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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar di Indonesia. 

Perekonomian suatu Negara khususnya Negara berkembang tidak dapat lepas 

dari berbagai kebijakan ekonomi makro yang dilakukan oleh suatu  Negara.  

Pajak memiliki peran yang sangat vital dalam sebuah negara, tanpa pajak 

kehidupan suatu negara tidak akan berjalan dengan baik. Hampir 80% APBN 

Pemerintah Indonesia berasal dari sektor pajak. Dalam rangka membiayai 

pelaksanaan pembangunan nasional, tidak sedikit dana yang diperlukan 

pemerintah untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. 

Pentingnya pajak bagi Negara Indonesia diharapkan ada peningkatan 

penerimaan pajak setiap tahunnya. Pemerintah Indonesia terus berusaha 

meningkatkan penerimaan pajak karena pemerintah sadar betul akan 

pentingnya pendapatan Negara dari sektor pajak. Pendapatan-pendapatan 

Negara yang berasal dari pajak akan digunakan untuk keperluan membiayai 

semua pengeluaran umum, termasuk juga digunakan untuk menyejahterakan 

rakyat. 

Mardiasmo (2011:1) pajak diartikan sebagai iuran wajib bagi seluruh 

rakyat yang harus dibayarkan kepada kas negara menurut ketentuan undang-

undang (yang dapat dipaksakan) dan tanpa adanya kontraprestasi (imbalan 

jasa) secara langsung, yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. 
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Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana telah beberapa kali 

diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1, ayat 

1 yang berbunyi pajak adalah kontribusi wajib pajak 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 

rakyak. Dominasi pajak dalam penerimaan negara harus disambut baik, 

karena dengan adanya pajak kemandirian negara dalam dalam membiayai 

pembangunan dan pemerintahannya diharap dapat tercapai.  untuk itu, 

sebagai warga Negara Indonesia tentunya dapat membayar pajak sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Dari tahun ke tahun penerimaan pajak semakin meningkat, data dari 

Ditjen Pajak memperlihatkan rincian peningkatan pencapaian target pajak 

tahun 2013-2015, ditampilkan pada table 1.1 sebagai berikut: (dalam Triliyun 

rupiah) 

Tabel 1.1 

Presentase Realisasi Penerimaan Pajak (Milyar Rupiah) 

TAHUN 2013 2014 2015 2016 

Target 995,21 1.072,37 1.294,26 1.355,20 

Realisasi 921,27 981,83 1.060,83 1.105,81 

Pencapaian 92,57% 91,56% 81,96% 81,60% 

Sumber: Laporan Kinerja Direktorat Jendral Pajak tahun 2016 
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Sedangkan, berdasarkan data pada situs pajak.go.id untuk menyongsong 

tahun 2018, Direktorat Jendral Pajak (DPJ) dalam rangka mengemban 

amanah target penerimaan pajak sebesar Rp 1.618,1 Triliun. Angka ini 

melejit 9,9% dibandingkan tahun 2017 yang terpatok sebesar Rp 1.472,7 

Triliun. Artinya, Direktorat Jendral Pajak harus bekerja ekstra dalam 

mengejar tambahan Rp 145,4 Triliun penerimaan pajak meskipun pada 2017, 

realisasi penerimaan pajak mencapai 91% dari target.  

Direktorat Jendral Pajak dalam meningkatkan penerimaan dari tahun 

ketahun semakin menunjukkan keberhasilannya, namun tidak menutup 

kemungkinan bahwa akan terjadi penurunan yang disebabkan oleh maraknya 

kasus-kasus penghindaran pajak (tax avoidance) dan penggelapan pajak (tax 

evasion) yang dilakukan baik Wajib Pajak Badan maupun Wajib Pajak Orang 

Pribadi. Dengan tujuan untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, kasus 

Gayus tahun 2009. Kasus Gayus yang sangat membuat heboh media massa 

karena merugikan Negara sangat banyak. Pada umumnya, baik Wajib Pajak 

Badan maupun Wajib Pajak Orang cenderung mengupayakan agar membayar 

pajak serendah-rendahnya, bahkan jika memungkinkan akan berusaha 

menghindarinya. 

