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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sebagai negara yang berkembang, pendapatan terbesar pemerintah 

Indonesia berasal dari sektor pajak. Segala bentuk pembangunan tidak akan 

pernah terwujud tanpa adanya pemasukan dari pajak. Pajak merupakan iuran dari 

rakyat yang kemudian dibayarkan ke kas negara yang sifatnya memaksa 

berdasarkan peraturan perpajakan dimana timbal balik dari membayar pajak tidak 

bisa dirasakan secara langsung. Peraturan mengenai perpajakan di Indonesia 

sudah diatur yakni dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2009. 

Di Indonesia sendiri pendapatan atas pajak digunakan kembali untuk 

kepentingan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Undang-

Undang No. 16 Tahun 2009 pasal 1 ayat 1 bahwa wajib pajak yang telah 

membayar pajak tidak mendapat imbalan secara langsung dan hanya boleh 

digunakan untuk kepentingan rakyat (Monica dan Arisman, 2018). Penerimaan 

pajak digunakan untuk kepentingan masyarakat antara lain untuk pembangunan 

infrastruktur, memperbaiki fasilitas layanan publik, dan lain sebagainya. Pajak 

memiliki peran yang sangat besar didalam kontribusi negara, dengan begitu 

diharapkan penerimaan atas pajak dapat meningkat setiap tahun. Upaya dari wajib 

pajak sendiri juga sangat dibutuhkan dalam mendukung peningkatan penerimaan 

pajak, bukan hanya mengandalkan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). 
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Munculnya wabah covid-19 saat ini menyebabkan negara mengalami resesi 

ekonomi, yang mana mengakibatkan perekonomian di Indonesia terpuruk sejak 2 

tahun terakhir. Pada kuartal I-2020, mengalami perlambatan ekonomi yakni hanya 

sebesar 2,97% demikian pada kuartal II-2020 terkontraksi minus 5,32%. Pada 

kuartal III masih terkontraksi minus 3,49% begitupun berlanjut pada kuartal IV-

2020 yakni sebesar 2,19%. Pajak sebagai contributor penerimaan terbesar negara 

mengalami tekanan yang diakibatkan perlambatan realisasi atas penerimaan pajak 

yakni 89,3% dari target didalam Perpres 72/2020 yang artinya turun sebesar 

19,7%. Turunya realisasi penerimaan pajak ini berasal dari PPh Nonmigas (PPh 

21 dan PPh Final,PPh 25/29 Badan) yang mana tumbuh minus di angka 21,4% 

dan  15,6% untuk PPn/PPnBM dibanding dengan realisasi periode yang sama di 

tahun 2019.  

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting di 

dalam perekonomian nasional, utamanya dalam kontribusi atas Produk Domestik 

Bruto (PDB). Perkembangan UMKM mendapat perhatian lebih di berbagai 

penjuru dunia, strategis UMKM tidak hanya sebagai pembangun ekonomi tetapi 

dapat juga berperan dalam penyerapan tenaga kerja. Harapannya dengan 

pembangunan UMKM yang sangat bagus, bisa membawa mmanfaat bagi sumber 

daya nasional, kaitannya dalam memanfaatkan tenaga kerja yang dapat 

berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi nasional. UMKM, telah menunjukkan 

peranannya dalam penciptaan kesempatan  kerja  dan  sebagai  salah  satu  sumber 

penting  bagi  pertumbuhan  Produk  Domestik  Bruto  (PDB) (Rahmana, 2009). 
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Terhitung pada pertengahan April 2021 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 

Pratama Kudus realisasi penerimaan pajak daerah Pemkab Kudus, Jawa Tengah 

yang sudah terkumpul hingga pertengahan April 2021 tercatat hampir 30% dari 

target. Kepala KPP Pratama Kudus, Bernadette Ning Dijah Prananingrum  

mengatakan  tingkat  kesadaran  dan kepatuhan  UMKM  untuk  membayar  pajak  

masih  rendah. Di Kabupaten kudus, jumlah UMKM yang masuk kategori wajib 

pajak sebesar 5.442 unit di tahun 2021 dengan data penerimaan wajib pajak 

UMKM ditahun 2021 sebesar Rp 7.304.172.382.  

