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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A.  Landasan Teori 

1. Teori Atribusi  

 Pada dasarnya teori atribusi menurut Robbins (1996) mengatakan bahwa 

bila seorang individu mengamati karakter seseorang, maka mereka akan mencoba 

untuk menentukan apakah perilaku tersebut ditimbulkan secara internal atau 

eksternal. Dalam teori atribusi terdapat proses yang menggambarkan cara individu 

menjelaskan, menginterpretasi, dan mengambil kesimpulan terhadap peristiwa-

peristiwa yang mereka lihat yang sampai menimbulkan suatu persepsi terhadap 

objek yang mereka persepsikan. 

 Penentuan internal atau eksternal menurut Robbins (1996), bergantung 

pada tiga faktor, yaitu: 

a. Kekhususannya, artinya seseorang akan memberikan persepsi perilaku 

secara berbeda dengan individu yang lainnya dalam situasi yang berbeda 

pula.  

b. Konsensus artinya apabila semua orang mempunyai persepsi dalam 

merespon perilaku seseorang dalam keadaan yang sama.  

c. Konsistensi, artinya apabila seseorang menilai perilaku orang lain dengan 

tanggapan yang sama dari waktu ke waktu. Semakin sesuai perilaku 

tersebut, maka orang-orang akan menghubungkan perilaku tersebut dengan 

sebab-sebab internal. 
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2. Pajak 

 Berbicara tentang pajak, banyak sekali para ahli memberikan batasan 

tentang pengertian pajak itu sendiri. Perlu diketahui bahwa pada mulanya 

merupakan suatu upeti atau pemberian secara cuma-cuma. Pada awalnya pajak 

digunakan untuk kepentingan penguasa tanpa adanya jasa timbal balik. Namun 

dalam perkembangannya upeti tersebut mengarah kepada kepentingan rakyat itu 

sendiri. 

 Berdasarkan Ketentuan Umum Perpajakan UU No.28 tahun 2007, pasal 

1ayat 1 menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara 

yangterutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkanundang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung 

dandigunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.  

Berdasarkan pemikiran diatas, maka (Gautama, 2014) berpendapat bahwa 

iuran rakyat kepada Negara dengan tidak mendapat jasa timbal balik dan secara 

langsung dapat digunakan untuk keperluan secara umum.Safitri (2010) pajak 

adalah partisipasi dari semua rakyat terhadap negara berdasarkan kemampuannya 

agar dapat dipaksakan dan pembayaran pajak tidak menerima imbalan/kontribusi 

secara langsung dan dapat dihubungkan dengan pihak yang dibayarnya. 

Berdasarkan dari definisi diatas terdapat pula unsur-unsur pajak, antara lain: 

1. Iuran rakyat kepada negara. Maksudnya adalah bahwa yang berhak 

memungut pajak hanyalahnegara,yang berupa uang dan bukan barang.  

2. Berdasarkan undang-undang. Artinya pajak dapat dipungut dengan 

kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaan lainnya yang berlaku.  
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3. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Asas ini sesuai dengan 

perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan “pajak dan 

pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dalam 

undang-undang.” 

4. Pemungutan pajak dapat diperuntungkan dengan keperluan pembiayaan 

umum pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahan, dengan rutin 

maupun pembangunan. 

5. Pemungutan dapat dipaksakan apabila Wajib Pajak tidak memenuhi 

kewajibannya dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-

undangan. 

Pajak dipungut pihak pemerintah memiliki fungsi sebagai berikut: 

a. Fungsi Budgeter 

 Sebagai alat (sumber) adalah sumber dana bagi pemerintah untuk 

 membiayai pengeluaran Negara.  

b. Fungsi Regulerend 

 Fungsi ini disebut juga sebagai fungsi mengatur, selain sebagai alat untuk

 mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan, misalnya bidang

 sosial dan ekonomi. 

Pajak dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok seperti: 

1) Golongannya, pajak dibagi atas pajak langsung dan pajak tidak langsung. 

a. Pajak langsung adalahpajak ini tidak dapat dibebankan kepada orang 

lain dan harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak. 
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b. Pajak tidak langsung adalah pajak tersebut dapat dibebankan kepada 

pihak lain. 

