
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Adanya pembangunan sarana dan prasarana di Indonesia, sehingga negara 

memerlukan pemasukan yang cukup besar. Sumber pemasukan negara dilihat dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terdiri dari Pendapatan Dalam 

Negeri yang terbagi menjadi dua yakni, Penerimaan Perpajakan dan Penerimaan 

Negara Bukan Pajak serta yang kedua yaitu Penerimaan Hibah. Sampai saat ini 

tidak dapat dipungkiri lagi bahwa pajak menjadi salah satu sumber pemasukan 

terbesar bagi Indonesia, hal ini dibuktikan dengan jumlah pendapatan pada APBN 

tahun 2017 yang bersumber dari Perpajakanadalah Rp. 1.498,9 Triliun atau sekitar 

85,6% dari total pendapatan negara, sedangkan pendapatan negara yang 

bersumber bukan dari perpajakan sebesar Rp. 250 Triliun atau sekitar 14,2% dari 

total pendapatan negara. Pendapatan negara yang berasal dari hibah berjumlah 1,4 

Triliun atau sekitar 0,07% dari total pendapatan negara 

(www.kemenkeu.go.id/APBN2017). Menyadari pentingnya pemasukan dari 

sektor pajak, maka pemerintah Indonesia berusaha meningkatkan sumber 

penerimaan perpajakan pada setiap tahunnya.  

Perencanaan Pajak (tax planning) bertujuan untuk mengurangi jumlah 

beban pajak yang harus dibayarkan (Ardyaksa dan Kiswanto, 2014). Menurut 

Mardiasmo (2013), ada dua cara untuk meminimalkan pajak, yang pertama 

dengan penghindaran pajak (tax avoidance) yaitu cara meminimalkan pajak tanpa 
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melakukan pelanggaran undang-undang dan yang kedua dengan penggelapan 

pajak (tax evasion) yaitu cara meminimalkan pajak dengan melakukan 

pelanggaran undang-undang. Wajib pajak lebih memilih melakukan tindakan 

penggelapan pajak daripada penghindaran pajak karena untuk melakukan 

penghindaran pajak diperlukan wawasan dan pengetahuan yang luas serta 

berkompeten di bidangnya. Apabila penggelapan pajak, wajib pajak hanya perlu 

melakukan pengurangan jumlah penghasilan yang dilaporkan atau bahkan sama 

sekali tidak melakukan pelaporan terhadap penghasilan yang di dapatkan.  

Pada kenyataannya, realisasi penerimaan pajak yang terjadi di Karesidenan 

Pati beberapa tahun belakangan ini mengalami fluktuasi. Hal ini dapat dilihat dari 

realisasi penerimaan pajak di tahun 2017 pada Tabel 1.1. berikut ini. 

Tabel 1.1. 

Realisasi Penerimaan Pajak Se-Karesidenan Pati 

Tahun 2017 

(dalam Miliar Rupiah) 

No. Kabupaten 
Estimasi 

Penerimaan Pajak 

Realisasi 

Penerimaan 

Pajak 

% Realisasi 

Penerimaan 

Pajak 

1 Blora 711 544 76,51% 

2 Pati 65,91 73,67 111,77% 

3 Rembang 52,74 45,67 86,59% 

4 Jepara 741,10 561,82 75,81% 

5 Kudus 1700 527,40 31,02% 
Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Se-Karesidenan Pati (2017), dikembangkan dalam penelitian 

ini. 

 

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak di Karesidenan 

Patimasih ada yang tidak bisa mencapai target yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah. Persentase realisasi penerimaan pajak di tahun 2017 tidak terpaut 

jauh dari estimasi penerimaan pajak yang telah ditetapkan. Kabupaten Pati pada 



 

 

tahun 2017 berhasil melebihi target penerimaan pajak yang ditetapkan hingga 

mencapai persentase 111,77%. Hal ini seharusnya bisa menjadi contoh bagi 

kabupaten lain di Karesidenan Pati untuk memenuhi target penerimaan pajaknya. 