Kasus baru-baru ini tentang penggelapan pajak (tax evasion), dikutip 

dari detik.com kejaksaan agung menangkap buron tindak pidana pajak 

sebesar Rp 10,68 miliar, Albertus Irwan Tjahjadi Oedi di Bandara 

Internasional Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Jumat, 26 Januari 2018. 

Buron penggelapan pajak selama 6 tahun ini dinyatakan terbukti secara sah 
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dan menyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja menyampaikan 

SPT tahunan PPH WP Badan dan SPT masa PPN tahun 2001 yang isinya 

tidak benar, serta memungut PPN tetapi tidak menyetorkan ke kas Negara. 

Perbuatan tersebut telah melanggar Pasal 30 ayat (1) huruf c dan g UU Nomer 

6 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 

Tax evasion atau penggelapan pajak dan tax avoidance atau 

penghindaran pajak dan merupakan bagian dari perencanaan pajak dan 

merupakan bagian dari perencanaan pajak (tax planning) yang bertujuan 

untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak. Karakteristik penghindaran 

pajak dan penggelapan pajak sangatlah berbeda walaupun keduanya 

mempunyai tujuan yang sama. Penerapan tax avoidance cukup menyulitkan 

karena wajib pajak harus memiliki pemahaman peraturan perpajakan yang 

memadai. Sulitnya penerapan tax avoidance membuat wajib pajak cenderung 

melakukan tax evasion, yaitu melakukan penghematan pajak dengan 

menggunakan cara-cara yang melanggar ketentuan pajak (Meiliana, 2014). 

Wajib pajak juga beranggapan bahwa pajak merupakan ancaman yang 

dapat mengurangi pendapatan sehingga beban pajak harus ditekan seminimal 

mungkin bahkan dengan menghindari pajak tersebut. Dilain pihak masyarakat 

pembayar pajak sebagai pihak yang harus membayar pajak tanpa mendapat 

pengembalian jasa secara langsung atas pembayaran yang dilakukan. Hal ini 

menimbulkan kontra pada persepsi wajib pajak, baik badan maupun pribadi, 

yang menyatakan bahwa pajak merupakan hal yang dapat mengurangi 

kenikmatan yang diperolehnya. Pandangan ini lah yang kemudian mendorong 
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wajib pajak untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum perpajakan 

(Dini, 2017). 

Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak secara optimal dan 

mengurangi tindak kecurangan penggelapan pajak (tax evasion), maka 

Direktorat Jendral Pajak dalam menghimpun penerimaan pajak melakukan 

renofasi sistem administrasi perpajakan dengan melakukan modernisasi 

sistem administrasi perpajakan. Modernisasi administrasi perpajakan 

dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak sebagai bentuk pengingkatan 

pelayanan pajak terhadap wajib pajak Penomoran faktur secara manual dinilai 

masih memiliki kelamahan khususnya lagi pengusaha kena pajak yang 

menentukan sendiri nomor faktur pajaknyanya. Selain itu juga terdapat 

oknum tertentu yang melakukan tindakan kecuranan dengan membuat faktur 

pajak fiktif, faktur pajak yang tidak dilaporkan dan ada beberapa nomor 

faktur pajak yang ganda atau sama dengan wajib pajak lain. 

Menurut Halim (2014:379), faktur pajak adalah bukti pemungutan 

pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan 

barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak. Agar dapat 

meminimalisir beredarnya faktur pajak yang ganda atau sama dengan wajib 

pajak yang lain, maka Direktorat Jendral Pajak menerapkan sistem elektronik 

faktur (e-faktur). Faktur pajak hanya boleh diterbitkan oleh perusahaan yang 

telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, karena faktur pajak yang 

dimiliki oleh pembeli merupakan pajak masukan yang dapat dikreditkan  

pengusaha kena pajak dapat mengakses ID dan Password yang sudah 
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diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak dan bias dibuka melalui online. 

Modernisasi elektronik faktur (e-faktur) Pajak Pertambahan Nilai diharapkan 

mampu meningkatkan tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan oleh Andrayuga, dkk (2017) menunjukkan bahwa 

penerapan e-faktur berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak 

mengenai etika penggelapan pajak (tax evasion). 

Selain e-faktur, faktor lain yang mempengaruhi persepsi wajib pajak 

mengenai etika penggelapan pajak (tax evasion) adalah biaya kepatuhan. 

