
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pada dasarnya pajak merupakan penghasilan terbesar untuk penerimaan 

negara. Definisi pajak menurut undang – undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang 

Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (UU KUP) yaitu 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. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan 

negara terbesar, yang terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan 

Nilai (PPN). Selain PPh dan PPN terdapat pula beberapa jenis pajak diantaranya 

Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM), Bea Materai, Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Melalui 

penerimaan uang pajak tersebut pemerintah dapat melakukan pembangunan, 

mengatur perekonomian negara serta menggerakan roda perekonomian negara. 

Peranan pajak terhadap pembangunan nasional pada suatu negara sangat 

besar. Maka dari itu dibutuhkan kesadaran yang tinggi untuk masyarakat mengenai 

pembayaran pajak. Sebab pajak telah menjadi sumber penerimaan terbesar negara 

dalam membiayai segala jenis pengeluaran baik itu pengeluaran rutin maupun 

pengeluaran pembangunan. Hal tersebut dapat dilihat dalam Anggaran Penerimaan 

dan Belanja Negara (APBN) bahwa pajak merupakan sumber utama bagi negara. 

 

 



 

Gambar 1.1 : Pertumbuhan Penerimaan Perpajakan 

Sumber: Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2018 

Apabila diamati dominasi pajak dalam APBN enam tahun terakhir semakin menaik. Hal 

tersebut menunjukan bahwa pajak masih mendominasi sumber pendapatan untuk 

pembangunan lanjutan. Di Indonesia usaha – usaha untuk meningkatkan dan mengoptimalkan 

penerimaan sektor pajak dialakukan melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan 

jumlah pajak. 

Pajak merupakan beban untuk setiap perusahaan sehingga tidak jarang perusahaan yang 

melakukan penggelapan pajak. Penggelapan pajak (tax evasion)  tentunya memberikan dampak 

negatif untuk suatu negara. Jika perusahaan terbiasa melakukan penggelapan pajak maka 

perusahaan tersebut tidak mampu untuk meningkatkan produktifitas sehingga perusahaan akan 

melakukan penggelapan pajak agar mendapatkan laba yang lebih menguntungkan untuk 

perusahaannya. Rahman (2013) dalam Rachmadi (2014:3) menyatakan bahwa tax evasion 

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 dalam melakukan 

penggelapan pajak misalnya dalam melakukan ketidakjujuran dalam memberikan data 

keuangan maupun menyembunyikan data keuangan. Penerimaan pajak memang mengalami 

peningkatan namun tidak dapat dipungkiri bahwa pada dasarnya pajak masih mengalami 

permasalahan khususnya masalah kepatuhan dalam membayar pajak.  



Penggelapan pajak (tax evasion) yaitu usaha-usaha untuk memperkecil jumlah pajak 

yang terutang atau menggeser beban pajak yang terutang dengan melanggar ketentuan-

ketentuan pajak yang berlaku. Tax evasion merupakan pelanggaran dalam bidang perpajakan 

sehingga tidak boleh dilakukan, karena pelaku tax evasion dapat dikenakan sanksi administratif 

maupun sanksi pidana (Taslim:2007). Bentuk tax evasion yang lebih parah adalah apabila 

Wajib Pajak (WP) sama sekali tidak melaporkan penghasilannya. Adapun perlakuan tax 

evasion tersebut adalah dipengaruhi oleh berbagai hal seperti tarif pajak yang terlalu tinggi, 

kurangnya informasi fiskus kepada WP tentang hak dan kewajibannya serta kurangnya 

ketegasan pemerintah dalam menanggapi kecurangan dalam pembayaran pajak sehingga WP 

mempunyai peluang untuk melakukan penggelapan pajak (tax evasion).  

Penggelapan pajak ini merupakan hal yang dapat menghambat dalam mengoptimalkan 

pembangunan maupun perbaikan fasilitas negara. Seperti tabel 1.1 dibawah ini yang 

menjelaskan tingkat penerimaan pajak di Indonesia dalam tahun 2015 – 2018. 

Tabel 1.1 

Rasio Pencapaian Wajib Pajak di Indonesia 

Tahun 2015 s/d 2018 

(dalam triliun rupiah). 

Tahun Penerimaan Pajak Target Realisasi 

2015 1.060,86 100% 81,97% 

2016 1.105,81 100% 81,60% 

2017 1.283,56 100% 89,68% 

2018 1.315,93 100% 92,24% 

Sumber : LAKIN , diolah, 2019. 

Berdasarkan tabel 1.1 diatas menunjukan bahwa 4 (empat) tahun terakhir terhitung dari 

tahun 2015 selalu tidak mencapai target pajak yang telah di targetkan oleh negara. Maka dari 

itu sangat berpengaruhnya wajib pajak yang melakukan penggelapan pajak dalam 

pengoptimalan pembangunan maupun perbaikan fasilitas negara dari penerimaan pajak. 



Dalam penerimaan pajak yang tidak tercapainya target empat tahun terakhir, ada sisi lain 

di Kota Surabaya yang dimana peningkatan penerimaan dan realisasinya hingga tahun 2017 

mengalami peningkatan yang signifikan. Peningkatan penerimaan pajak di Surabaya 

mengalami peningkatan terlihat pada tahun 2017 yang dimana realisasi target Kota Pahlawan 

mencapai Rp 37.038 T dari target Rp 41.904 T dengan rasio mencapai 88,39%. (Permadi, 

2017). 

