisnya dengan baik sistem perpajakan akan membuat wajib 
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pajak ragu dalam melakukan kewajiban perpajakannya sehingga memicu 

terjadinya penggelapan pajak, sehingga menjadikan perilaku penggelapan 

pajak menjadi etis untuk dilakukan meskipun tidak dibenarkan karena 

melanggar ketentuan yang berlaku (Indriyani et al., 2016). 

6.Diskriminasi wajib pajak 

Diskriminasi pajak merupakan suatu kondisi dimana pihak Ditjen 

Pajak membeda-bedakan perlakuan terhadap setiap wajib pajak. 

Diskriminasi ini akan cenderung meningkatkan penggelapan pajak yang 

akan dilakukan oleh wajib pajak,dimana kondisi ini disebabkan oleh 

pihak Ditjen Pajak sendiri yang tidak mampu berlaku adil. Berdasarkan 

Teori Keadilan yang menganut Prinsip perbedaan (the difference 

principle) yang menyatakan bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus 

diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang 

paling kurang beruntung. Maka didalam perpajakan tidak boleh ada 

diskriminasi baik itu dari segi ras, golongan, agama dan yang lainnya. 

Semua harus diciptakan berdasarkan asas keadilan agar wajib pajak juga 

akan taat pada peraturan perpajakan yang berlaku. Semakin banyak 

peraturan perpajakan yang dianggap sebagai bentuk diskriminasi yang 

merugikan, maka masyarakat akan cenderung untuk tidak patuh terhadap 

peraturan (Fatimah & Wardani, 2017). Diskriminasi pajak dapat diartikan 

dengan perilaku yang membeda-bedakan atau perbedaan perlakuan 

terhadap WPOP sehingga membatasi wajib pajak dalam memenuhi pajak 

apabila sudah diterapkannya suatu kebijakan dan hanya akan 

menguntungkan pihak tertentu saja dan pihak yang lain ada yang merasa 
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dirugikan. Salah satu peraturan yang dianggap sebagai bentuk 

diskriminasi pajak yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 

tentang zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat 

dikurangkan dari penghasilan bruto. Dengan adanya peraturan tersebut 

dianggap hanya menguntungkan wajib pajak yang beragama Islam 

karena zakat diperbolehkan sebagai pengurang pajak. Lalu kemudian 

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan 

atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak 

yang memiliki peredaran bruto dibawah 4,8 miliar pertahun, dimana 

pajak final dikenakan sebesar 0,5% terhadap penghasilan bruto juga 

dinilai sebagai bentuk diskriminasi karena banyak merugikan pengusaha 

kecil menengah (UMKM) yang belum mapan dalam usahanya (Indriyani 

et al., 2016). Semakin banyak peraturan perpajakan yang dianggap 

sebagai bentuk diskriminasi yang merugikan, maka masyarakat akan 

cenderung untuk tidak patuh terhadap peraturan (Fatimah & Wardani, 

2017). 

7.Kerangka Pemikiran 

Ada beberapa hal yang dapat memengaruhi wajib pajak untuk 

melakukan tindakan penggelapan pajak, antara lain keadilan yang 

dirasakan oleh wajib pajak, sistem perpajakan, dan diskriminasi dari 

wajib pajak. Keadilan yang dirasakan oleh wajib pajak dalam pengenaan 

dan pemungutan pajak memengaruhi perilaku wajib pajak tersebut. 

Apabila wajib pajak merasa diperlakukan secara adil maka kemungkinan 
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wajib pajak tersebut melakukan tindakan penggelapan pajak akan 

semakin berkurang. 

Penerapan sistem perpajakan memengaruhi tindakan penggelapan 

pajak oleh wajib pajak. Hal ini disebabkan penerapan sistem perpajakan 

memberikan wewenang secara penuh terhadap wajib pajak untuk 

mendaftarkan diri, menghitung, menyetor, dan membayar pajaknya 

sendiri, sehingga keberhasilan sistem perpajakan untuk mengurangi 

tindakan penggelapan. Wajib pajak yang kurang memahami ketentuan 

perpajakan untuk menemukan atau memanfaatkan celah dalam undang-

undang perpajakan akan lebih memilih melakukan penggelapan pajak 

dari pada penghindaran pajak untuk mengurangi beban pajak mereka. 

