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Bab II 

TELAAH LITERATUR 

2.1  Pajak 

Undang – undang yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pajak merupakan 

dasar dari ilmu perpajakan. Beberapa pendapat mengenai definisi pajak, yaitu: 

1.  Menurut Undang – Undang No.28 tahun 2007, 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. 

2.  Menurut Soemahamidjaja, pajak adalah iuran wajib berupa uang atau 

barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, 

guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam 

mencapai kesejahteraan umum. 

3. Menurut Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara 

berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada 

mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukan dan 

yang digunakan untuk membayar pengeluaran negara. 

4. Menurut Smeets, pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang 

melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya 

kontra-prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, 

dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. 
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 Dari definisi-definisi di atas, dapat disimpulakan bahwa pajak memiliki 

unsur-unsur sebagai berikut: 

1. Pembayaran pajak serta aturan pelaksanaannya berdasarkan undang-

undang. 

2. Pajak sifatnya dapat dipaksakan. 

3. Tidak mendapatkan imbalan yang langsung dirasakan oleh pembayar 

pajak. 

4. Pajak diperuntukan untuk membiayai pembiayaan negara. 

5. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah 

daerah. 

 Disamping itu menurut Waluyo (2011), pajak mempunyai beberapa fungsi 

sebagai berikut: 

a. Fungsi Penerimaan (Budgeter) 

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan 

pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukannya 

pajak dalan APBN sebagai penerimaan dalam negeri. 

b. Fungsi Mengatur (Reguler) 

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan 

di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakannya pajak yang 

lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan demikian pula 

terhadap barang mewah. 

 Menurut Ilyas (2013), Jenis pajak dapat digolongkan dalam 3 (tiga) 

golongan yaitu menurut sifatnya, sasaran/objeknya, dan lembaga pemnugutannya. 
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a. Menurut sifatnya, jenis pajak dibagi menjadi 2 yaitu: 

1. Pajak langsung, 

Pajak langsung adalah pajak–pajak yang bebannya harus dipikul 

sendiri oleh Wajib Pajak (WP) dan tidak dapat dilimpahkan kepada 

orang lain serta dikenakan secara berulang-ulang pada waktu-waktu 

tertentu, misalnya PPh. 

2. Pajak tidak langsung, 

Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya harus dipikul sendiri 

oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain dan 

hanya dikenakan pada hal-hal tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu 

saja, misalnya Pajak Pertambahan Nilai. 

b. Menurut Sasaran/Objeknya, jenis pajak dibagi menjadi dua yaitu: 

1. Pajak Subjektif. 

Pajak subjektif adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-

tama memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (subjeknya). 

Setelah diketahui subjeknya barulah diperhatikan keadaan objektifnya 

sesuai gaya pikul, apakah dapat dikenakan pajak atau tidak, misalnya 

PPh. 

 

 

2. Pajak Objektif. 

Pajak objektif adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertama- 

tama memperhatikan/melihat objeknya, berupa keadaan perbuatan atau 
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peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. 

Setelah diketahui objeknya, barulah dicari subjeknya yang mempunyai 

hubungan hukum dengan objek yang telah diketahui, misalnya Pajak 

Pertambahan Nilai. 

c. Menurut Lembaga Pemungutannya, pajak dibagi menjadi dua, yaitu: 

1. Pajak pusat. 

Pajak pusat adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat 

yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh departemen keuangan cq. 

Direktorat Jendral Pajak. Hasil dari pemungutan pajak pusat 

dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

2. Pajak Daerah. 

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh 

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-

undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat. 

 

 Penerimaan pajak dalam suatu negara tidak selalu berjalan mulus, banyak 

masyarakat yang menggangap pajak hanya sebagai beban sehingga masyarakat 

melakukan kecurangan-kecurangan pajak dalam bentuk Tax Avoidance dan Tax 

Evasion. Untuk menghindari kecurangan-kecurangan pajak yang dilakukan 
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masyarakat maka muncul pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Direktorat 

Jendral Pajak.  

