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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

 

Memasuki era globalisasi yang berdampak pada terwujudnya pasar bebas dalam 

berbagai sektor, khususnya di bidang perekenomian, Negara Indonesia dituntut agar 

mampu mewujudkan kemandirian ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan serta 

pembangunan ekonomi. Sebagai Negara berkembang, Indonesia membutuhkan dana yang 

cukup besar untuk menopang biaya pembangunan maupun pengeluaran rutin setiap 

tahunnya. Dana tersebut diperoleh dari berbagai sumber pendapatan Negara. Salah satu 

sumber berasal dari sektor perpajakan, dimana pajak diandalkan menjadi komponen 

terbesar atas pendapatan Negara. 

Soemitro (1988) menyatakan bahwa pajak merupakan iuran wajib bagi seluruh 

rakyat yang harus dibayarkan kepada kas Negara menurut ketentuan Undang – Undang 

yang berlaku sehingga dapat dipaksakan dan tanpa adanya timbal jasa (kontrapretasi) 

secara langsung serta digunakan untuk membiayai pengeluaran umum Negara. Hal serupa 

juga tertuang dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2009, pajak sebagai kontribusi orang 

pribadi maupun badan kepada Negara, walaupun bersifat memaksa berdasarkan Undang-

Undang, tetapi ini digunakan untuk keperluan Negara sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat. Oleh 2 sebab itu, masyarakat yang menurut Undang-Undang termasuk Wajib Pajak 

harus membayar pajak sesuai dengan kewajibannya (Suminarsasi dan Supriyadi, 2011). 

Di Indonesia, usaha- usaha untuk meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan 

sektor pajak dilakukan melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan jumlah 

pajak (Suminarsasi dan Supriyadi, 2011). Pemerintah, melalui Direktorat Jenderal Pajak 
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(DJP), menetapkan berbagai kebijakan dan peraturan dalam pengelolaan pajak. Sebagai 

salah satu sarana pengelolaan uang Negara, pajak berfungsi untuk mengurangi kesenjangan 

ekonomi penduduk, guna mencapai peningkatan kesejahteraan penduduk. 

Sejumlah program pembangunan nasional yang dicanangkan pemerintah tertuang 

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berdasarkan Undang- Undang 

No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBN merupakan wujud pengelolaan ke 

uangan Negara yang ditetapkan setiap tahun dengan Undang- Undang. Di dalam APBN, 

sumber penerimaan Negara yang terbesar terdiri dari penerimaan perpajakan dan 

penerimaan bukan pajak. 

Penerimaan sektor pajak memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap 

pendapatan Negara. Namun penerimaan yang tergolong cukup besar tersebut belum 

mencapai target yang telah ditetapkan. Bila setiap Wajib Pajak sadar akan kewajibannya 

untuk membayar pajak, tentu diharapkan penerimaan Negara atas pajak akan terus 

meningkat bukan berkurang sebab jumlah Wajib Pajak potensial cenderung bertambah 

setiap tahunnya (Nugroho, 2012). Hal ini mendorong pemerintah untuk lebih aktif dalam 

meningkatkan kualitas perpajakan di Indonesia, baik dari segi sistem maupun sumber daya 

manusianya. 

Sistem pemungutan pajak yang baik merupakan salah satu elemen utama dalam 

memperoleh keberhasilan pemungutan pajak suatu Negara. Terdapat tiga sistem 

pemungutan pajak, yaitu Official Assessment System, Self Assessment System dan 

Withholding System. Pada mulanya, Indonesia menganut Official Assessment System, 

namun sejak reformasi perpajakan pada tahun 1983, Indonesia mulai menerapkan Self 

Assessment System yang menuntut para Wajib Pajak berperan aktif dan bertanggungjawab 
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penuh atas pemenuhan kewajiban perpajakannya, dimulai dari pendaftaran diri sebagai 

Wajib Pajak, menghitung, memperhitungkan, melaporkan besaran pajak terutang dalam 

jangka waktu tertentu yang tertuang dalam Surat Pemberitahuan (SPT) dan menyetorkan 

kewajiban pajaknya. Pemerintah, melalui aparatur perpajakan berperan sebagai pembina 

serta pengawas pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak. 