Hal terakhir yang memengaruhi wajib pajak untuk melakukan 

penggelapan pajak yaitu tingkat diskriminasi pada wajib pajak tersebut. 

Wajib pajak akan melakukan penggelapan jika terdapat perbedaan dalam 

membayar pajak,baik itu  berdasarkan agama, suku, ras, etnik, kelompok, 

golongan dan lainya yang memiliki tingkat. Kerangka pemikiran ini 

untuk mengetahui hubungan antara variabel independen yaitu variabel 

keadilan pajak, sistem perpajakan, diskriminasi, terhadap variabel 

dependen yaitu penggelapan pajak dan disajikan pada kerangka 

pemikiran berikut ini. 

 

 

 

 

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



19 

 

Gambar 

Model Kerangka Pemikiran 

 

   H1(-)   H1(-) 

 

      H2(-) 

      H3(+) 

                                   

 

8. Penelitian Terdahulu 

Dibawah ini merupakan tabel penelitian terdahulu yang dijadikan 

acuan penulis dalam penelitian ini dan digunakan peneliti dalam 

menentukan variabel penelitian. 

No Penelitian dan 

Tahun 

Variabel Hasil penelitian 

1. Dewi & 

Merkusiwati, 

(2017) 

Independen:Keadilan 

Pajak,Sistem 

Perpajakan, 

Diskriminasi,Pengetahu

anWajib 

Pajak,Intensitas 

Pemeriksaan Pajak 

Dependen:PersepsiWaji

b 

Pajak Orang Pribadi 

Mengenai Etika Atas 

Penggelapan pajak 

Diskriminasi 

berpengaruh positif 

terhadap persepsi 

Wajib Pajak Orang 

Pribadi mengenai 

etika atas 

penggelapan pajak. 

Sedangkan 

keadilan pajak, 

sistem perpajakan, 

pengetahuan Wajib 

Pajak, danintensitas 

pemeriksaan pajak 

berpengaruh negatif pada 

persepsiWajib orang  

orang pribadi 

Mengenai etika      

penggelapan pajak 

Sistem Perpajakan (X2) 

Keadilan pajak  (X1) 

Diskriminasi wajib 

pajak(X3) 

Penggelapan pajak (Y) 
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No Penelitian dan 

Tahun 

Variabel Hasil Penelitian 

2. Widjaja et al., 

(2017) 

Independen:Diskrimina

si dan 

PemeriksaanPajak 

Dependen:Persepsi 

Wajib 

Pajak Orang Pribadi 

Mengenai penggelapan 

pajak 

Pemeriksaan pajak 

berpengaruh 

terhadap persepsi 

Wajib Pajak Orang 

Pribadi mengenai 

penggelapan pajak. 

Sementara 

diskriminasi tidak 

berpengaruh 

terhadap persepsi 

Wajib Pajak Orang 

Pribadi mengenai 

penggelapan pajak. 

3. Fatimah & 

Wardani, 

(2017) 

Independen: 

Keadilan Pajak,Sistem 

Perpajakan,Norma 

Subjektif,Kepatuhan 

Pajak,Diskriminasi, 

KualitasPelayanan 

Pajak, 

Dan Kemungkinan 

Terdeteksinya 

Kecurangan 

Dependen: 

Penggelapan pajak 

Sistem perpajakan, 

norma subjektif, 

diskriminasi, 

kualitas pelayanan 

pajak, dan 

kemungkinan 

terdeteksinya 

kecurangan tidak 

berpengaruh 

terhadap 

penggelapan pajak. 

Sementara keadilan 

pajak dan 

kepatuhan pajak 

berpengaruh 

negatif secara 

signifikan terhadap 

penggelapan pajak 

4. Indriyani et al., 

(2016) 

Independen: 

Keadilan, Sistem 

Perpajakan,Diskriminasi

, 

danKemungkinan 

Terdeteksinya 

Kecurangan 

Dependen: Persepsi 

Mengenai perilaku tax 

evasion(penggelapan 

pajak) 

Keadilan tidak 

berpengaruh 

terhadap persepsi 

Wajib Pajak Orang 

Pribadi mengenai 

perilaku 

penggelapan pajak. 