       Upaya wajib pajak untuk meminimalkan pajak terutang melalui cara yang 

telah jelas diatur dalam peraturan merupakan sebuah perencanaan pajak (Tax 

Planning) (Afrianto dalam Ningsih, 2015). Dua jenis perencanaan pajak yang 

dikenal masyarakat yaitu penghindaran pajak (Tax Avoidance) dan penggelapan 

pajak (Tax Evasion). Menurut Khurana dalam Jaya (2013) tax avoidance 

merupakan penghindaran pajak dengan mengikuti peraturan perundangan-

undangan yang ada. Tindakan tax avoidance biasanya dilakukan melalui 

mekanisme manajemen pajak. Manajemen pajak menurut Suandy dalam Jaya 

(2013), manajemen pajak merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban 

perpajakannya dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan 

serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan.  

       

2.2 Penggelapan Pajak (Tax Evasion) 

       Salah satu kecurangan yang dilakukan oleh masyarakat untuk mengurangi 

atau bahkan menghilangkan beban pajaknya adalah dengan melakukan hal yang 

melanggar undang–undang yaitu dengan menggelapkan pajaknya. Menurut 

Murni,dkk (2013), penggelapan pajak (Tax Evasion) merupakan usaha 

meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang yang dapat 

menghambat penerimaan negara. 

       Menurut Mardiasmo dalam Suminarsi dan Supriyadi (2011), penggelapan 

pajak adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meringankan beban 

Pengaruh Keadilan..., Iren Vivianti, FB UMN, 2015



pajak dengan cara melanggar undang-undang. Banyak fakor–faktor yang 

membuat masyarakat mencoba melakukan penggelapan pajaknya. Menurut 

Nurmantu (2003) dalam Murni,dkk (2013) kecenderungan wajib pajak melakukan 

kecurangan dikarenakan: 

1) Tingginya pajak yang harus dibayar. Semakin tinggi jumlah pajak 

yang harus dibayar oleh wajib pajak, maka semakin tinggi 

kecenderungan melakukan kecurangan. 

2) Makin tinggi uang sogokan yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak, 

maka makin kecil kemungkinan kecenderungan melakukan 

kecurangan. 

3) Makin tinggi kemungkinan terungkap perbuatan kecurangan, maka 

semakin kecil kecenderungan melakukan kecurangan. 

4) Makin besar ancaman hukuman yang diterapkan kepada pelaku 

kecurangan, maka semakin kecil kecenderungan melakukan 

kecurangan. 

       Menurut Siahaan dalam Rahman (2013) penggelapan pajak membawa 

dampak pada ekonomi makro. Akibat dari penggelapan pajak meliputi berbagai 

aspek dalam kehidupan seperti: 

a. Akibat Penggelapan Pajak Dalam Bidang Keuangan. 

Penggelapan pajak (sebagaimana juga halnya dengan penghindaran diri 

dari pajak) berarti pos kerugian yang penting bagi Negara, yaitu dapat 

menyebabkan ketidakseimbangan anggaran dan konsekuensi–konsekuensi 

lain yang berhubungan dengan penaikan tarif pajak, inflasi, dan 
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sebagainya. Untuk menjamin pemungutan pajak secara tepat, sering 

dikemukakan falsafah sebagai berikut “Wajib Pajak yang menggelakan 

pajak mungkin mengira bahwa Negara mengambil sejumlah yang telah 

ada dikantungnya. Pada akhirnya dialah yang mengambil uang dari warga-

warga oleh negara yang harus diminta pengorbanan lain. 

 

b. Akibat Penggelapan Pajak Dalam Bidang Ekonomi 

1) Penggelapan pajak mempengaruhi persaingan sehat di kalangan para 

pengusaha karena perusahaan menggelapakan pajaknya dengan 

menekan biaya secara tidak legal dan mereka mempunyai posisi yang 

lebih menguntungkan dari rekan bisnisnya yang tidak melakukan hal 

tersebut. 