Dengan berjalannya Self Assessment System, pemerintah memberikan kepercayaan penuh 

kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan atas kesadaran dan rasa 

tanggung jawab, serta dengan menegakkan keadilan hukum dan kepastian hukum juga 

perbaikan mutu pelayanan yang prima diharapkan dapat meningkatkan kesadaran, 

pemahaman, dan penghayatan Wajib Pajak akan kewajibannya di bidang perpajakan dan 

ikut berperan dalam mensukseskan pembangunan nasional. Sistem ini akan berjalan 

dengan baik apabila masyarakat memiliki tingkat kesadaran perpajakan secara sukarela 

(voluntary tax compliance) yang tinggi (Setiawan dan Muliari, 2011). 

Tingkat kesadaran masyarakat yang rendah akan kewajiban pajaknya akan memicu 

timbulnya berbagai masalah perpajakan, sebab dengan penerapan Self Assessment System, 

Wajib Pajak memiliki kesempatan untuk meminimalkan jumlah pajak terutang melalui 

mekanisme perencanaan perpajakan (tax planning) atau bahkan tidak memenuhi kewajiban 

perpajakannya. Hal ini pula yang menjadi faktor penghambat utama bagi pemerintah dalam 

pengoptimalan penerimaan Negara dari sektor perpajakan. Pemerintah diharapkan 

meningkatkan kualitas pengelolaan sistem perpajakan serta melakukan sosialisasi 

semaksimal mungkin kepada Wajib Pajak mengenai Self Assessment System sehingga tidak 

terjadi penyalahgunaan oleh Wajib Pajak. Kecenderungan Wajib Pajak dalam mencari cara 

untuk mengurangi beban pajak terutang yang harus dibayarkan kepada Negara disebabkan 
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karena Wajib Pajak merasa membayar pajak dapat mengurangi laba (kemampuan 

ekonomis) dan kenikmatan yang diperoleh atas kinerjanya. Mereka harus menyisihkan 

sebagian penghasilannya untuk membayar pajak. Padahal, apabila tidak ada kewajiban 

pajak tersebut, uang yang dibayarkan untuk pajak dapat dipergunakan untuk menambah 

pemenuhan keperluan hidupnya (Nickerson dan McGee, 2009).  

Masih banyak ditemukan Wajib pajak yang bekerja sama terhadap petugas pajak, 

kerja sama tersebut dilakukan guna meringankan beban pajak mereka. Selain itu juga 

banyak terjadi kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh petugas pajak. Petugas pajak 

menggunakan uang Negara untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Nah dari hal tersebut 

muncul asumsi dari Wajib Pajak bahwa beban yang telah ia bayarkan, nantinya tidak 

dikelola dengan baik dan benar. Dan timbulah juga perilaku dari Wajib Pajak untuk tidak 

membayarkan beban dari pajak terutangnya. Kemudian Wajib Pajak mulai beranggapan 

bahwa Pratik penggelapan pajak ini etik untuk dilakukan (Suminarsasi, 2011). 

Masyarakat juga kurang tertarik untuk memenuhi tanggungjawab perpajakannya 

karena tidak adanya timbal balik langsung dari Negara, serta pajak yang telah dibayar juga 

tidak sebanding dengan manfaat yang dirasakan masyarakat. Ditambah lagi dengan 

buruknya administrasi perpajakan dan pemerataan hasil pajak yang disetor di Indonesia, 

tarif pajak yang dianggap terlalu tinggi, kondisi lingkungan yang tidak patuh pajak serta 

pelayanan fiskus yang mengecewakan, membuat Wajib Pajak berusaha untuk mengelak 

dari kewajibannya (Suminarsasi, 2011).  

Penyebab utama yang mendorong Wajib Pajak lebih memilih tindakan 

penggelapan pajak adalah karena untuk melakukan penghindaran pajak diperlukan 

wawasan, pengetahuan dan kompetensi yang luas untuk mengetahui seluruh peraturan 
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perpajakan yang berlaku sehingga dapat menemukan celah untuk mengurangi biaya pajak 

tanpa melanggar peraturan yang berlaku. Menurut Rahayu (2010) Penggelapan pajak 

mengandung arti sebagai usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak apakah berhasil atau tidak 

untuk mengurangi atau sama sekali menghapus hutang pajak yang berdasarkan ketentuan 

yang berlaku sebagai pelanggaran terhadap perundang-undangan perpajakan.  

Perlunya peran dari pemerintah, khususnya untuk petugas Dirjen Pajak untuk 

melakukan pengawasan terhadap petugas pajak. Hal tersebut dilakukan untuk 

meminimalisir kemungkinan terdeteksinya kecurangan yang akan dilakukan oleh petugas 

pajak. Kemudian juga perlu dilakukan pemeriksaan pajak dari pihak fiskus terhadap Wajib 

Pajak agar nantinya tidak terjadi kecurangan-kecurangan dan realisasi dalam penerimaan 

pajak dapat berjalan dengan maksimal dan sesuai dengan target yang telah ditentukan.  