2) Sifatnya, pajak dibagai atas pajak subjektif dan objektif. 

a. Pajak Subjektif adalah pajak yang dimulai pada subjeknya dengan 

memperhatikan keadaan Wajib Pajak itu sendiri. 

b. Pajak Objektif yaitu pajak yang dimulai pada objeknya tanpa 

memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak itu sendiri.  

3) Lembaga pemungut, pajak dapat dibagi atas pajak pusat dan daerah. 

a. Pajak pusat adalah digunakan untuk keperluan negara, dan pajak 

tersebut dipungut oleh pemerintah pusat. 

b. Pajak daerah adalah digunakan untuk membiayai rumah tangga dan 

pajak tersebut dipungut oleh pemerintah daerah. 

 

3. Keadilan 

 Kata keadilan sering kita dengar, bahkan dalam kehidupan sehari-hari kita 

sering dituntut untuk berlaku adil dalam kehidupan kita dan kita juga menuntut 

orang agar memperlakukan kita secara adil. Keadilan berasal dari istilah adil yang 

berasal dari bahasa Arab. Kata adil berarti tengah. Kamus Besar Bahasa Indonesia 

adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, atau tidak memihak. Jadi keadilan 

sejatinya adalah sebuah keadaan dimana ada suatu perjanjian dan kemudian isi 

perjanjian tersebut dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa berat 

sebelah. 
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Pris (2010) berpendapat bahwa keadilan merupakan perbuatan atau 

perlakuan yang tidak semaunya atau tidak memihak atas sistem perpajakan yang 

ada. Berbicara tentang keadilansangat erat dan penting bagi seorang Wajib Pajak. 

Sebab apabila yang dilakukan pemerintah adalah adil, maka masyarakat akan 

semakin percaya terhadap kinerja pemerintah. 

Tiga pendekatan dalam keadilan (Siahaan, 2010): 

1. Prinsip manfaat, dimana keadilan pajak dapat dicapai apabila kontribusi 

yang diberikan kepada Wajib Pajak seimbang dengan manfaat yang 

diperoleh dari jasa-jasa pemerintah. 

2. Prinsip kemampuan, dimana perekonomian membutuhkan jumlah 

penerimaan pajak tertentu, dan Wajib Pajak diminta membayar sesuai 

dengan kemampuannya. 

3.  Keadilan horizontal dan vertikal. Prinsip keadilan Wajib Pajak berada 

dalam kondisi yang sama dalam pelaksanaan dan pengambilan pajak. 

Secara vertikal pemungutan pajak dapat dikatakan adil jika orang-orang 

dengan kesanggupan ekonomis yang berbeda dikenakan pajak penghasilan 

yang berbeda sesuai dengan perbedaannya. 

 

4. Sistem Perpajakan 

 Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan sistem merupakan perangkat 

unsur yang secara teratur saling berkaitan sehinga membentuk suatu susunan 

tertentu. Sistem perpajakan merupakan keseluruhan yang terstruktur dari suatu
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kegiatan perpajakan yang berkaitan erat satu dengan yang lainnya untuk mencapai 

tujuan tertentu. 

 Menurut McGee (2006), sistem perpajakan dan tarif pajak berhubungan 

dengan terjadinya korupsi dalam segala bentuk aspek apapun. Jadi gambaran 

umum perihal sistem pajak adalah tentang tinggi rendahnya tarif pajak dan 

pertanggungjawaban iuran pajak. Pertanggungjawaban yang disini adalah iuran 

pajak tersebut digunakan untuk pengeluaran umum negara, atau justru dikorupsi 

oleh pemerintah maupun oleh petugas pajak.  

 Sistem perpajakan di Indonesia adalah self assessment system, yang 

dimana Wajib Pajak diberi kebebasan untuk menghitung, menyetor dan 

melaporkannya atau melaporkan pajaknya sendiri ke kantor pajak. 

 Menurut Mardiasmo (2011) bahwa terdapat tiga sistem pemungutan pajak, 

yaitu dapat dilihat sebagai berikut : 

1. Official Assessment System 

Sistem pemungutan pajak ini Wajib Pajak diberikan wewenang kepada 

pemerintah atau fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. 

Ciri-cirisebagai berikut: 

a. Mendapatkan wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang 

terutang. 

b. Wajib pajak bersifat pasif 

c. Utang pajak timbul setelah adanya surat ketetapan dari pajak 
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2. Self Assessment System 

Sistem pemungutan pajak ini adalah diminta untuk melaporkan sendiri 

wajib pajaknya dimulai dari menghitung dan menyetorkan pajak oleh 

Wajib Pajak. 