2) Penggelapan pajak tersebut penyebab stagnasi perputaran roda 

ekonomi yang apabila perusahaan bersangkutan berusaha untuk 

mencapai tambahan dari keuntungannya dengan penggelapan pajak, 

dan tidak mengusahakan dengan jalan perluasan aktivitas atau 

peningkatan usaha dan ditutupi agar jangan terlihat oleh pemerintah. 

3) Penggelapan pajak menyebabkan langkanya modal karena para wajib 

pajak yang menyembunyikan keuntungannya terpaksa berusaha keras 

untuk menutupinya agar tidak terdeteksi oleh fiskus. 

       Oleh karena itu, penggelapan pajak membuat para pengusaha tidak leluasa 

untuk melaporkan dan memberitahukan keuntungan sesunguhnya karena mereka 
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membuat laba yang berbeda agar beban pajaknya menjadi sangat minimal 

sehingga menghambat pertumbuhan dan perluasan usahanya. 

  

c. Akibat Penggelapan Pajak dalam Bidang Psikologi. 

       Akibat ini juga dirasakan di bidang psikologi, sebab penggelapan pajak 

membiasakan Wajib Pajak untuk melanggar undang – undang. Apabila Wajib 

Pajak sampai hati melakukan penipuan dalam bidang fiscal, lambat laun Wajib 

Pajak tidak akan segan-segan berbuat sama dalam hal ini. Akibat dari komplikasi- 

komplikasi ini pasti menimbulkan dampak yang mengancam sehubungan dengan 

tindak penggelapan pajak, seperti kemungkinan terungkapnya praktek penipuan 

tersebut dengan konsekuensi pembayaran pajak yang berlipat ganda karena 

meliputi utang pajak dalam waktu tertentu, ditambah dengan denda dan kenaikan 

pajak yang harus dibayarnya. Hal demikian kadang-kadang terjadi pada saat yang 

kurang tepat seperti dalam keadaan kekurangan uang, sakit ataupun mengalami 

kebangkrutan. Akhirnya tindakan penggelapan pajak mempunyai pengaruh yang 

berbahaya terhadap Wajib Pajak, dengan tidak menyadari akan konsekuensinya, 

dan mengira bahwa perbuatan curang semacam itu akan menguntungkannya 

secara jangka panjang. 

       Untuk mencegah tindakan penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib 

pajak maka Pemerintah membuat sanksi perpajakan bagi para Wajib Pajak yang 

melakukan praktek tax evasion. Sanksi perpajakan menurut Erly Suandy dalam 

Lintang Novatrias (2014) merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-
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undangan perpajakan (norma perpajakan) akan ditaati atau dipatuhi. Sanksi 

perpajakan atas tindakan penggelapan pajak terdiri dari: 

a. Sanksi Perpajakan Berupa Denda 

Sanksi perpajakan berupa denda merupakan sanksi denda yang dapat 

muncul oleh karena tindakan wajib pajak sendiri atau dimunculkan oleh 

pihak pajak, sanksi denda pada umumnya disebabkan oleh kesalahan atau 

tidak dipenuhinya kewajiban perpajakan tertentu. 

b. Sanksi Perpajakan Berupa Bunga 

Sanksi perpajakan berupa bunga merupakan wajib pajak diharuskan untuk 

membayar utang pajaknya dalam jumlah yang benar dan pada waktu yang 

tepat. 

c. Sanksi Perpajakan Berupa Kenaikan 

Sanksi perpajakan berupa kenaikan merupakan sanksi yang pada 

umumnya dikenakan oleh kekeliruan dalam hal pajak yang harus dibayar 

dan oleh karena tidak dipenuhinya kewajiban administrasi perpajakan 

tertentu. 

d. Sanksi Perpajakan Berupa Pidana 

Sanksi perpajakan berupa pidana terbagi menjadi dua yaitu berupa: 

1. Pidana Kurungan 

a) Terhukum   menjalani   hukuman   di   rumah   sendiri,   dengan  

i. kewajiban melapor kepada yang berwajib. 

b) Hukuman kurungan maksimal 1 tahun. 

c) Terhukum dalam melakukan aktivitas pekerjaan lebih ringan. 
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d) Tahanan     kurungan     lebih     leluasa     dikunjungi     sanak 

saudaranya,  bisa  melakukan  aktivitas  lain,  misalnya  ada  alat 

hiburan, mendengarkan musik, baca buku. 

e) Tidak   ada   pembagian   kelas   antara   pidana   yang   pernah 

dilakukan. 

f) Pidana kurungan dapat menjadi pengganti hukuman denda. 