Estimasi pendapatan pajak yang tidak dapat terpenuhi dapat disebabkan oleh 

beberapa hal, misalnya proses pemungutan pajak yang belum maksimal atau ada 

beberapa wajib pajak yang melakukan tindakan penggelapan pajak. Wajib pajak 

yang memilih melakukan penggelapan pajak untuk mengurangi beban pajak 

terutangnya dengan cara tidak mendaftarkan diri ke KPP Pratama setempat, tidak 

menyampaikan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) atau menyampaikannya 

namun dengan tidak lengkap dan benar, serta tidak menyetorkan beban pajak 

terutang dengan jumlah yang seharusnya(Friskianti dan Handayani, 2014). Wajib 

pajak merasa membayar pajak dapat mengurangi penghasilan yang diperoleh. Hal 

ini juga terjadi di KPP Pratama Se-Karesidenan Pati bahwa banyak wajib pajak 

yang belum melaporkan SPT.  

Tabel 1.2. 

Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melaporkan SPT Tahunan 

Tahun 2018 

 

No. Kabupaten 
WPOP 

Terdaftar 

WPOP 

Lapor 

SPT 

WPOP 

Tidak 

Lapor 

SPT 

% 

WPOP 

Lapor 

SPT 

% 

WPOP 

Tidak 

Lapor 

SPT 

1. Pati 160.048 28.946 131.102 18,08% 81,92% 

2. Rembang 

3. Kudus 72.201 32.197 40.004 44,59% 55,41% 

4. Jepara 74.729 29.634 45.095 39,65% 60,35% 

5. Blora 60.721 27.138 33.583 44,70% 55,30% 
Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Se-Karesidenan Pati, 2018. Dikembangkan dalam penelitian ini.  

 



 

 

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa di Karesidenan Pati sampai dengan bulan 

Mei tahun 2018 masih banyak wajib pajak orang pribadi yang belum melaporkan 

SPT tahunan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya: (1) Wajib 

Pajak merasa pengalokasian dana pajak yang dibayarkan belum tepat; (2) Wajib 

Pajak merasa membayarkan pajak hanya akan mengurangi penghasilan; dan (3) 

Wajib Pajak merasa terdapat peraturan perpajakan yang dianggap merugikan.  

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi wajib pajak dalam 

melakukan tindakan penggelapan pajak. Seperti halnya faktor ketepatan 

pengalokasian pajak, teknologi informasi perpajakan, diskriminasi, dan keadilan 

pajak. Faktor pertama yang dapat mempengaruhi wajib pajak melakukan tindakan 

penggelapan pajak adalah  ketepatan pengalokasian pajak. Ketepatan 

pengalokasian pajak adalah sistem pengelolaan dana atau alokasi dana pajak oleh 

pemerintah untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat (Armina dan Tahar, 2016). 

Dana pajak yang berhasil terkumpul atau terbayar maka akan dikelola dan 

dialokasikan oleh petugas pajak sesuai dengan rencana alokasi dana yang telah 

direncanakan oleh pemerintah guna pemenuhan fasilitas untuk masyarakat. Ketika 

dana pajak telah tepat dialokasikan oleh pemerintah, maka kecil kemungkinan 

akan terjadinya tindakan penggelapan pajak.  

Penelitian yang dilakukan oleh Ardyaksa dan Kiswanto (2014) serta 

Permatasari dan Laksito (2013) yaitu ketepatan pengalokasian berpengaruh 

negatif terhadap penggelapan pajak. Hasil yang negatif menunjukan bahwa 

ketepatan pengalokasian pajak oleh pemerintah masih rendah, maka efek jangka 

panjangnya tingkat kepercayaan masyarakat sebagai wajib pajak kepada 



 

 

pemerintah juga akan rendah.Hal yang lain diungkapkan oleh Fitriyantidkk.(2017) 

mengatakan bahwa ketepatan pengalokasian tidak berpengaruh signifikan 

terhadap penggelapan pajak. Dapat diartikan bahwa ketepatan pengalokasian 

bukan menjadi faktor yang dapat mempengaruhi Wajib Pajak untuk melakukan 

ataupun menghindari penggelapan pajak.  

Faktor kedua yang mempengaruhi wajib pajak melakukan tindakan 

penggelapan pajak adalah perkembangan teknologi dan informasi perpajakan. 