Ciri-ciri sebagai berikut: 

a. Diberikan kepercayaan agar menentukan besarnya pajak 

b. Wajib Pajak diminta aktif dalam menghitung dan menyetorkan 

pajak 

c. Fiskus tidak bisa untuk ikut campur tetapi hanya mengawasi saja  

3. With Holding System 

Sistem pemungutan pajak iniadalah dapat menentukan besarnya pajak 

yang terutang dan diberikan wewenang kepada pihak ketiga. 

Ciri-ciri sebagai berikut: dapat menetukan besarnya pajak pada pihak 

ketiga selain wajib pajak dan fiskus 

5. Norma Subjektif 

 Menurut Hartono (2007: 42) Norma Subjektif adalah pemandangan atau 

pemikiran seseorang terhadap kepercayaan-kepercayaan orang lain yang akan 

memengaruhi seseorang tersebut untuk melaksanakan atau tidak membuat 

perilaku yang sedang dipertimbangkan. Dharmmesta (1998) dalam Putri (2014) 

menyatakan Norma Subjektif dapat diartikan sebagai faktor sosial yang 

menandakan tuntutan sosial yang dipersepsikan untuk menentukan atau tidak 

menentukan walaupun keputusan sendiri menguntungkan jika pertimbangan orang 

lain tidak dianggap penting keputusan itu bisa gagal. Seseorang yang percaya 
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terhadap orang lain yang memotivasi mereka untuk menaatinya dan berpikir 

seharusnya melakukan sesuatu perilaku dapat dikatakan bahwa seseorang tersebut 

mendapat tekanan sosial untuk melakukan perilaku tersebut. Sebaliknya, apabila 

seseorang percaya bahwa 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. 

 Battacherjee (2000) dalam Hartono (2007:70) memandang norma subjektif 

sebagai dua bentuk pengaruh yaitu: 

1. Pengaruh interpersonal (interpersonal influence)  

Pengaruh interpersonal adalah pengaruh dari teman-teman, anggota 

keluarga, teman-teman kerja, atasan, dan individual berpengalaman yang 

dikenal dengan pengadopsi potensial.  

2. Pengaruh eksernal (external influence)  

Pengaruh ekternal adalah pengaruh dari pihak luar organisasi seperti laporan 

ekternal di media massa, laporan dan opini pakar, dan informasi non-

personal lainnya yang dipertimbangkan oleh individu dalam melakukan 

perilakunya. 

  

6. Kepatuhan Wajib Pajak 

Berdasarkan Ketentuan Umum Perpajakan UU No.28 tahun 2007, pasal 1 

ayat 2 Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, yang mempunyai hak 

dankewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
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undangan perpajakan, dan setiap yang menjadi Wajib Pajak berarti dia telah 

Memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan.  

 Pengertian kepatuhan Wajib Pajak menurut beberapa pendapat dapat 

dilihat berikut ini. Rahayu (2010) mengatakan bahwa “pada prinsipnya kepatuhan 

perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban 

perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan 

peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara”. 

 Setiap Wajib Pajak terdapat berbagai aturan yang berlaku tentang 

perpajakan. Hal ini dapat berhubungan dengan kapatuhan wajib pajak.Menurut 

Kiryanto (2000) dalam Burhan (2015) mengatakan bahwa pemahaman kepatuhan 

Wajib Pajak adalah suatu ketaatan dimana untuk melaksanakan norma-norma 

perpajakan yang diwajibkan atau yang harus dilaksanakan. 

 Kepatuhan dibagi menjadi dua menurut (Rahayu, 2010): 

1. Kepatuhan formal, adalahdalam ketetapan undang-undang perpajakan 

keadilan Wajib Pajak mencukupi tanggungan secara formal. 

2. Kepatuhan material, yaitu satu kejadian dimana pada hakekatnya Wajib 

Pajakharus menunaikan seluruh ketetapan material perpajakan. Kepatuhan 

material bisa juga mencakup kepatuhan formal. 