2. Pidana Penjara 

a) Terhukum dalam menjalani pidana di tempat tertentu, seperti di 

gedung atau di pulai terpencil. 

b) Hukuman batas maksimal seumur hidup atau dihukum mati. 

c) Pekerjaan  di  lembaga  pemasyarakatan  lebih  banyak dan berat. 

d) Aktivitasnya  sangat  terbatas  dan  diawasi  lebih  ketat,  tidak bisa  

sewaktu-waktu  dikunjungi  keluarga,  tidak  ada  hiburan, setiap 

saat diawasi termasuk hantaran makanan/minuman. 

e) Ada   pembagian   kelas   atas   tindak   pidana   yang   pernah 

dilakukan,  dari  kelas  berat  sampai  kelas  ringan,  ada  remisi 

bagi terhukum yang berlakuan baik. 

f) Tidak dapat dijadikan pengganti hukuman denda. 

       Dapat disimpulkan bahwa penggelapan pajak memberikan resiko yang 

material karena jika masyarakat akan menggelapkan pajaknya masyarakat akan 

diuntungkan tetapi jika terdeteksi dan diketahui oleh pemerintah maka masyarakat 

ataupun wajib pajak akan diberi hukuman denda maupun pidana dan non material. 
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2.3  Keadilan Pajak 

       Hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan pajak suatu negara adalah 

adanya keadilan karena masyarakat menggangap bahwa pajak merupakan beban. 

Prinsip-prinsip keadilan ini sangat perlu diterapkan disebuah Negara agar 

masyarakat tidak melakukan perlawanan pajak seperti penghindaran pajak (tax 

avoidance) dan penggelapan pajak (tax evasion). Menurut Murni, dkk (2013), 

keadilan pajak adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi yang 

seharusnya sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau ability to pay dan 

sesuai dengan manfaat yang diterima. Masalah keadilan dalam pemungutan pajak 

menurut Waluyo (2011) dibedakan menjadi dua yaitu: 

1) Keadilan Horizontal. 

Pemungutan pajak adil secara horizontal apabila beban pajaknya sama 

atau semua Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan yang sama 

dengan jumlah tanggungan yang sama tanpa membedakan jenis 

penghasilan atau sumber penghasilan. 

2) Keadilan Vertical. 

Keadilan dapat dirumuskan (horizontal dan vertical) bahwa 

pemungutan pajak adil apabila orang dalam kondisi ekonomis yang 

sama dikenakan pajak yang sama, demikian sebaliknya 

       Menurut Dr. Mansury dalam Waluyo (2011) Pajak penghasilan hendaknya 

dipungut dengan asas keadilan, maka syarat yang diperlukan dalam keadilan 

adalah sebagai berikut: 

1) Syarat Keadilan Horizontal, adalah sebagai berikut : 
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a. Definisi Penghasilan 

 Memuat semua tambahan kemampuan ekonomis termasuk 

ke dalam pengertian definisi penghasilan 

b. Globality 

 Seluruh tambahan kemampuan ekonomis merupakan 

ukuran dari keseluruhan kemampuan membayar (the global ability 

to pay). Oleh karena itu, penghasilan dijumlahkan menjadi satu 

sebagai Objek Pajak. 

c. Net Income 

Ability to pay yaitu jumlah neto setelah dikurangi semua biaya 

yang tergolong dalam biaya untuk mendapatkan, menagih, dan 

memelihara penghasilan. 

d. Personal Exemption. 

Pengurangan yang diberikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi 

berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). 

e. Equal Treatment of The Equals. 