Perkembangan teknologi dan informasi perpajakan dapat dibuktikan dengan 

adanya E-System perpajakan. Dimana dalam E-System ini terdapat e-registration, 

e-SPT, dan e-billing. Pemerintah harus mendukung pembentukan administrasi E-

System perpajakan agar dapat memperoleh manfaat dari tingkat kepatuhan wajib 

pajak yang tinggi dan E-System perpajakan harus dilaksanakan untuk mengurangi 

penyalahgunaan dana pajak (Paramita dan Budiasih, 2016). Dengan adanya 

penerapan E-System ini diharapkan akan mempermudah wajib pajak untuk 

membayar pajak dan akan mempermudah pada penerimaan pajak, sehingga akan 

meminimalisir tindakan penggelapan pajak.  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pertiwi dan Herlina (2016), Mirah dan 

Gusti (2016), serta Charles (2015), mengungkapkan bahwa teknologi dan 

informasi perpajakan berpengaruh positif. Artinya, semakin rendahnya 

penggunaan teknologi dan informasi perpajakan, dapat memicu tingginya 

penggelapan pajak. Namun beberapa penelitian lain seperti, Fitriyanti dkk. 

(2017),Friskianti dan Handayani (2014), Ardyaksa dan Kiswanto (2014), serta 

Permatasari dan Laksito (2013) mengatakan bahwa teknologi dan informasi 



 

 

perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Hal ini berarti 

kesadaran wajib pajak dalam menggunakan teknologi dan informasi perpajakan 

masih rendah. 

Faktor ketiga yang dapat mempengaruhi wajib pajak untuk melakukan 

tindakan penggelapan pajak adalah adanya diskriminasi. Menurut Armina dan 

Tahar (2016), diskriminasi dapat diartikan dengan perilaku yang membeda-

bedakan atau perbedaan perlakuan (discrimination). Diskriminasi adalah setiap 

pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung 

didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, 

kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi,  jenis kelamin, bahasa, 

keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan 

pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar 

dalam kehidupan baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, 

hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya (UU No. 39 tahun 1999 

tentang HAM pasal 1 ayat 3). Tindakan penggelapan pajak akan dianggap sebagai 

perilaku yang wajar apabila wajib pajak merasa terdiskriminasi.  

Penelitian yang dilakukan oleh Sariani dkk. (2016), Nopriana dkk.(2015), 

Silaen (2015), serta Fitriyanti dkk.(2017), menunjukkan bahwa diskriminasi 

berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak. Artinya, semakin rendah 

tingkat diskriminasi maka semakin rendah pula tindakan penggelapan pajak yang 

dilakukan oleh wajib pajak. Namun hasil penelitian yang dilakukan olehPutri 

(2017) serta Fatimah dan Wardani (2017) menunjukkan bahwa diskriminasi tidak 

berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Hasil penelitian itu mengindikasikan 



 

 

bahwa setiap wajib pajak yang memiliki kesadaran dalam membayar pajak, 

diasumsikan juga memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi dalam membayar pajak 

dan mematuhi undang-undang perpajakan.  

Penelitian ini mengacu pada Fitriyanti dkk. (2017).Perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitriyanti dkk. (2017) terletak pada 

penambahan variabel keadilan pajak, karena keadilan dalam pemungutan pajak 

merupakan faktor yang penting.Wajib pajak yang merasa tidak mendapat 

perlakuan adil dari pemerintah maka akan cenderung melakukan tindakan 

perlawanan pajak dan tentu hal tersebut akan merugikan negara. Wajib pajak akan 

merasa adil apabila pengenaan tarif pajak dan pemungutan pajak diberlakukan 

dengan sama. Selain itu, penelitian ini dilakukan karena semakin maraknya 

tindakan penggelapan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak terungkap,  serta 

adanya realisasi penerimaan pajak yang tidak sesuai dengan target yang telah 

ditetapkan. Selanjutnya perbedaan terdapat pada objek penelitian, yaitu pada 

penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Se-

Karesidenan Pati, sedangkan objek penelitian pada penelitian yang dilakukan oleh 

Fitriyanti dkk. (2017) adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP 

Pratama Jakarta Sunter. Pemilihan lokasi penelitian di KPP Se-Karesidenan Pati 

karena masih banyak wajib pajak yang tidak konsisten dalam melakukan 

pembayaran pajak.  