Di Kudus target penerimaan pajak terus mengalami peningkatan, dimana 

kenyataan dalam penerimaan pajak masih belum bisa mencapai target yang 

seharusnya atau masih dikatakan rendah. Target pajak dan penerimaan pajak 

tahun 2016-2020 dalam realisasi dapat dilihaat pada Gambar 1.1  

Gambar 1.1 

Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2016-2020 
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Penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak adalah adanya tindakan 

tax evasion atau sering disebut kecurangan pajak atau pengelapan pajak oleh 

wajib pajak. Pajak dapat ditekan dengan dua aturan: yaitu penghindaran pajak (tax 

avoidance) dan penggelapan pajak (tax evasion) (Ma’ruf dan Mustikasari, 2018). 

Penghindaran pajak (tax avoidance) adalah merupakan usaha yang dilakukan 

secara legal dengan cara memanfaatkan ketentuan pajak secara maksimal, seperti 

pengecualian dan pemotongan yang diperkenankan maupun manfaat hal-hal yang 

belum diatur dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan 

yang berlaku (Ma’ruf dan Mustikasari, 2018)..  

Penggelapan pajak atau tax evasion yang sering terjadi karena para wajib 

pajak berfikir bahwa adanya pajak menyebabkan penghasilan atau gaji mereka 

berkurang begitu pun bagi sebuah perusahaan dari segi finansialnya. Mereka 

beranggapan bahwa daripada uang mereka digunakan untuk membayar pajak 

lebih baik dipergunakan untuk kepentingan pribadi, maka dari itu para wajib pajak 

cenderung melakukan tindakan tax evasion. Sebagai salah satu beban utama 

dimana para wajib pajak lebih memilih tax evasion (penggelapan pajak) daripada 

tax avoidance (penghindaran pajak) adalah karena dalam melakukan 

penghindaran pajak perlu pengetahuan yang mendalam tentang seluk beluk 

perpajakan yang harus dipelajari agar menemukan celah yang bisa mengurangi 

beban pajak yang dibayar tanpa melanggar aturan. Tax evasion merupakan 

pelanggaran dalam bidang perpajakan dan pelaku dari tax evasion dapat 

dikenakan sanksi baik secara administratif maupun berupa sanksi pidana. Tax 

evasion ini memiliki beberapa efek yang tidak baik bagi perekonomian negara 
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kedepannya. Menurut Ma’ruf dan Mustikasari (2018) penggelapan pajak dapat 

memperlambat pertumbuhan ekonomi seperti kemampuan pemerintah untuk 

menyediakan barang publik yang memadai, lembaga penunjang pasar, 

infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, atau penelitian dan 

pengembangan akan melemah. 

Persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak saat ini timbul 

disebabkan karena banyak fakta yang ada tentang petugas pajak yang melakukan 

korupsi atas pembayaran wajib pajak, sehingga para wajib pajak berpikir dan 

beranggapan bahwa penggelapan pajak itu etis karena uang yang mereka bayarkan 

tidak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara (Marlina, 2018). 

Kabupaten Kudus merupakan daerah industri, keuntungan menjadi sebuah 

daerah industri tidak hanya sebatas keuntungan ekonomi berupa berkurangnya 

tingkat pengangguran, menambah mata pencaharian, menambah pendapatan, dan 

meningkatkan status sosial. Sebuah masyarakat yang maju merupakan masyarakat 

mampu memanfaatkan pendapatan ekonomi untuk keluar dari zona kenyamanan. 

Masyarakat Kudus yang sebagian besar merupakan buruh industri pada umumnya 

merasa stabil dalam kehidupannya karena memperoleh pendapatan tetap sehingga 

stagnannya masyarakat Kudus dalam perkembangan kehidupannya sebagai buruh. 

Masyarakat sudah mampu memanfaatkan potensi ekonominya, sehingga stagnasi 

masyarakat dapat dikembangkan menuju kedinamisan.  Dari data di kantor pajak 

selama 3 tahun terakhir yakni dari tahun 2018-2020 mengalami penurunan rasio 

kepatuhan wajib pajak belum mencapai target sebesar 8,85%, hal ini 

mengindikasikan ada perilaku ketidakpatuhan para wajib pajak untuk memenuhi 
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kewajibannya dalam membayar pajak, dan sekaligus memberi gambaran bahwa 

fenomena perilaku penggelapan pajak di kabupaten kudus masih tergolong tinggi. 

