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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara yang berkembang salah satu pendapatannya 

yaitu pajak, tidak dapat dipungkiri bahwa pajak merupakan salah satu komponen 

penting dalam pembangunan di Indonesia. Berdasarkan undang-undang nomor 6 

Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, “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”. 

 Berdasarkan undang-undang tersebut, maka pengetahuan bagi wajib pajak 

sangat penting, dimana rendahnya pengetahuan Wajib Pajak mengakibatkan banyak 

Wajib Pajak tidak mengerti akan kewajibannya sebagai Wajib Pajak untuk membayar 

pajak. Selain itu, sosialisasi peraturan perpajakan yang kurang dapat menyebabkan 

pengetahuan wajib pajak tentang informasi perpajakan masih sangat rendah, sehingga 

belum adanya pemahaman Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan secara 

menyeluruh dan merata. Akibat dari pengetahuan Wajib Pajak yang kurang, dan 

pemahaman Wajib pajak yang masih rendah, maka untuk melaksanakan 

kewajibannya membayar pajak dan menyampaikan SPT juga sangat rendah. Kecilnya 

kesadaran Wajib Pajak membuat tingkat kepatuhan Wajib Pajak rendah.  
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Bahwa apabila kepatuhan membayar pajak rendah maka akan mengakibatkan 

pendapatan negara akan berkurang (Burhan, 2015). 

 Menurut fungsinya, perpajakan di Indonesia terbagi dalam dua fungsi, yaitu 

fungsi budgetair (sumber keuangan negara) dan fungsi regularend (pengatur). Pajak 

berfungsi sebagai budgetair, artinya pajak adalah salah satu sumber penerimaan 

pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Pajak 

berfungsi sebagai regularend, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau 

melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta 

mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar  bidang keuangan (Resmi, 2011). 

 Sebelum era reformasi perpajakan, system pemungutan pajak yang ditetapkan 

pemerintah adalah official assessment system. Official assessment system merupakan 

sebuah system untuk menghitung jumlah iuran pajak berdasarkan penghitungan oleh 

instansi terkait tempat Wajib Pajak bekerja atau biasa disebut dengan istilah fiskus 

(pemungut pajak). Kemudian, pemerintah melakukan reformasi perpajakan secara 

menyeluruh pada tahun 1983, sehingga pemungutan pajak di Indonesia mengacu pada 

self assessmentsystem. Self assessment system adalah system pemungutan pajak yang 

memberi wewenang, kepercayaan, tanggungjawab kepada Wajib Pajak untuk 

menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak 

yang harus dibayar. Wajib Pajak tersebut meliputi orang pribadi atau badan Diana 

dan Setiawati (2010) dalam Putri (2014). 
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 Data penerimaan sector pajak, KPP Pratama Ternate merupakan unit vertical 

Direktorat Jendral Pajak dibawah Kanwil Direktorat Pajak Sulawesi Utara, Gorontalo 

dan Maluku Utara. Provinsi Maluku Utara sebagai wilayah kerjadari KPP Pratama 

Ternate dan KPP Pratama Tobelo dibebankan target penerimaan pajak untuk wilayah 

Maluku Utara. Berikut ini adalah data penerimaan pajak di Provinsi Maluku Utara 

dalam 5 tahun 

 

Tabel 1.1 

Data Penerimaan Pajak Provinsi Maluku Utara 2011-2015 

(dalam jutaan rupiah) 

 

No Tahun Target Realisasi Capaian 

1 
2011 

946.727,92 720.017,83 
76% 

2 
2012 

874.454,59 899.835,07 
103% 

3 
2013 

1.133.691,63 912.097,27 
80% 

4 
2014 

1.130.504,03 1.136.160,75 
101% 

5 
2015 

1.580.761,25 677.367,21 
43% 

Sumber: KPP Pratama Ternate 

 Berdasarkan tabel di atas, maka penerimaan pajak pada tahun 2015 yaitu 

target yang ingin dicapai  sebesar 1.580.761,25 dan direalisasi 677.367,21 atau 43% 

lebih rendah dari penerimaan pajak pada tahun 2014 yang targetnya 1.580.761,03 dan 

dapat direalisasikan 1.136.160,75 atau 101%. Padahal pada tahun 2011-2012 
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penerimaan pajak di Kota Ternate meningkat pesat kecuali tahun 2013 yang hanya 

mencapai 80% dan pada tahun 2014 mulai meningkat 101%. 

 Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam memperlancar penerimaan pajak di 

Kantor Pelayana Pajak Pratama Ternate adalah sebagai berikut: (1) faktor internal 

meliputi: (a) jumlah SDM masihterbatas. Account Respentative (AR) yang menjadi 

petugas pengawas hanya berjumlah 12 orang. Hal ini tidak sebanding dengan jumlah 

pajak yang harus diawasi kurang lebih 73 ribu Wajib Pajak yang terdaftar. (b) data 

internal yang dimiliki tidak mencakup transaksi-transaksi yang dilakukan secara 

underground (tanpa faktur pajak).  

 (2) factor eksternal meliputi: (a) wilayah geografis yang luas menghambat 

mobilisasi dalam pengawasan. (b) kepatuhan Wajib Pajak yang rendah, baik material 

(tidak melaporkan kondisi usaha yang sebenarnya), maupun informal (tidak 

menyampaikan SPT Tahunan/Masa). (c) kurangnya dukungan dari pihak ketiga untuk 

mendapatkan data walaupun sudah ada kewajiban Lembaga/Kementrian/Asosiasi 

untuk menyampaikan data kepada DJP, namun sebagian masih belum dilaksanakan. 

(d) sebagian besar Wajib Pajak masih melakukan kegiatan usaha tidak menggunakan 

perbankan (tunai), sehingga sulit untuk melakukan pengujian kebenaran peredaran 

usaha bisnis yang dilakukan. (e) terbatasnya akses DJP terhadap data nasabah 

diperbankan, sehingga atas usaha yang dilaporkan oleh Wajib Pajak, DJP tidak dapat 

melakukan pengujian kebenarannya secara akurat. 

 Dari penjelasan tersebut akan menimbulkan pemikiran yang negative dari 

Wajib Pajak untuk mencari celah untuk mengurangi beban pajak yang terutang yang 
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akan dibayarkan kepada pemerintah. Karena menurut Wajib Pajak dengan 

menyisihkan sebagian pendapatan dapat mengurangi pendapatan yang di peroleh 

dalam hasil dari kerja kerasnya, kemudian timbul pemikiran untuk mengurangi beban 

pajak terutang yang harus dibayarkan (Prasetyo, 2010). 

 Penggelapan pajak terjadi karena beberapa faktor, faktor pertama adalah 

keadilan pajak. Pentingnya keadilan bagi Wajib Pajak dalam pengenaan dan 

pemungutan pajak dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak untuk membayar 

pajak terutangnya. Tingkat pembayaran pajak akan menurun, jika Wajib Pajak 

merasa bahwa system perpajakan yang sudah ada belum terakomodir dengan baik, 

dan jika bagi mereka merasa diperlakukan dengan tidak adil seperti pajak yang 

dikenakan terhadap Wajib Pajak tidak sesuai dengan pendapatan yang mereka punya 

maka Wajib Pajak akan mengarah terhadap kecurangan seperti penggelapan pajak. 

Faktor kedua yaitu sistem perpajakan. Jadi kalau sistem perpajakan yang ada 

dianggap baik, otomatis Wajib Pajak akan taat pada sistem yang telah dibuat dan 

dengan sukarela memenuhi kewajibannya membayar pajak, dan apabila seandainya 

Wajib Pajak merasa bahwa sistem perpajakan yang ada belum baik mengakomodir 

segala kepentingannya, maka tingkat pembayaran pajak bagi Wajib Pajak akan 

menurun.  

 Faktor ketiga adalah norma subjektif. Seseorang yang percaya kepada orang 

lain yang memotivasi mereka untuk menaatinya dan berpikir seharusnya melakukan 

sesuatu perilaku dapat dikatakan bahwa seseorang tersebut mendapat tekanan social 

untuk melakukan perilaku tersebut. Sebaliknya, apabila seseorang percaya bahwa 
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orang lain yang membuat mereka termotivasi untuk menaatinya tetapi tidak setuju 

melakukan suatu perilaku akan mempunyai norma subjektif yang meletakkan tekanan 

pada mereka untuk menghindari melakukan perilaku tersebut. 

Faktor keempat adalah kepatuhan pajak. Sebagai Wajib Pajak yang baik dapat 

dilihat dari cara Wajib Pajak sendiri untuk membayar pajak, dan jika perilaku Wajib 

Pajak tidak baik, maka kecenderungan semakin besar untuk melanggar peraturan 

pajak yang telah ditetapkan. Persentase pemeriksaan pajak dapat mendeteksi apabalia 

terjadi kecurangan yang dilakukan Wajib Pajak, maka akan sangat berpengaruh 

terhadap penggelapan pajak itu sendiri. Oleh karena itu, Wajib Pajak akan cenderung 

patuh terhadap ketentuan undang-undang dan tidak melakukan penggelapan pajak. 