Sementara sistem 

perpajakan, 
diskriminasi, dan 

kemungkinan 

terdeteksinya 

kecurangan 

berpengaruh 

terhadap persepsi 

Wajib Pajak Orang 

Pribadi mengenai 

perilaku 

penggelapan pajak. 
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No Penelitian dan 

Tahun 

Variabel Hasil Penelitian 

5. Sariani et al., 

(2016) 

Independen: 

Keadilan, 

SistemPerpajakan, 

Diskriminasi,dan Biaya 

Kepatuhan. 

Dependen: 

Persepsi Wajib 

Pajak mengenaiEtika 

Penggelapan pajak 

Keadilan dan 

sistem perpajakan 

berpengaruh 

negatif dan 

signifikan terhadap 

persepsi Wajib 

Pajak mengenai 

etika penggelapan 

pajak. Sementara 

diskriminasi dan 

biaya kepatuhan 
berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap persepsi 

Wajib Pajak 

mengenai etika 

penggelapan pajak. 

6 Ayu dan 

Hastuti 

(2015) 

 

Independen:Kecurangan, 

Keadilan,Ketepatan 

Pengalokasian, 

dan Teknologi 

Informasi 

SistemPerpajakan 

Variabel 

Dependen: 

PenggelapanPajak (Tax 

Evasion) 

persepsi 

terhadap keadilan, 

penggunaan 

teknologi dan 

kecenderungan tax 

evasion seseorang 

ternyata tidak 

berpengaruh secara 

signifikan 

pada tingkat tax 

evasion. 

7. Kurniawati & 

Toly, (2014) 

Independen: 

Keadilan Pajak,Biaya 

Kepatuhan, dan 

Tarif Pajak 

Dependen: 

Penggelapan Pajak 

Keadilan pajak 

berpengaruh 

negatif dan 

signifikan terhadap 

penggelapan pajak. 

Sementara biaya 

kepatuhan dan 

tariff pajak 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap 

penggelapan pajak. 
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No Penelitian 

dan Tahun 

Variabel Hasil Penelitian 

8. Maghfiroh & 

Fajarwati, 

(2016) 

Independen: 

Keadilan, Sistem 

Perpajakan dan 

Sanksi 

Perpajakan 

Dependen: 

Penggelapan 

pajak 

Keadilan 

berpengaruh positif 

terhadap 

penggelapan pajak. 

Sementara sistem 

perpajakan dan 

sanksi perpajakan 

berpengaruh 

negatif terhadap 

penggelapan pajak. 

 

B.Hipotesis Penelitian 

1.Pengaruh Keadilan Pajak terhadap Penggelapan Pajak 

Keadilan pajak adalah keadilan dalam menerapkan sistem 

perpajakan yang ada (Kurniawati & Toly, 2014). Pentingnya keadilan bagi 

seseorang termasuk membayar pajak juga akan mempengaruhi sikap 

mereka dalam melakukan pembayaran pajak. Apabila semakin rendah 

keadilan yang berlaku, maka tingkat kepatuhannya akan semakin menurun.  

Teori Persepsi menurut Robbins (2003) merupakan kesan yang diperoleh 

oleh individu melalui panca indera kemudian dianalisa (diorganisir), di 

intepretasi dan kemudian dievaluasi, sehingga individu tersebut 

memperoleh makna. Lingkungan sosial akan membentuk kepribadian, cara 

pandang seseorang terhadap suatu objek dan cara berpikir. Jika di 

lingkungan suatu wajib pajak belum menerapkan keadilan maka yang 

terjadi adalah wajib pajak tersebut akan merasa tidak diperlakukan secara 

adil dan cenderung akan berfikir untuk melakukan penggelapan pajak. 

Namun apabila mereka merasa diperlakukan tidak adil seperti pajak 

yang dikenakan terhadap wajib pajak tidak sesuai dengan penghasilan 
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yang mereka peroleh maka wajib pajak akan cenderung melakukan 

kecurangan seperti penggelapan pajak (Fatimah & Wardani, 2017). Jadi 

semakin tinggi keadilan maka penggelapan pajak akan semakin rendah. 