Pengenaan pajak dengan perlakuan yang sama diartikan bahwa 

seluruh penghasilan dikenakan pajak dengan tarif yang sama tanpa 

membedakan jenis atau sumber penghasilan. 

2) Syarat Keadilan Vertikal adalah sebagai berikut: 

a. Unequal Treatment for The Unequals 

Besarnya tarif dibedakan oleh sejumlah seluruh penghasilan atau 

jumlah seluruh penghasilan atau jumlah seluruh tambahan 
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kemampuan ekonomis (bukan perbedaan jenis atau sumber 

penghasilan). 

b. Progression. 

Wajib Pajak yang penghasilannya besar, harus membayar pajak 

yang besar dengan persentase tarif yang besar. 

2.4 Pengaruh Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak 

Mengenai  Penggelapan Pajak (Tax Evasion). 

       Semakin tinggi tingkat keadilan maka perilaku penggelapan pajak dipandang 

sebagai perilaku yang tidak etis, sebaliknya jika tingkat keadilan semakin rendah 

maka perilaku penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang cenderung 

etis.  

       Berdasarkan penelitian terdahulu, yaitu penelitian Suminarsasi (2011) yang 

melakukan pengujian atas pengaruh keadilan, sistem perpajakan, dan diskriminasi 

terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (tax evasion) 

yang hasilnya menyatakan bahwa keadilan memiliki pengaruh terhadap persepsi 

wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (tax evasion). Selain itu, penelitian 

Handayani dan Nur Cahyonowati (2014) yang melakukan pengujian atas analisis 

faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai penggelapan 

pajak yang hasilnya menyatakan bahwa keadilan berpengaruh positif terhadap 

persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. 

       Melalui penjelasan mengenai keadilan, maka dirumuskan hipotesis yang 

pertama yaitu: 

. 
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2.5 Sistem Perpajakan 

       Menurut Waluyo (2011) pemungutan pajak terbagi dari dua cara yaitu 

sebagai berikut: 

1) Stesel Pajak 

Cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan 3 (tiga) stesel, adalah 

sebagai beikut : 

a. Stelsel nyata ( rill stelsel) 

Penggenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, 

sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir Tahun 

Pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat 

diketahui. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih 

realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir 

periode (setelah penghasilan rill diketahui). 

b. Stelsel anggapan (fictive stelsel) 

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh 

undang-undang, sebagai contoh: penghasilan suatu tahun dianggap 

sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal Tahun Pajak telah 

dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk Tahun Pajak 

berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dibayar selama tahun 

berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun. Kelemahannya adalah 

pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang 

sesungguhnya. 

c. Stelsel campuran 
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Stelsel ini merupakan kombinasi stelsel nyata dan stelsel anggapan. 

Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, 

kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan 

keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan 

lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus 

menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih 

kecil, maka kelebihannya dapat diminta kembali. 

 

2) Sistem Pemungutan Pajak. 

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi : 

a. Official Assessment System 

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi 

wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya 

pajak yang terutang. Ciri-ciri Official Assessment System adalah 

sebagai berikut: 

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada 

fiskus. 

2. Wajib Pajak bersifat Pasif. 

3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh 

fiskus. 

 

b. Self Assessment System 
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Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, 

kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, 

memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak 

yang harus dibayar. 

 

c. Withholding System 

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi 

wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut 

besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri dan corak 

pemungutan pajak di Indonesia seperti yang dikemukakan Undang-

undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan pemungutan pajak di Indonesia memiliki corak dan ciri 

tersendiri yang berbeda dari negara lain dan menunjukkan pajak 

sebagai wujud kewajiban kenegaraan setiap anggota masyarakat 

menurut Rahman (2013) adalah sebagai berikut: 

a. Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan 

peran serta WP untuk secara langsung dan bersama-sama 

melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk 

pembiayaan penyelenggaraan Negara dan pembangunan nasional. 

b. Tanggung jawab atas pelaksanaan pemungutan pajak sebagai 

pencerminan kewajiban dibidang perpajakan dengan fungsinya 

berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan pengawasan 

terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan 
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yang digariskan dalam peraturan perundang – undangan 

perpajakan. 

c. Anggota masyarakat atau WP diberi kepercayaan untuk 

melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui menghitung, 

memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya 

pajak terutang (self assessment), sehingga melalui sistem ini 

administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan lebih rapi, 

terkendali, sederhana, dan mudah dipahami oleh anggota 

masyarakat atau WP. 