Fenomena terkait penggelapan pajak menarik untuk diteliti dalam hal kepatuhan 

membayar pajak. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak dalam melakukan tindakan 

penggelapan pajak antara lain keadilan perpajakan, sistem perpajakan, 

diskriminasi, dan teknologi informasi perpajakan. Faktor pertama yaitu keadilan 

perpajakan. Keadilan perpajakan menjadi salah satu faktor adanya tindakan 

penggelapan pajak. Keadilan erat kaitanya dengan wajib pajak tentang peraturan 

dan penetapan kebijakan yang sudah ditentukan oleh sistem perpajakan yang ada 

di Indonesia. Menurut Berutu dan Harto (2013) wajib pajak cenderung untuk 

melakukan penghindaran pajak jika mereka menganggap sistem pajak yang ada 

tidak adil. Hal tersebut menunjukkan bahwa pentingnya keadilan pajak sebagai 

variabel yang mempengaruhi perilaku kepatuhan dalam memnuhi kewajiban 

perpajakan. 

Di Indonesia keadilan dianggap berkaitan dengan hak dan kewajiban wajib 

pajak, yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. 

Menurut Mardiasmo (2009) mengungkapkan bahwa mencapai keadilan, undang-

undang dan pelaksanaan pemungutan harus dilakukan secara adil dan selaras 

dengan tujuan hukum. Dalam hal ini, keadilan dilihat dalam kemampuan 

masyarakat membayar pajak, apakah pemerintah sudah menerapkan pajak secara 

umum dan merata. Keadilan pajak mengubah perilaku masyarakat yang 

mengakibatkan wajib pajak melakukan penggelapan pajak. Semakin rendah 
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keadilan pajak, maka tingkat kepatuhan pajak menjadi menurun, yang berarti 

tingkat kecenderungan melakukan penggelapan pajak semakin tinggi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Fitria dkk (2020) yang mengatakan bahwa 

keadilan pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak UMKM. 

Maksudnya adalah ketika keadilan perpajakan meningkat maka tindakan 

penggelapan juga meningkat. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Anggayasti dan Padnyawati (2020) bahwa keadilan perpajakan berpegaruh 

negatif terhadap penggelapan pajak UMKM. 

Faktor yang kedua yakni sistem perpajakan, sistem perpajakan dinilai positif 

oleh wajib pajak apabila sistem perpajakan dirasa sudah memenuhi dalam 

perpajakan. Begitu sebaliknya sistem pajak dirasa belum memadai dan tidak 

cukup*baik dalam mengakomodasi yang diperlukan wajib pajak, sehingga para 

wajib pajak cenderung acuh atau merasa tidak perduli dalam kewajiban membayar 

pajak karena merasa sistem perpajakan yang berlaku kurang puas dengan sistem 

perpajakan yang ada. Sistem pemungutan pajak merupakan wujud dari 

pengabdian dan peran serta wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban 

perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan negara dan untuk 

pembangunan nasional (Felicia dan Erawati, 2017). Sistem perpajakan adalah 

proses pemungutan pajak untuk proses pembangunan nasional guna membiayai 

penyelenggaraan negara. 

Penelitian yang dilakukan oleh Felicia dan Erawati (2017) yang mengatakan 

bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak 

UMKM. Maksudnya adalah ketika sistem perpajakan dilakukan memiliki manfaat 
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yang baik bagi pengguna maupun yang membayar pajak maka tindakan 

penggelapan pajak menurun begitupun sebaliknya. Hal ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Anggayasti dan Padnyawati (2020) bahwa sistem 

perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak UMKM. 

Faktor yang ketiga yang dapat mempengauhi penggelapan pajak adalah 

diskriminasi. Contoh diskriminasi didalam perpajakan dapat berupa peraturan 

perpajakan yang dibuat oleh pemerintah tidak adil, dalam artian peraturan yang 

dibuat hanya menguntungkan pihak tertentu saja, atau diskriminasi dari sisi 

tindakan terhadap seluruh wajib pajak (Silaen, dkk, 2015). Menurut Fitria dkk 

(2020) diskriminasi merupakan perilaku tidak seimbang yang dilakukan terhadap 

perseorangan maupun kelompok. Biasanya bersifat kategorikal seperti ras, suku, 

agama. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah mencakup perilaku apasaja 

yang berdasarkan perbedaan yang dibuat berdasarkan alamiah yang tidak ada 

hubungannya dengan kemampuan individu atau jasanya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Fitria dkk (2020) yang mengatakan bahwa 