Hal ini sesuai oleh penelitian Sariani et al. (2016) yang menyatakan bahwa 

keadilan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.. Berdasarkan 

uraian yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis 

pertama sebagai berikut: 

       H1: Keadilan berpengaruh negatif terhadap Penggelapan Pajak 

2.Pengaruh Sistem Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak 

Sistem perpajakan merupakan suatu sistem pemungutan pajak 

tentang tinggi atau rendahnya tarif pajak dan pertanggungjawaban iuran 

pajak yang diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan negara dan 

pembangunan (Fatimah & Wardani, 2017). Di Indonesia sistem 

perpajakan yang digunakan adalah Self Assessment System dimana sistem 

ini mengharuskan wajib pajak sendiri yang aktif dalam menghitung, 

menyetor dan melaporkan kewajiban pajaknya. Sistem perpajakan dapat 

dikatakan baik apabila prosedur perpajakan terkait penghitungan, 

pembayaran, dan pelaporan dapat dilakukan dengan mudah.  

Berdasarkan Teori Keadilan yang menyatakan bahwa keadilan tidak 

berarti kemerataan absolut dalam sebuah masyarakat dengan cara 

diratakan oleh otoritas yang berdaulat secara penuh, maka sistem 

perpajakan di Indonesia juga harus dibuat seadil mungkin sesuai dengan 

hukum Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Apabila sistem 

perpajakan tidak tersistematis dengan baik maka akan membuat wajib 
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pajak ragu dalam melakukan kewajiban perpajakannya sehingga memicu 

terjadinya penggelapan pajak, sehingga menjadikan perilaku penggelapan 

pajak menjadi etis untuk dilakukan meskipun tidak dibenarkan karena 

melanggar ketentuan yang berlaku (Indriyani et al., 2016). 

 Sistem perpajakan juga harus memberikan kepastian kepada Wajib 

Pajak tentang berapa jumlah pajak yang terutang, dan juga harus ada 

transparansi agar tidak terjadi kesewenangan dari fiskus atau pemungut 

pajak. Jadi semakin baik sistem perpajakan maka semakin rendah tingkat 

penggelapan pajak. Hal ini sesuai dengan penelitian Sariani et al. (2016)  

yang menyatakan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap 

penggelapan pajak. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, 

maka dapat dirumuskan hipotesis kedua sebagai berikut: 

H2: Sistem Perpajakan berpengaruh negatif terhadap Penggelapan 

pajak 

3.Pengaruh Diskriminasi wajib pajak terhadap Penggelapan Pajak 

Diskriminasi merupakan suatu kondisi dimana pihak Ditjen Pajak 

membeda-bedakan perlakuan terhadap setiap wajib pajak. Diskriminasi ini 

akan cenderung meningkatkan penggelapan pajak yang akan dilakukan 

oleh wajib pajak,dimana kondisi ini disebabkan oleh pihak Ditjen Pajak 

sendiri yang tidak mampu berlaku adil. Berdasarkan Teori Keadilan yang 

menganut Prinsip perbedaan (the difference principle) yang menyatakan 

bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan 

manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. 

Maka didalam perpajakan tidak boleh ada diskriminasi baik itu dari segi 
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ras, golongan, agama dan yang lainnya. Semua harus diciptakan 

berdasarkan asas keadilan agar wajib pajak juga akan taat pada peraturan 

perpajakan yang berlaku. Semakin banyak peraturan perpajakan yang 

dianggap sebagai bentuk diskriminasi yang merugikan, maka masyarakat 

akan cenderung untuk tidak patuh terhadap peraturan (Fatimah & Wardani, 

2017). Jadi semakin tinggi diskriminasi maka semakin tinggi pula 

penggelapan pajak. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Indriyani et al. (2016) dan Sariani et al. (2016) yang menyatakan bahwa 

diskriminasi berpengaruh poitif terhadap penggelapan pajak. Berdasarkan 

uraian yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis 

ketiga sebagai berikut 

H3: Diskriminasi berpengaruh positif terhadap Penggelapan Pajak 
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