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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1.  Latar Belakang Masalah 

Sebagai sebuah negara berkembang, Indonesia membutuhkan 

biaya untuk memenuhi keberlangsungan pembangunan negara. 

Pembangunan pada dasarnya merupakan sebuah pembaruan yang 

dilakukan secara berkelanjutan untuk mencapai sebuah keadaan yang 

lebih baik. Pajak  merupakan salah satu  unsur  pendapatan negara yang 

dapat digunakan sebagai dana pembangunan. Menurut  (Soemitro, 2003 

dalam Rahman, 2013) pajak dapat diartikan sebagai iuran yang wajib 

dibayarkan oleh setiap rakyat yang telah diatur oleh undang-undang 

kepada negara untuk pembiayaan keperluan umum suatu negara tetapi 

tidak ada timbal balik secara langsung namun dapat dipaksakan. Maka 

dari itu, pajak harus dibayar sesuai dengan kewajiban setiap rakyat, 

dimana dia tercatat menurut undang-undang sebagai wajib pajak 

(Suminarsasi, 2012). 

Sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan self 

assessment system. Dalam sistem ini, wajib pajak dituntut untuk berperan 

aktif,  mulai dari mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, mengisi SPT 

(Surat Pemberitahuan),  menghitung besarnya pajak yang terutang, dan 

menyetorkan kewajibannya. Sedangkan aparatur perpajakan berperan 

sebagai pembina, pembimbing, dan pengawas pelaksanaan kewajiban 
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yang dilakukan oleh wajib pajak. Oleh karena itu, sistem ini akan 

berjalan dengan baik apabila masyarakat memiliki tingkat kesadaran 

perpajakan secara sukarela yang tinggi. Apabila tingkat kesadaran 

mereka tersebut masih rendah, hal ini akan menimbulkan berbagai 

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

Dan meskipun dari tahun ke tahun penerimaan pajak semakin meningkat, 

akan ada kemungkinan yang disebabkan oleh penggelapan pajak tersebut 

yaitu penurunan penerimaan pajak (Annisa‟ul dan Nur, 2014). 

Pajak memiliki dua kepentingan yang berbeda, bagi negara pajak 

merupakan sumber pendapatan  sedangkan  di lain pihak, bagi 

masyarakat pajak merupakan sebuah biaya yang dapat mengurangi 

penghasilan mereka, maka dari itu masyarakat melakukan berbagai upaya 

untuk meminimalkan jumlah pembayaran pajak. Salah satu upaya yang 

dapat dilakukan oleh wajib pajak adalah penerapan tax planning. 

Perencanaan pajak (tax planning) merupakan upaya wajib pajak 

yang bertujuan  untuk  mengurangi  jumlah  pembayaran pajak  yang 

dapat dilakukan dengan tax avoidance maupun dengan tax evasion. 

Meskipun keduanya mempunyai tujuan yang sama, namun karakteristik 

keduanya sangatlah berbeda. Tax avoidance diartikan sebagai kegiatan 

penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah-celah dari peraturan-

peraturan dan  perundang-undangan  perpajakan yang berlaku di negara 

tempat masyarakat pembayar  pajak berada dan merupakan upaya yang 

legal. Sulitnya penerapan  tax avoidance  membuat seorang wajib pajak 

cenderung untuk melakukan tax evasion, yaitu melakukan penghematan 
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pajak dengan menggunakan cara-cara yang melanggar ketentuan pajak 

(Dyah dan Rini, 2009). 

Penggelapan pajak menurut (Mughal, 2012 dalam Reskino, 2013) 

dideskripsikan sebagai suatu kegiatan wajib pajak yang tidak mematuhi 

peraturan perpajakan dan sengaja melanggar undang-undang pajak 

dengan maksud untuk menghindar dari pembayaran pajak yang telah 

menjadi kewajibannya. Seperti yang dijelaskan dalam penelitian (McGee, 

2006 dalam Suminarsasi, 2012) bahwa penggelapan pajak dianggap suatu 

hal yang etis dikarenakan oleh minimnya keadilan dalam penggunaan 

uang yang bersumber dari pajak, korupsi pemerintah, dan tidak mendapat 

imbalan/pengaruh atas pajak yang telah dibayarkan, yang berakibat 

kurangnya tingkat pendapatan penerimaan pajak negara dan 

menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat kepada institusi terkait 

dalam membayarkan pajaknya.  

Adapun dalam penelitian yang dilakukan oleh (Suminarsasi, 

2012) menghasilkan bahwa keadilan tidak berpengaruh positif, sistem 

perpajakan berpengaruh positif dan diskriminasi berpengaruh negatif  

terhadap etika penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. 