Penggelapan pajak adalah tindak pidana karena merupakan rekayasa subjek 

(pelaku) dan objek (transaksi) pajak untuk memperoleh penghematan pajak secara 

melawan hukum. Tidak tertutup kemungkinan bahwa untuk meminimalkan risiko 

terdeteksi biasanya para pelaku penggelapan pajak akan berusaha menyembunyikan atau 

menghamburkan asal-usul hasil kejahatan dengan melakukan tindakan kejahatan 

lanjutannya yaitu praktik pencucian uang agar dapat memaksimalkan utilitas ekspektasi 

pendapatan dari penggelapan pajak tersebut (Duadji, 2008).  

Dalam penelitiannya, Rahman (2013) menyatakan bahwa penggelapan pajak dapat 

dilakukan oleh orang pribadi salah satu faktornya antara lain kurang memahami ketentuan 

perpajakan, meliputi Undang-Undang Perpajakan dan pemanfaatan akan adanya celah 

dalam Undang-Undang Perpajakan sehingga dapat disalahgunakan untuk melakukan 
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tindakan melanggar hukum dengan tidak memberikan data keuangan yang sebenar-

benarnya (tidak jujur), maupun menyembunyikan data keuangan. 

Pemungutan pajak pada umumnya harus adil dan merata, dikenakan pada orang- 

orang pribadi sebanding dengan kemampuannya untuk membayar (ability to pay) pajak 

tersebut dan sesuai dengan manfaat yang diterimanya dengan memperhatikan prinsip 

peraturan perundang-undangan maupun dalam praktik sehari-hari (Suandy, 2008). 

Didalam Agama Islam sendiri terdapat dalil-dalil yang secara umum maupun secara 

khusus menerangkan tentang permasalahan yang berkaitan sangat erat dengan 

permasalahan perpajakan. Secara umum Allah SWT telah menjelaskan bahwa pajak di 

dalam QS. At-Taubah ayat 29 yang berbunyi : 

َم  ُموَن َما َحرَّ ِ َوََل بِاْليَْوِم اْْلِخِر َوََل يَُحر ِ ِ ِمَن الَِّذيَن قَاتِلُوا الَِّذيَن ََل يُْؤِمنُوَن بِاَّللَّ ُ َوَرُسولُهُ َوََل يَِدينُوَن ِديَن اْلَحق  اَّللَّ

 أُوتُوا اْلِكتَاَب َحتَّٰى يُْعُطوا اْلِجْزيَةَ َعْن يٍَد َوُهْم َصاِغُروَن        

Artinya : “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) 

kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah 

dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (Agama Allah), (yaitu orang-

orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengah 

patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk” (QS. At-Taubah: 29).  
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B. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang, peneliti merumuskan rumusan masalah adalah sebagai berikut:  

1. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika 

penggelapan pajak? 

2. Apakah teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak 

mengenai etika penggelapan pajak? 

3. Apakah kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh terhadap persepsi wajib 

pajak mengenai etika penggelapan pajak? 

4. Apakah norma subjektif berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika 

penggelapan pajak? 

5. Apakah kontrol perilaku berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika 

penggelapan pajak? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menguji pengaruh pemeriksaan pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai 

etika penggelapan pajak 

2. Untuk menguji pengaruh teknologi dan informasi perpajakan terhadap persepsi wajib 

pajak mengenai etika penggelapan pajak 

3. Untuk menguji kemungkinan terdeteksinya kecurangan terhadap persepsi wajib pajak 

mengenai etika penggelapan pajak 

4. Untuk menguji norma subjektif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika 

penggelapan pajak 

5. Untuk menguji kontrol perilaku terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika 

penggelapan pajak 



8 
 

 
 

D. Manfaat Penelitian 

1.   Manfaat Akademik 

Hasil dari penelitian yang nantinya diharapkan dapat memberikan suatu tambahan 

pengetahuan dan sebagai bahan acuan untuk perbandingan dengan penelitian serupa. 

2. Manfaat Praktis  

Memberikan informasi mengenai factor-faktor yang mempengaruhi etika penggelapan 

pajak oleh Wajib Pajak agar nantinya praktik penggelapan pajak dapat ditekan dengan 

serendah mungkin.  

 