diskriminasi berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak UMKM. Artinya 

adalah ketika tindakan diskriminasi seperti tidak adil terhadap suku, ras maupun 

golongan itu masih berlaku dalam pengenaan pajak maka hal itu dikatakan tidak 

benar sehingga tindakan penggelapan pajak tetap ada. Hal ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Anggayasti dan Padnyawati (2020) bahwa 

diskriminasi berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak UMKM. 
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Faktor keempat yang mempengaruhi penggelapan pajak adalah teknologi 

informasi perpajakan. Modernisasi layanan perpajakan yang dilakukan pemerintah 

diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan sehingga diharapkan kepatuhan 

wajib pajak dapat meningkat seiring dengan dipermudahnya kegiatan pembayaran 

dan pelaporan pajak. Dugaan yang dibangun dari sisi teknologi ini adalah semakin 

tinggi dan modern teknologi yang digunakan pemerintah, maka semakin rendah 

tingkat atau upaya tax evasion yang dapat dilakukan oleh wajib pajak. Sebaliknya,  

semakin  rendah teknologi yang  digunakan  maka  dapat  memicu semakin  

tingginya  tax  evasion. Penelitian Permatasari dan Laksito (2013) di Kota 

Pekanbaru mengindikasikan nilai yang negatif. Hal  ini  berarti  bahwa  semakin 

rendahnya  penggunaan  teknologi  dan  informasi  perpajakan  dapat  memicu 

semakin  tingginya  tax  evasion  di masyarakat. 

Beberapa hasil dari penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang tidak 

konsisten, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai penggelapan 

pajak. Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Anggayasti dan Padnyawati (2020) dengan dua perbedaan. Perbedaan pertama 

yakni pada variabel, dimana pada penelitian yang dilakukan oleh Anggayasti dan 

Padnyawati (2020) terdapat empat variabel yakni keadilan perpajakan, sistem 

perpajakan, diskriminasi, dan teknologi informasi perpajakan sedangkan pada 

penelitian ini peneliti menambah dua variabel yaitu pemahaman pajak dan tarif 

pajak.  
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Pemahaman pajak adalah dimana seorang wajib pajak paham dan 

mengetahui tentang peraturan pajak, Undang-Undang, serta tatacara perpajakan 

untuk bisa diterapkan dalam kegiatan perpajakan seperti lapor SPT dan membayar 

pajak. Peran seorang petugas pajak juga sangat penting, karena para wajib pajak 

mendapatkan pengetahuan dari para petugas pajak selain itu juga dari media 

informasi, konsultan pajak, seminar maupun pelatihan pajak. Pemahaman 

masyarakat yang semakin tinggi juga berpengaruh pada tindakan penggelapan 

pajak yang semakin menurun.  

Variabel kedua yang menjadi pembeda dari penelitian Anggayasti dan 

Padnyawati (2020) yakni tarif pajak. Tarif pajak adalah nilai yang menentukan 

besaran pajak yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak untuk membayar pajak, 

tarif pajak untuk setiap orang berbeda bergantung pada jenisnya. Penentuan 

besarnya tarif pajak telah diatur oleh Undang-Undang, maka dari itu perlakuan 

untuk membayar pajak harus adil. Dengan tarif pajak yang sudah diberlakukan 

dan sudah sesuai dengan Undang-Undang maka masyarakat percaya bahwa 

pemberlakuan tarif pajak sudah adil, dengan kata lain tindakan penggelapan pajak 

menurun. Perbedaan kedua pada objek penelitian, Anggayasti dan Padnyawati 

(2020) mengambil objek pada wajib pajak badan di KPP Pratama Denpasar Timur 

dan untuk penelitian ini mengambil objek pada wajib pajak UMKM di KPP 

Pratama Kudus. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali mengenai faktor – faktor 

yang mempengaruhi penggelapan pajak, untuk itu mengambil judul 
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“PENGARUH KEADILAN PERPAJAKAN, SISTEM PERPAJAKAN, 

DISKRIMINASI, TEKNOLOGI INFORMASI PERPAJAKAN, 

PEMAHAMAN PAJAK, TARIF PAJAK TERHADAP PENGGELAPAN 

PAJAK (STUDI PADA WAJIB PAJAK UMKM YANG TERDAFTAR DI 

KPP PRATAMA KUDUS)”. 