       Wajib Pajak diharapkan membayar pajaknya dengan penuh ditanggung jawab 

dengan berbagai akses kemudahan yang dapat dilakukan untuk membayar pajak 

sehingga menunjukkan ketaatannya dalam memenuhi kewajiban pembayaran 

pajak yang digunakan untuk pembangunan nasional serta pengeluaran belanja 

negara. 

 

2.6 Pengaruh Sistem Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib 

Pajak  Mengenai  Penggelapan Pajak (Tax Evasion) 

       Semakin baik sistem perpajakannya maka perilaku penggelapan pajak 

dipandang sebagai perilaku tidak etis, sebaliknya semakin tidak baik sistem 

perpajakannya maka perilaku penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang 

cenderung etis. 

       Berdasarkan penelitian terdahulu, yaitu penelitian Suminarsasi (2011) yang 

melakukan pengujian atas pengaruh keadilan, sistem perpajakan, dan diskriminasi 
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terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (tax evasion) 

yang hasilnya menyatakan bahwa sistem perpajakan memiliki pengaruh terhadap 

persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (tax evasion). Selain itu, 

penelitian Handayani dan Nur Cahyonowati (2014) yang melakukan pengujian 

atas analisis faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai 

penggelapan pajak yang hasilnya menyatakan bahwa sistem perpajakan 

berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. 

Melalui pengertian sistem perpajakan, maka dapat dirumuskan hipotesis yang 

kedua adalah: 

Ha2: Sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai 

 penggelapan pajak. 

 

2.7  Kualitas Pelayanan Pajak 

       Kualitas pelayanan menurut Murni (2013) adalah segala bentuk aktifitas atau 

kegiatan yang dilakukan oleh kantor pelayanan pajak terhadap pemenuhan 

kebutuhan wajib pajak dalam mengimbangi harapan wajib pajak. Kualitas 

pelayanan dapat diketahui dengan cara membandingkan persepsi pelayanan yang 

nyata-nyata diterima wajib pajak dengan pelayanan yang sesungguhnya mereka 

harapkan dari kantor pelayanan pajak. 

       Moenir dalam kertyawitaradya.wordpress.com/2010/03/03/dimensi-kualitas-

pelayanan-publik/ (2010) menjelaskan beberapa faktor yang menyebabkan kurang 

berkualitasnya pelayanan yang diberikan oleh seorang pemberi pelayan : 
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1) Tidak adanya kesadaran terhadap tugas dan kewajiban yang menjadi tanggung 

jawabnya. Akibatnya mereka bekerja dan melayani seenaknya padahal orang 

menunggu hasil kerjanya sudah gelisah. 

2) Sistem, prosedural dan sistem kerja yang tidak memadai sehingga mekanisme 

kerja tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. 

3) Pengorganisasian tugas pelayanan yang belum selesai, sehingga terjadi 

simpang siur penanganan tugas, tumpang tindih (over lopping) atau tercecernya 

suatu tugas karena tidak ada yang menangani. 

4) Pendapatan pegawai yang tidak memenuhi kebutuhasan hidup meskipun secara 

minimal. Akibatnya pegawai tidak tenang dalam bekerja, berusaha mencari 

tambahan pendapatan dalam jam kerja dengan cara antara lain ”menjual jasa 

pelayanan”. 

5) Kemampuan pegawai yang tidak memadai untuk tugas yang dibebankan   

kepadanya. Akibatnya hasil pekerjaannya tidak memenuhi standar yang 

ditetapkan (Moenir 1995: 41-42). 

       Lima dimensi kualitas pelayanan menurut Parasuraman dalam Budi dan 

Nuroctaviani (2012) adalah: 

1) Keandalan (Reliability). 