Rendahnya kepatuhan wajib pajak, bisa saja dipengaruhi oleh biaya-biaya 

dalam memenuhi kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya yang 

menurut wajib pajak, biaya tersebut adalah sesuatu yang membebankan 

mereka. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Andrayuga, dkk (2017) 

dan Sariana (2016) menunjukkan bahwa biaya kepatuhan berpengaruh positif 

terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (tax 

evasion).  

Faktor lain yang mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai etika 

penggelapan pajak (tax evasion) adalah sistem perpajakan. Menurut Sariani 

(2016), pembinaan wajib pajak dilakukan melalui berbagai upaya, antara lain 

pemberian penyuluhan pengetahuan perpajakan, baik melalui media massa 

maupun penerangan langsung kepada masyarakat. Sistem perpajakan yang 

sudah ada dan diterapkan selama ini menjadi acuan oleh wajib pajak dalam 

memenuhi kewajiban perpajakannya. Apabila sistem yang ada dirasa sudah 

cukup baik dan sesuai dalam penerapannya. Apabila sistem yang ada dirasa 
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sudah cukup baik dan sesuai dalam penerapannya, maka wajib pajak akan 

memberikan respon yang baik dan taat pada sistem yang ada dalam 

memenuhi kewajiban perpajakannya, tetapi jika hal sebaliknya yang terjadi 

karena wajib pajak merasa bahwa sistem pajak yang ada belum cukup baik 

mengakomodir segala kepentingannya, maka wajib pajak akan menurunkan 

tingkat kepatuhan atau menghindar dari kewajiban perpajakannya. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Silaen (2015) menunjukkan 

bahwa sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak 

megenai etika penggelapan pajak (tax evasion). Penelitian serupa juga 

dilakukan oleh Andrayuga, dkk (2017) dan Sariana (2016) menunjukkan 

bahwa sistem perpajakan justru berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib 

pajak mengenai etika penggelapan pajak (tax evasion).  

Selain itu, faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai 

etika penggelapan pajak (tax evasion) adalah kemungkinan terdeteksinya 

kecurangan. Menurut Damayanti (2017), kemungkinan terdeteksinya 

kecurangan berhubungan bagaimana pemeriksaan pajak berlangsung. 

Pemeriksaan pajak adalah kegiatan menghimpun dan mengolah data, 

keterangan, dan/waktu bukti yang dilaksanakan secara objektif dan 

proporsional berdasarkan suatu standard pemeriksaan untuk menguji 

kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain 

dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Syahrina (2014) menunjukkan 

bahwa kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh positif terhadap 
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persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (tax evasion). 

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Andrayuga, dkk (2017) menunjukkan 

bahwa kemungkinan terdeteksinya kecurangan justru berpengaruh negatif 

terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (tax 

evasion). 

Tarif pajak juga merupakan salah satu faktor yang memperngaruhi 

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

Menurut Kurniawati (2014) salah satu syarat pemungutan pajak adalah 

keadilan, baik keadilan dalam prinsip maupun dalam pelaksanaannya. 

Pemerintah dapat menciptakan keseimbangan sosial dengan adanya keadilan, 

sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. oleh karena itu, penetapan 

tarif pajak harus berdasarkan pada keadilan karena pemungutan pajak yang 

dilakukan di Indonesia menggunakan tarif pajak. Penentuan mengenai pajak 

yang terutang sangat ditentukan oleh tarif pajak. Dalam perhitungan pajak 

yang terutang digunakan tarif pajak yang kemudian dikalikan dengan dasar 

pengenaan pajak. Tarif pajak yang tinggi akan meningkatkan beban pajak 

sehingga menurunkan pendapatan wajib pajak. Tetapi, tingkat tarif pajak 

mungkin bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi keputusan 

masyarakat tentang pembayaran pajak karena sistem pajak secara keseluruhan 

juga memiliki dampak. Jika tingkat pajak atas penghasilan dari perusahaan 

seseorang rendah, tetapi individu menghadapi tarif pajak yang tinggi atas 

penghasilan pribadi, mereka akan menganggap beban pajak pribadi sebagai 

hal yang tidak adil dan memilih untuk melaporkan sebagai penghasilan 
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pribadi.  Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati (2014) 

menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap persepsi wajib 

pajak mengenai etika penggelapan pajak (tax evasion). 