 

1.2 Ruang Lingkup 

Agar penelitian ini tidak menyimpang dan memudahkan pembahasan dalam 

penelitian ini agar sesuai dengan tujuan penelitian dan pokok bahasan lebih 

terperinci maka peneliti membatasi ruang lingkup pokok bahasan dalam 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah pengaruh keadilan 

perpajakan, sistem perpajakan, diskriminasi, teknologi informasi perpajakan, 

pemahaman pajak, tarif pajak sebagai variabel independen dan penggelapan 

pajak UMKM sebagai variabel dependen. 

2. Objek penelitian ini merupakan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Kudus. 

 

1.3 Perumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah diuraikan diatas maka peneliti 

merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Apakah keadilan perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak oleh 

wajib pajak di Kabupaten Kudus? 
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2. Apakah sistem perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak oleh 

wajib pajak di Kabupaten Kudus? 

3. Apakah diskriminasi berpengaruh terhadap penggelapan pajak oleh wajib 

pajak di Kabupaten Kudus? 

4. Apakah teknologi informasi perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan 

pajak oleh wajib pajak di Kabupaten Kudus? 

5. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak 

oleh wajib pajak di Kabupaten Kudus? 

6. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak oleh wajib pajak 

di Kabupaten Kudus? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menguji pengaruh keadilan perpajakan terhadap penggelapan pajak 

oleh wajib pajak di Kabupaten Kudus. 

2. Untuk menguji pengaruh sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak oleh 

wajib pajak di Kabupaten Kudus. 

3. Untuk menguji pengaruh diskriminasi terhadap penggelapan pajak oleh wajib 

pajak di Kabupaten Kudus. 

4. Untuk menguji pengaruh teknologi informasi perpajakan terhadap 

penggelapan pajak oleh wajib pajak di Kabupaten Kudus. 
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5. Untuk menguji pengaruh pemahaman perpajakan terhadap penggelapan pajak 

oleh wajib pajak di Kabupaten Kudus. 

6. Untuk menguji pengaruh tarif pajak terhadap penggelapan pajak oleh wajib 

pajak di Kabupaten Kudus. 

 

1.5 Manfaat Penelitian  

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat 

untuk berbagai pihak, antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Manfaat bagi pembaca 

Dapat dijadikan bahan referensi bagi pembaca untuk penelitian yang 

akan datang tentang pengaruh Pengaruh Keadilan Perpajakan, Sistem 

Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi Informasi Perpajakan, Pemahaman 

Pajak ,Tarif Pajak Terhadap Penggelapan Pajak. 

b. Manfaat untuk penelitian lebih lanjut 

Bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini diharapkan bisa dijadikan 

bahan referensi bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian 

dengan variabel independen lainnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus 

Hasil penelitian ini sebagai penjembatan untuk dapat meningkatkan 

kualitas pelayanan dan sosialisasi yang dilakukan oleh KPP Pratama 

Kudus agar tindakan penggelapan pajak dapat berkurang. 
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b. Bagi Pelaku UMKM di Kabupaten Kudus 

Sebagai informasi kepada para pelaku UMKM khususnya di Kabupaten 

Kudus tentang pentingnya membayar pajak. Diharapkan dapat membantu 

para pelaku UMKM dalam melaksanakan aktivitas yang ada kaitanya 

dengan perhitungan, pembayaran, ataupun pelaporan pajak sehingga 

dapat bermanfaat di masa mendatang. 

c. Bagi Civitas Akademik 

Diharapkan dapat memberikan masukan manfaat pengguna kualifikasi 

sarjana yang dibutuhkan di dunia kerja dalam rangka peningkatan mutu 

lulusannya.  

d. Bagi Masyarakat 

Diharapkan penelitian ini dapat dipergunakan untuk memberikan 

informasi berkaitan dengan penggelapan pajak di bidang UMKM 

sekarang. 

e. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Dapat menambah wawasan dan pengetahuanbagi peneliti selanjutnya 

dalam memahami dan mempelajari masalah yang berhubungan dengan 

pengaruh keadilan perpajakan, sistem perpajakan, diskriminasi, teknologi 

informasi perpajakan, pemahaman pajak, dan tarif pajak terhadap 

penggelapan pajak di Kabupaten Kudus. 

 

 

 


	BAB I
	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Ruang Lingkup
	1.3 Perumusan Masalah
	1.4 Tujuan Penelitian
	1.5 Manfaat Penelitian