Keandalan merupakan kemampuan untuk membantu dan memberikan jasa 

seperti yang dijanjikan dengan akurat dan terpercaya sesuai yang 

diharapkan pelanggan yang tercermin dari ketepatan waktu, layanan yang 

sama untuk semua orang tanpa kesalahan. 

2) Ketanggapan (Responsiveness). 
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Daya tanggap adalah kemampuan untuk membantu dan memberikan 

pelayanan yang sebaik mungkin kepada pengguna. Dimensi ini 

menekankan pada perhatian, kecepatan, dan ketepatan dalam menghadapi 

permintaan, pertanyaan, complain dan masalah dari pengguna pelayanan. 

Daya tanggap dikomunikasikan pada konsumen melalui waktu tunggu 

untuk dilayani, jawaban dari pertanyaan yang mereka ajukan atau 

perhatian mereka terhadap masalah-masalah yang ada, juga meliputi 

fleksibilitas dan kemampuan untuk melayani kebutuhan pelanggan. 

3) Jaminan (Assurance). 

Jaminan adalah pengetahuan karyawan dan kesopanan/keramahannya, dan 

kemampuan perusahaan serta karyawannya untuk menumbukan rasa 

percaya pelanggan kepada perusahaan, yang mencakup pengetahuan, 

kemampuan, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staff, 

bebas dari bahaya risiko atau keragu-raguan. 

4) Empaty (Emphaty). 

Empati merupakan perhatian tulus, caring, yang diberikan kepada 

pelanggan yang meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan 

komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan 

pelanggan. Pelanggan ingin perusahaan  memahami mereka dan sangat 

penting bagi perusahaan untuk mereka. 

5) Berwujud (Tangible). 

Bukti langsung, didefinisikan sebagai penampilan fasilitas fisik, peralatan, 

personal, dan alat komunikasi. Semua peralatan tersebut mewakili 
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pelayanan secara fisik atau memberikan image pelayanan yang akan 

digunakan oleh pengguna untuk mengevaluasikan kualitas. 

 

 2.8 Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Persepsi 

Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion) 

       Ketika wajib pajak merasa pelayanan yang diberikan kepadanya tidak sesuai 

dengan apa yang diharapkan, maka wajib pajak cenderung melakukan kecurangan 

yaitu penggelapan pajak, dan sebaliknya jika pelayanana yang diberikan oleh 

petugas pajak sudah baik dan dapat memenuhi harapan wajib pajak makan wajib 

pajak akan cenderung patuh membayar pajak. 

       Berdasarkan penelitian terdahulu, yaitu penelitian Murni, dkk (2013) yang 

melakukan pengujian atas pengaruh keadilan, kualitas pelayanan pajak, dan 

kemungkinan terdeteksinya kecurangan terhadap persepsi wajib pajak mengenai 

tax evasion yang hasilnya menyatakan bahwa kualitas pelayanan pajak 

berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai tax evasion. 

Melalui pengertian kualitas pelayanan pajak, maka dapat dirumuskan hipotesis 

yang ketiga yaitu: 

Ha3:  Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak 

 mengenai penggelapan pajak. 

 

2.9 Pemeriksaan Pajak 

Pemeriksaan menurut Pasal 1 angka 25 Undang-undang Ketentuan Umum dan 

Tata Cara Perpajakan (UU KUP terbaru 28/2007) dalam Sumarsan (2013) adalah 
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serangkaian kegiatan untuk menghimpun data, mengumpulkan data, mengolah 

data, dan mengolah keterangan lainnya. Menurut Hutagol dalam Saraswati (2012), 

Pemeriksaan pajak adalah kegiatan mencari, mengumpulkan, dan mengolah data 

atau keterangan lain yang berasal dari pembukuan wajib pajak maupun sumber-

sumber lainnya yang dapat digunakan untuk menentukan kewajiban perpajakan 

wajib pajak yang sebenarnya. Pemeriksaan pajak mempunyai tujuan yang 

terkandung didalamnya seperti: (Suandy, 2011) 

1) Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan 

untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan dapat dilakukan dalam hal: 

a. Surat Pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, 

termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan 

pajak. 

b. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan merupakan rugi. 

c. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada 

waktu yang telah ditetapkan. 

d. Surat Pemberitahuan yang memiliki kriteria seleksi yang ditentukan 

oleh Dirjen Pajak. 

e. Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban Surat 

Pemberitahuan tidak dipenuhi. 

2) Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan. Pemeriksaan meliputi pemeriksaan yang dilakukan 

dalam rangka: 
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a. pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan. 

b. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak. 

c. Pengukuhan atau pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. 

d. Wajib Pajak mengajukan keberatan. 

e. Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan 

Penghasilan Neto. 

f. Pencocokan data dan/atau alat keterangan. 

g. Penentuan Wajib Pajak berlokasi didaerah terpencil. 

h. Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai. 

i. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 

untuk tujuan lain selain huruf a sampai huruf h. 

       Prioritas pemeriksaan dalam suandy (2011) ditetapkan sebagai berikut: 

1. Pemeriksaan rutin terhadap SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 

atau Badan yang menyatakan lebih bayar dan/atau SPT Tahunan PPh Pasal 

21 yang menyatakan lebih bayar dan/atau SPT Masa PPN yang 

menyatakan meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak. 

2. Pemeriksaan Bukti Permulaan. 

3. Pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi. 

4. Pemeriksaan Khusus. 

5. Pemeriksaan Rutin selain Pemeriksaan Rutin sebagaimana dimaksud pada 

angka 1. 

6. Pemeriksaan Tahun Berjalan. 
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2.10 Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Persepsi Wajib 

Pajak  Mengenai  Penggelapan Pajak (Tax Evasion) 

        Pemeriksaan pajak akan mengarah pada kemungkinan terdeteksinya 

kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak. Semakin tinggi kemungkinan 

terdeteksinya kecurangan, maka penggelapan pajak semakin rendah. 

       Berdasarkan penelitian terdahulu, yaitu penelitian Murni, dkk (2013) yang 

melakukan pengujian atas pengaruh keadilan, kualitas pelayanan pajak, dan 

kemungkinan terdeteksinya kecurangan terhadap persepsi wajib pajak mengenai 

tax evasion yang hasilnya menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh 

signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai tax evasion. Selain itu, 

penelitian Saraswati (2012) yang melakukan pengujian atas pengaruh 

pemeriksaan pajak dan self assessment system terhadap tax evasion yang hasilnya 

menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap tax evasion. Melalui 

pengertian pemeriksaan pajak, maka dapat dirumuskan hipotesis yang keempat 

yaitu: 

Ha4 : Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai 

penggelapan pajak 

 

2.11 Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan,  Kualitas 

Pelayanan Pajak, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap 

Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Tax 

Evasion) 
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       Hasil dari penelitian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa keadilan, sistem 

perpajakan, diskriminasi, kualitas pelayanan pajak dan kemungkinan 

terdeteksinya kecurangan secara bersama-sama mempengaruhi penggelapan pajak 

(tax evasion). Hal itu menunjukkan bahwa pemerintah harus lebih baik dalam 

mengawasi, mengakomodir, mendistribusikan, dan mengolah dana pajak yang 

ada, sehingga tercipta pembangunan yang adil dan merata. Dan para pemerintah 

serta aparat Dirjen Pajak harus bersikap jujur, memiliki integritas tinggi sehingga 

masyarakat akan secara sukarela dan memiliki kesadaran untuk membayarkan 

pajaknya sehingga target penerimaan negara untuk pembangunan nasional dapat 

berjalan dengan baik. 

Ha5 : Keadilan, Sistem Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak dan Pemeriksaan 

Pajak  berpengaruh Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai 

Penggelapan Pajak. 

 

2.12 Model Penelitian 

       Model penelitian ini menggunakan 4 variabel independen dan 1 variabel 

dependen. Berikut adalah gambaran model penelitian dalam penelitian ini: 
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Gambar 2.1 

Model Penelitian 
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