Penelitian ini merupakan replika dari penelitian yang dilakukan oleh 

Andrayuga, dkk (2017) yang berjudul Pengaruh Penerapan E-faktur, Biaya 

Kepatuhan, Sistem Perpajakan, dan Kemungkinan terdeteksinya kecurangan 

Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax 

Evasion). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Andrayuga, dkk (2017) 

adalah periode, lokasi penelitian dan penambahan satu variabel independen 

yaitu tarif pajak. Tarif pajak yang tinggi akan meningkatkan beban pajak 

sehingga menurunkan pendapatan wajib pajak, sehingga faktor ini ditaksir 

akan mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak 

(tax evasion). Lokasi penelitian yang dilakukan oleh Andrayuga, dkk (2017) 

adalah di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja Bali, sedangkan lokasi 

penelitian ini di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus Jawa Tengah. 

Berdasarkan, latar belakang diatas, penulis tertarik melakukan 

penelitian dengan topik persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan 

pajak (tax evasion) di kabupaten kudus, seta mengambil judul “Pengaruh 

penerapan E-faktur, Biaya Kepatuhan, Sistem perpajakan, Kemungkinan 

Terdeteksinya Kecurangan dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak 

Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Pada Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Kudus”. 
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1.2. Ruang Lingkup 

Agar penelitian lebih terfokus pada pokok permasalahan, maka ruang 

lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian ini hanya meneliti pada wajib pajak pribadi tergolong 

pengusaha kena pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Kudus. 

2. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah penerapan 

e-faktur, biaya kepatuhan, sistem perpajakan, kemungkinan 

terdeteksinya kecurangan, dan tarif pajak terhadap persepsi 

Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak (tax evasion) 

1.3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan Latar Belakang penelitian diatas penulis merumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1. Apakah penerapan e-faktur berpengaruh terhadap persepsi 

wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (tax evasion)? 

2. Apakah biaya kepatuhan berpengaruh terhadap persepsi wajib 

pajak mengenai etika penggelapan pajak (tax evasion)? 

3. Apakah sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib 

pajak mengenai etika penggelapan pajak (tax evasion)  

4. Apakah kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh 

terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan 

pajak (tax evasion)? 
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5. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak 

mengenai etika penggelapan pajak (tax evasion)? 

1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah, maka penelitian 

ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris atas hal-hal sebagai berikut: 

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh penerapan e-faktur 

terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan 

pajak (tax evasion). 

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh biaya kepatuhan 

terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan 

pajak (tax evasion). 

3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sistem perpajakan 

terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan 

pajak (tax evasion). 

4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kemungkinan 

terdeteksinya kecurangan terhadap persepsi Wajib Pajak 

mengenai etika penggelapan pajak (tax evasion). 

5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh tarif pajak terhadap 

persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak (tax 

evasion). 



12 
 

 

1.5. Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian, adapun kegunaan penelitian yang 

diperoleh adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan membantu 

pemerintah, terutama bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus, 

sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam memahami pengaruh e-

faktur, biaya kepatuhan, sistem perpajakan, kemungkinan terdeteksinya 

kecurangan, dan tarif pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika 

penggelapan pajak (tax evasion). 

2. Bagi Akademisi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para akademisi 

sebagai referensi untuk menambah pengetahuan para akademisi pengenai 

pengaruh e-faktur, biaya kepatuhan, sistem perpajakan, kemungkinan 

terdeteksinya kecurangan, dan tarif pajak terhadap persepsi wajib pajak 

mengenai etika penggelapan pajak (tax evasion). 

3. Pembaca  

Hasi penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi 

bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan pengaruh e-faktur, biaya 

kepatuhan, sistem perpajakan, kemungkinan terdeteksinya kecurangan, 

dan tarif pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan 

pajak (tax evasion). 
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4. Bagi Masyarakat 

a. Hasil penelitian ini diharapkan masyarakat yang juga merupakan 

wajib pajak dapat mengerti akan pentingnya membayar pajak. 

b. Menambah wawasan bagi masyarakat khususnya untuk wajib pajak 

jika perbuatan penggelapan pajak (tax evasion) merupakan 

tindakan melanggar hukum. 

c. Penelitian ini diharapkan memberikan kesadaran masyarakat 

khususnya wajib pajak dalam membayar pajak semakin meningkat. 

 