 Wajib Pajak orang pribadi merupakan persyaratan subjektif dan objektif 

yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak dan sesuai dengan peraturan perundang-

undang. Persyaratan yang telah dipenuhi oleh Wajib Pajak, maka Wajib Pajak 
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diwilayah masing-masing meliputi tempat kegiatan usaha maupun tempat tinggal 

diharuskan mendaftarkan diri pada kantor pajak itu sendiri dan kemudian 

diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 

 Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan, dapat ditentukan untuk melakukan kewajiban 

perpajakan, termasuk pemungutan pajak maupun pemotongan pajak tertentu. 

 Kewajiban bagi Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak badan 

sesuai dengan undang-undang adalah harus: 

a. mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk mendapatkan 

Nomor Pokok Wajib Pajak 

b. Wajib Pajak diminta untuk mengisi dan menyampaikan surat 

pemberitahuan dengan benar dan lengkap 

c. Memenuhi kewajibannya untuk membayar atau menyetorkan pajaknya 

 

7. Penggelapan Pajak 

 Secara umum pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang dibebankan 

oleh pemerintah atas pendapatan, kekayaan dan keuntungan modal orang pribadi 

dan perusahaan, serta hak milik yang tidak bergerak. Menurut (Mardiasmo, 2009) 

penggelapan pajak adalah usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk 

meringankan beban pajak yaitu dengan cara melanggar undang-undang. 

Penggelapan pajak sangat berkaitan erat dengan tindakan yang tidak benar, yang 

dilakukan oleh Wajib Pajak mengenai kewajibannya membayar pajak. 
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Penggelapan pajak ini dilakukan dengan menggunakan cara yang tidak 

legal. Para Wajib Pajak mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang menjadi 

kewajibannya, memalsukan dokumen atau mengisi data dengan tidak lengkap dan 

tidak benar. 

 Setiap para Wajib Pajak pasti menginginkan pembayaran pajak yang 

rendah,hal ini menyebabkan Wajib Pajak akan berusaha melakukan praktik 

penghindaran pajak baik bersifat legal yang disebuttax avoidance, ataupun 

penghindaran pajak yang bersifat illegal yaitu penggelapan pajak (tax evasion). 

Penggelapan pajak merupakan tindakan yang tidak benar oleh Wajib Pajak 

mengenai kewajiban dalam membayar pajak (Suminarsasi dan Supriyadi, 2012). 

 Penggelapan pajak adalahorang yang melanggar hukum perpajakan yang 

telah ada dan merupakan suatu kasus tindak pidana. Memang setiap Wajib Pajak 

selalu berusaha untuk meminimalkan pajak dengan cara yang illegal. Perbuatan 

seperti itu merupakan cara penggelapan pajak, dan perbuatan itumerupakan 

perbuatan melanggar undang-undang perpajakan. 

 Pembangunan dapat terhambat oleh penggelapan pajak karena dana dari 

pembayaran pajaktidak masuk keuangan negara. Pemahaman ini juga kemudian 

dikuatkan oleh Siahaan (2010) penggelapan pajak adalah usaha yang dilakukan 

oleh Wajib Pajak agar menghindar dari kewajiban pajak dan merupakan perbuatan 

yang melanggar undang-undang pajak. 

 Beberapa indikator penggelapan pajak menurut Zain (2008) adalah sebagai 

berikut :  

a. tidak menyampaikan SPT; 
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b. menyampaikan SPT dengan tidak benar dan lengkap; 

c. tidak mendaftarkan diri atau  

 a) tidak menyampaikan SPT  

 b) menyampaikan SPT dengan tidak benar  

 c) menyelewengkan NPWP  

 d) berusaha menyuap aparatur pajak 

 

B. Hipotesis 

1. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu pernah dibuat oleh Gunawan (2016), untuk meneliti tentang 

pengaruh keadilan, sistem perpajakan, kepatuhan dan pemahaman terhadap 

persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak (tax evasion) (studi 

empiris pada Wajib Pajak terdaftar di KPP Pratama Yogyakarta). Hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa keadilan, sistem perpajakan, kepatuhan, dan pemahaman 

pajak berpengaruh positif terhadap persepsi penggelapan pajak. Prasetyo (2010) 

meneliti tentang persepsi etis penggelapan pajak bagi Wajib Pajak di wilayah 

Surakarta. Hasil penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi etis penggelapan 

pajak bagi Wajib Pajak di wilayah Surakarta. Putri (2014), yang meneliti tentang 

pengaruh sikap, norma subjektif, dan kontrol keperilakuan yang dipersepsikan 

terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadidi kota Yogyakarta hasil penelitian 

menyatakan bahwa (1) terdapat pengaruh positif dan signifikan sikap terhadap 

kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di kota Yogyakarta. 
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 (2) terdapat pengaruh positif dan signifikan norma subjektif terhadap kepatuhan 