 Beberapa hal sebagai contoh penggelapan pajak adalah: 1) melaporkan 

penjualan lebih kecil dari yang seharusnya, misalnya omzet 10  milyar tetapi hanya 

dilaporkan dalam laporan keuangan perusahaan sebesar 5 milyar; 2) pemalsuan 

dokumen keuangan perusahaan. 

 Sebagaimana disebutkan oleh Al-quran dalam Q.S Al-Baqarah ayat 188 

ثِْمَوأَْنتُْمتَْعلَُمونَََوََلتَأُْكلُواأَْمَوالَُكْمبَيْنَُكْمبِاْلبَاِطِلَوتُدْلُوابَِهاإِلَىاْلُحكَّاِمِلتَأُْكلُوافَِريقًاِمْنأَْمَواَِللنَّاِسبِا ْْلِ  

Artinya: 

“Danَjanganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu 

dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada 

hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari pada harta benda orang lain itu 

dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”. 
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 Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Mukharoroh (2014) yang 

meneliti tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi Wajib Pajak 

mengenai penggelapan pajak. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan peneliti 

sebelumnya adalah dengan variabel independen yaitu variabel norma dan 

diskriminasi. Pada penelitian ini mengubah objek penelitian, dimana penelitian 

sebelumnya menggunakan Wajib Pajak Pribadi di Kota Semarang Tahun 2014 

sedangkan objek penelitian ini Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Ternate 

Tahun 2018. 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis meneliti penggelapan pajak 

adalah para Wajib Pajak Orang Pribadi sesuai judul yaitu “Dampak Keadilan, 

Sistem Perpajakan, Norma Subjektif dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap 

Penggelapan Pajak (Studi kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Ternate)” 

 

B. Batasan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas pada penelitian ini, maka masalah dibatasi 

pada: 

1. Sampel penelitian ini adalah pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama 

Ternate. 

2. Penelitian ini menggunakan objek penelitian Wajib Pajak Orang Pribadi 

hanya pada satu KPP. 
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C. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang penelitian diatas penulis merumuskan masalah 

adalah sebagai berikut: 

1. Apakah keadilan berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak pada KPP 

Pratama Ternate? 

2. Apakah sistem perpajakan berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak 

pada KPP Pratama Ternate? 

3. Apakah norma subjektif berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak pada 

KPP Pratama Ternate? 

4. Apakah kepatuahan Wajib Pajak berpengaruh terhadap etika penggelapan 

pajak pada KPP Pratama Ternate? 

 

D. Tujuan Penelitian 

 Setiap penelitian yang dilaksanakan tentu mempunyai tujuan, untuk itu yang 

menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris mengenai keadilan 

berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak. 

2. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris mengenai sistem perpajakan 

terhadap etika penggelapan pajak. 

3. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris mengenai norma subjektif 

terhadap etika penggelapan pajak. 
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4. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris mengenai kepatuhan Wajib 

Pajak terhadap etika penggelapan pajak. 

 

E. Manfaat Penelitian 

  Adapun manfaat dari penelitian ini, diantaranya: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan khususnya dalam perpajakan, Juga penelitian ini diharapkan 

dapat memperkaya wawasan berpikir dari segi keilmuan, terutama dalam 

memperluas dan memperdalam pengetahuan tentang persepsi etis atau 

tidaknya sebuah penggelapan pajak dan diharapkan dapat digunakan sebagai 

referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya. 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Pemerintah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah dan sebagai 

bahan masukan agar perpajakan di Indonesia lebih baik lagi.  

b. Bagi Investor 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan informasi yang 

dibutuhkan investor untuk menanamkan modal di daerah tersebut. 
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c. Bagi Perguruan Tinggi 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan dapat dijadikan lireratur 

pengembangan perpustakaan perguruan tinggi. 

d. Bagi Peneliti 

Diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti dan menambah pengetahuan 

mengenai Dampak Keadilan, Sistem Perpajakan, Norma Subjektif dan 

Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penggelapan Pajak (Studi kasus pada Wajib 

Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Ternate). 

 