Berbeda dengan penelitian (Suminarsasi, 2012), penelitian yang 

dilakukan oleh (Annisa‟ul dan Nur, 2014) menyimpulkan bahwa keadilan 

berpengaruh  positif, sistem perpajakan  berpengaruh positif, norma tidak 

berpengaruh positif, kepatuhan berpengaruh positif dan diskriminasi 

tidak berpengaruh  negatif terhadap penggelapan pajak. Sedangkan 
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penelitian yang dilakukan oleh (Rahman, 2013) menyatakan bahwa 

keadilan berpengaruh positif, sistem perpajakan berpengaruh negatif, 

diskriminasi berpengaruh positif, dan kemungkinan terdeteksinya 

kecurangan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai 

etika penggelapan pajak. Penelitian lainnya yang juga meneliti mengenai 

penggelapan pajak adalah penelitian oleh (Dyah dan Rini, 2009) yang 

menunjukan hasil bahwa persepsi terhadap kemungkinan terdeteksinya 

kecurangan berpengaruh negatif terhadap tax evasion, dan persepsi 

terhadap ketepatan pemanfaatan hasil pajak berpengaruh negatif terhadap 

tax evasion.  

Penelitian ini mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh 

(Suminarsasi, 2012). Peneliti tertarik untuk menguji kembali penelitian 

tersebut karena peneliti ingin mengetahui apakah dengan semakin 

baiknya sistem perpajakan maupun pengelolaan pajak bahkan 

meningkatnya penerimaan pajak sekarang ini, masih ada wajib pajak 

yang beranggapan bahwa penggelapan pajak itu merupakan suatu 

perilaku yang etis. Selain itu, dalam penelitian (Suminarsasi, 2012) hasil 

penelitian yang masih berbeda dengan penelitian lain. Dengan mengacu 

kepada penelitian (Suminarsasi, 2012), peneliti akan menguji kembali 

penelitian tentang pengaruh keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, 

dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan terhadap persepsi wajib 

pajak mengenai penggelapan pajak (tax evasion).  
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Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya 

adalah penulis menambahkan satu variabel yaitu kemungkinan 

terdeteksinya kecurangan dengan alasan karena pemeriksaan pajak yang 

ketat akan mempengaruhi persepsi wajib pajak apakah wajib pajak 

tersebut masih dapat melakukan penggelapan pajak atau tidak. Penelitian 

ini juga menggunakan sampel wajib pajak orang pribadi yang 

mempunyai usaha yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Purwokerto dan penelitian dilakukan pada tahun 2014. 

Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui apakah 

keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, dan kemungkinan 

terdeteksinya kecurangan  mempengaruhi persepsi wajib pajak orang 

pribadi mengenai penggelapan pajak (tax evasion). Dengan dilakukannya 

penelitian ini, juga diharapakan dapat mengukur tingkat keadilan, 

pemerataan, dan keberhasilan suatu negara dalam pengoptimalan 

distribusi dana pajak yang dipungut selama ini. 

1.2.  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah tertulis di atas maka peneliti 

merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, dan 

kemungkinan terdeteksinya kecurangan secara simultan  

berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai 

penggelapan pajak ? 
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2. Apakah keadilan secara parsial berpengaruh positif terhadap 

persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak ? 

3. Apakah sistem perpajakan secara parsial berpengaruh negatif  

terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak ? 

4. Apakah diskriminasi secara parsial berpengaruh positif 

terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak ? 

5. Apakah kemungkinan terdeteksinya kecurangan  secara parsial 

berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai 

penggelapan pajak ? 

  

1.3.  Pembatasan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dalam 

penelitian ini dibatasi pada daftar wajib pajak orang pribadi yang 

mempunyai usaha yang terdaftar di KPP Purwokerto selama tahun 2014. 

1.4.  Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah,  penelitian ini bertujuan untuk 

menemukan bukti empiris mengenai hal-hal sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh positif keadilan, sistem 

perpajakan, diskriminasi, dan kemungkinan terdeteksinya 

kecurangan terhadap persepsi wajib pajak mengenai 

penggelapan pajak. 

2. Untuk mengetahui pengaruh positif  keadilan terhadap persepsi 

wajib pajak mengenai penggelapan pajak. 
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3. Untuk mengetahui pengaruh negatif sistem perpajakan terhadap 

persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. 

4. Untuk mengetahui pengaruh positif diskriminasi terhadap 

persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. 

5. Untuk mengetahui pengaruh negatif kemungkinan 

terdeteksinya kecurangan terhadap persepsi wajib pajak 

mengenai penggelapan pajak. 

 

1.5.  Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut: 

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 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 penggelapan pajak. 
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