Wajib Pajak Orang Pribadi di kota Yogyakarta. (3) terdapat pengaruh positif dan 

signifikan kontrol keperilakuan yang dipersepsikan terhadap kepatuhan Wajib 

Pajak orang pribadi di kota Yogyakarta. (4) terdapat pengaruh positif dan 

signifikan sikap, norma subjektif, dan control keperilakuan yang dipersepsikan 

secara bersama-sama terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di kota 

Yogyakarta. 

 

2. Penurunan Hipotesis  

 

1. Pengaruh Keadilan Terhadap Etika Penggelapan Pajak 

 Pris (2010) berpendapat bahwa keadilan merupakan perbuatan atau 

perlakuan yang tidak semaunya atau tidak memihak atas sistem perpajakan yang 

ada.Keadilan pajak mempunyai hubungan yang sangat erat dan berkaitan dengan 

penggelapan pajak.Wajib Pajak sangat membutuhkan perlakuan yang adil dalam 

pengenaan dan pemungut pajak. 

 Persepsi orang-orang mengenai keadilan itu berbeda-beda makna maka 

dari itu keadilan sulit untuk dianalisis. Keadilan Wajib Pajak etika penggelapan 

pajak dapat dilihat dari pemahaman Wajib Pajak dalam perpajakan. (Waluyo dan 

Ilyas, 2007) keadilan merupakan jika pajak yang diberikan kepada orang pribadi 

atau badan semestinya senilai dengan kesanggupannya membayar pajak dan juga 

selaras dengan fungsi yang didapat. 
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Perbuatan penggelapan pajak akan berkurang apabila keadilan yang didapat wajib 

pajak sesuai dengan yang diinginkan. Melainkan apabila Wajib Pajak tidak 

mencapai keadilan dan merasa dirugikan, maka penggelapan pajak yang 

dilakukan akan semakin tinggi. Apabila Wajib Pajak memperoleh perlakuan yang 

tidak adil, maka memotivasi individu untuk melakukan tindakan penggelapan 

pajak. Begitu pula sebaliknya jika Wajib Pajak memperoleh keadilan yang 

semestinya tindakan penggelapan pajak akan menurun. (Suminarsasi, 2012) 

mengemukakan bahwa keadilan berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib 

Pajak mengenai etika penggelapan pajak. 

Berdasarkan penjelasan diatas maka penurunan hipotesis sebagai berikut: 

H1 : Keadilan berpengaruh positif terhadap etika penggelapan pajak. 

2. Pengaruh Sistem Perpajakan terhadap Etika Penggelapan Pajak 

 Menurut McGee (2009) (dikutip dari Suminarsasi dan Supriadi, 2010) 

sistem perpajakan dan tarif pajak berkaitan dengan terjadinya korupsi dalam 

bentuk apapun. Jadi gambaran umum mengenai sistem pajak adalah tentang tinggi 

rendahnya tarif pajak dan pertanggungjawaban iuran pajak. 

 Penelitian Suminarsasi (2012) menunjukkan bahwa sistem perpajakan 

berpengaruh secara positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika 

penggelapan pajak. Semakin baik sistem perpajakan, maka perilaku penggelapan 

pajak dipandang sebagai perilaku yang tidak etis. 

 Hasil tersebut sama dengan penelitian Rahman (2013), Janitra (2013) dan 

Handyani M (2014) yang menyimpulkan bahwa kemudahan sistem perpajakan 

berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak atas etika penggelapan pajak. 
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Hal ini berarti para wajib pajak menganggap bahwa semakin baik sistem 

perpajakannya maka perilaku penggelapan pajak dianggap sebagai perilaku yang 

tidak etis dan penggelapan pajak menjadi lebih rendah. 