Penelitian ini dilakukan dengan judul, “Pengaruh Ketepatan 

Pengalokasian, Teknologi Informasi Perpajakan, Diskriminasi, dan Keadilan 

Pajak Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Studi pada Wajib Pajak 



 

 

Orang Pribadi yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Se-Karesidenan 

Pati)”. 

 

1.2. Ruang Lingkup 

Agar menjadi lebih terarah, maka dalam penelitian ini dibatasi pada 

beberapa masalah sehingga lebih mudah dipahami serta untuk menghindari 

adanya salah penafsiran terhadap maksud serta tujuan penelitian ini. Maka yang 

menjadi ruang lingkup dari penelitian ini meliputi: 

1. Lokasi penelitian ini di Kantor Pelayanan Pajak Se-Karesidenan Pati. 

2. Responden dalam penelitian ini merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi yang 

terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Se-Karesidenan Pati. 

3. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan cara 

menyebarkan kuesioner.  

4. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Variabel Independen: Pengaruh Ketepatan Pengalokasian (X1), Teknologi 

Informasi Perpajakan (X2), Diskriminasi (X3), dan Keadilan Pajak (X4). 

b. Variabel Dependen: Penggelapan Pajak (Tax Evasion). 

 

1.3. Perumusan Masalah 

Penerimaan pajak di Karesidenan Pati yang belum sesuai dengan target 

yang telah ditetapkan ditandai dengan adanya wajib pajak yang tidak melaporkan 

SPT. WPOP yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dapat digolongkan 

dalam tindakan penggelapan pajak (tax evasion). Tindakan tersebut dapat berupa 



 

 

tidak mendaftarkan diri menjadi wajib pajak ke KPP setempat, tidak 

menyampaikan SPT atau menyampaikannya namun dengan tidak lengkap dan 

benar, serta tidak menyetorkan beban pajak terutang dengan jumlah yang 

seharusnya. Sebagian wajib pajak merasa bahwa membayar pajak hanya akan 

mengurangi penghasilan mereka saja, dan merasa pengalokasian dana pajak yang 

sudah terbayar belum maksimal.  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka perumusan 

masalah yang akan di kaji di penelitian ini adalah Pengaruh dari variabel 

ketepatan pengalokasian, teknologi informasi perpajakan, diskriminasi, dan 

keadilan pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak (tax evasion). 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Teori atribusi eksternal menjelaskan bahwa kondisi yang ada diluar diri 

individu tersebut yang nantinya mempengaruhi individu dalam berperilaku yang 

bukan disebabkan oleh keinginannya sendiri, melainkan karena adanya desakan 

atau keadaan yang tidak dapat dikontrol (Robbins, 2015). Faktor eksternal yang 

dapat mempengaruhi wajib pajak melakukan penggelapan pajak adalah ketepatan 

pengalokasian, teknologi informasi perpajakan, diskriminasi, dan keadilan pajak. 

Berdasarkan pada rumusan masalah dan teori yang terkait tersebut, maka tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menguji pengaruh variabel ketepatan 

pengalokasian, teknologi informasi perpajakan, diskriminasi, dan keadilan pajak 

terhadap penggelapan pajak (tax evasion).  

 



 

 

1.5. Kegunaan Penelitian 

1. Aspek Teoritis 

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bahan pertimbangan 

dan informasi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian ini. 

Selain itu, diharapkan juga penelitian ini dapat menambah wawasan dan 

kepustakaan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.  

2. Aspek Praktis 

Kegunaan praktis yang ingin dicapai dalam penerapan pengetahuan sebagai 

hasil penelitian ini adalah: 

a. Memberikan masukan dan bahan pertimbangan bagi pemerintah khususnya 

Direktorat Jendral Pajak dalam menetapkan peraturan serja kebijakan 

dalam rangka mengurangi tindakan penggelapan pajak di Indonesia.  

b. Memberikan informasi kepada Wajib Pajak Orang Pribadi akan pentingnya 

membayar pajak dan kegunaan dari pajak. 

c. Memberikan informasi tentang beberapa faktor yang dapat mempengaruhi 

tindakan penggelapan pajak kepada Wajib Pajak Orang Pribadi, agar di 

masa mendatang presentase munculnya tindakan penggelapan pajak dapat 

menurun. 

 

 

 

 

 