Hasil ini juga konsisten dengan penelitian dari Elmiza dkk. (2013) dan Marlina 

(2014) dalam Damayanti (2016), yang menunjukkan sistem perpajakan 

berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak. Artinya adalah semakin tinggi 

pengetahuan wajib pajak terhadap sistem perpajakan, maka akan semakin rendah 

pula etika penggelapan pajaknya tetapi jika semakin rendah pengetahuan wajib 

pajak terhadap sistem perpajakan maka akan semakin tinggi etika penggelapan 

pajaknya. Dengan kata lain, sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap etika 

penggelapan pajak. Artinya, semakin baik sistem perpajakan, maka perilaku 

penggelapan pajak dianggap tidak etis untuk dilakukan, sehingga kemungkinan 

terjadinya tindakan penggelapan pajak menjadi semakin rendah dan sebaliknya. 

 Menurut Rawls (1971) dalam Permatasari (2013) menyatakan bahwa 

semakin adil sistem perpajakan yang berjalan menurut seorang Wajib Pajak maka 

tingkat kepatuhannya akan semakin meningkat, perihal ini berarti kecenderungan 

untuk melakukan tax evasion akan semakin berkurang. 

Berdasarkan penjelasan diatas maka penurunan hipotesis sebagai berikut:  

H2 : Sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap etika penggelapan 

pajak 

3. Pengaruh NormaSubjektif terhadap Etika Penggelapan Pajak 

 Menurut Hartono (2007) Norma Subjektif adalah persepsi atau pandangan 

seseorang terhadap kepercayaan-kepercayaan orang lain yang akan memengaruhi 
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seseorang tersebut untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku yang sedang 

dipertimbangkan. Battacherjee (2000) dalam Hartono (2007) memandang norma 

subjektif sebagai dua bentuk pengaruh yaitu Pengaruh interpersonal 

(interpersonal influence) yaitu pengaruh dari teman-teman, anggota 

keluarga,teman-teman kerja, atasan, dan individual berpengalaman yang dikenal 

dengan pengadopsi potensial dan Pengaruh eksernal (external influence) yaitu 

pengaruh dari pihak luar organisasi seperti laporan ekternal di media massa, 

laporan dan opini pakar, dan informasi non-personal lainnya yang 

dipertimbangkan oleh individu dalam melakukan perilakunya.  

 Jika orang-orang disekitar memiliki sikap positif terhadap kepatuhan 

pajak. Maka Wajib Pajakakan patuh membayar pajak. Sebaliknya, jika orang-

orang di sekitar memiliki sikap negatif terhadap kepatuhan pajak, maka Wajib 

Pajak akan menghindari pajak (Hardaya, 2013).  

Berdasarkan penjelasan diatas makan penurunan hipotesis sebagai berikut: 

H3 :  Norma subjektif berpengaruh positif terhadap etika penggelapan 

pajak 

4. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Etika Penggelapan Pajak 

 Rahayu (2010) dalam Hardaya (2013) mengatakan bahwa “pada 

prinsipnya kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan 

kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara”. 

 Mukharoroh (2014) menyatakan bahwa kepatuhan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap etika penggelapan pajak yaitu jika perilaku Wajib Pajak patuh, 



   

 
 

maka Wajib Pajak akan menaati peraturan perpajakn yang ada, apabila Wajib 

Pajak tidak taat maka kecenderungan untuk melakukan penggelapan pajak akan 

beretika untuk dilakukan begitupun sebaliknya Wajib Pajak yang taat tidak akan 

terpengaruh melakukan penggelapan pajak. 

 Wajib Pajak dapat memenuhi kepatuhan perpajakannya secara sukarela 

(voluntary of compliance) yang merupakan inti dari selfassessment system, 

dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban 

perpajakannya secara akurat dan tepat waktu dalam membayar dan melaporkan 

pajaknya Faidah (2012) dalam Mukharoroh (2014). 

 Kepatuhan Wajib Pajak berhubungan erat dengan penggelapan pajak. 

Kepatuhan Wajib Pajak didasarkan pada kesadaran mutlak dalam pelaksanaan 

pembangunan nasional. Oleh karena itu, kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat dari 

teraturnya Wajib Pajak untuk membayar pajak. Jika tingkat kepatuhan semakin 

tinggi, maka penggelapan pajak semakin rendah. Penelitian yang dilakukan 

Mukharoroh (2014) menyatakan bahwa kepatuhan terdapat pengaruh positif 

terhadap penggelapan pajak. 

Berdasarkan penjelasan diatas makan penurunan hipotesis sebagai berikut: 

H4 : Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap etika 

penggelapan pajak 
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D. Model Penelitian 
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