Kota Surabaya merupakan salah satu kota terbesar dengan memiliki Wajib Pajak Badan 

(WPB) sebanyak 1,45 juta. Namun dalam perkembangannya hingga tahun ini kepatuhan wajib 

pajak badan masih dibawah target yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kantor 

Wilayah 1 ( DJP Kanwil 1 ) yaitu diangka 65%. Rasio tersebut mengindikasikan bahwa masih 

kurangnya kepatuhan Wajib Pajak Badan yang berada di Kota Pahlawan tersebut. Dalam 

teorinya kepatuhan perusahaan wajib pajak atau badan dapat diketahui melalui Theory of 

Reasoned Action (TRA) ataupun Theory of Planned Behavior (TPB) (Azjen dan Jogiyanto, 

2007). 

Theory of Reasoned Action (TRA), teori ini menghubungkan antara keyakinan (belief), 

sikap (attitide), kehendak (intention), dan perilaku (behavior). Kehendak merupakan prediktor 

terbaik perilaku, artinya jika ingin mengetahui apa yang akan dilakukan seseorang, cara terbaik 

adalah mengetahui kehendak orang tersebut. Namun, seseorang dapat membuat pertimbangan 

berdasarkan alasan-alasan yang sama sekali berbeda (tidak selalu berdasarkan kehendak). 

Konsep penting dalam teori ini adalah fokus perhatian (salience), yaitu mempertimbangkan 

sesuatu yang dianggap penting. Kehendak (intetion) ditentukan oleh sikap dan norma subyektif 

(Jogiyanto, 2007). Dalam teori tindakan beralasan ini mengandung elemen yang terkait dalam 

penilitian ini yaitu keyakinan, sikap, kehendak, dan perilaku. Karena peneliti hanya meneliti 

faktor – faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak badan atas perilaku tax ervasion 

sehingga dengan teori tersebut memudahkan peneliti untuk melakukan penelitiannya. 

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan perluasan dari Theory of Reasoned Action 

(TRA). Dalam TRA dijelaskan bahwa niat seseorang terhadap perilaku dibentuk oleh dua 

faktor utama antara lain attitude toward the behavior dan  subjective norm (Fishben dan Ajzen, 

1975), sedangkan dalam TPB ditambahkan satu faktor lagi yaitu perceived behavioral control 

(Ajzen, 1991). TPB sangat sesuai digunakan untuk menjelaskan berbagai perilaku di dalam 

kewirausahaan. Sebagaimana dikatakan oleh Ajzen (1991) bahwa TPB is suitable to explain 



any behavior which requires planning, such as entrepreneurship (TPB cocok untuk 

menjelaskan perilaku apa pun yang memerlukan perencanaan, seperti kewirausahaan) 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo (2010) bahwa 85,74% pegawai swasta 

tidak menyetujui adanya penggelapan pajak, dan 95,56% pegawai sipil tidak menyetujui 

adanya perilaku penggelapan pajak. Penelitian ini di kembangkan dengan penelitian dari 

Permatasari dan Laksito (2013) yang menemukan bahwa tarif pajak (tax rate) berpengaruh 

positif terhadap penggelapan pajak (tax evasion) semakin tinggi. 

Penelitian ini mengkaji tentang faktor – faktor yang mempengaruhi persepsi  

penggelapan pajak. Penelitian ini merupakan pengembagan dari peneliti Prasetyo (2010), 

Rahman (2013), dan Rachmadi (2014). Penelitian tersebut menggunakan variabel – variabel 

independen antara lain, pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan aparat pajak dan sanksi 

perpajakan dengan menggunakan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) sebagai objeknya. 

Namun, fokus dari penelitian ini adalah menganalisa mengenai perilaku penggelapan pajak 

persepsi KPP Pratama Surabaya Rungkut. 

Penelitian ini menggunakan studi empiris KPP Pratama Surabaya Rungkut, dengan 

memperlihatkan alasan bahwa Surabaya merupakan ibu kota Jawa Timur dan kota bisnis yang 

terus berkembang pesat dengan jumlah pajak yang cukup besar yaitu sekitar 1,45 Juta Wajib 

Pajak Badan. Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini mengambil judul “Faktor – Faktor 

yang Mempengaruhi Tax Evasion Dari Persepsi KPP Pratama Surabaya Rungkut”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Penggelapan pajak yang akhir – akhir ini mulai berdampak atau dirasakan oleh 

masyarakat menimbulkan keresahan akan kurangnya kualitas fasilitas publik. Adapun 

perlakuan penggelapan pajak dipengaruhi berbagai hal seperti pemahaman perpajakan yang 

minim, aparat pelayanan pajak yang tidak optimal dan sanksi yang tidak menimbulkan efek 

jera sehingga timbul melakukan penggelapan pajak (Izzah (2008) dalam Rahman, 2013). 

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Apakah  Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap Tax Evasion berdasarkan 

persepsi fiskus? 

2. Apakah Kualitas Pelayanan Aparat Pajak berpengaruh terhadap Tax Evasion 

berdasarkan persepsi fiskus? 



3. Apakah Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Tax Evasion berdasarkan 

persepsi fiskus? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penilitian ini yaitu : 

1. Menganalisis pengaruh pemahaman perpajakan terhadap Tax Evasion 

berdasarkan persepsi fiskus. 

2. Menganalisis pengaruh kualitas pelayanan aparat pajak terhadap Tax Evasion 

berdasarkan persepsi fiskus. 

3. Menganalisis pengaruh sanksi perpajakan terhadap Tax Evasion berdasarkan 

persepsi fiskus. 

  



1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat bagi peneliti : 

1. Mengetahui informasi mengenai kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap tax 

evasion. 

2. Mengetahui informasi mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi Wajib Pajak 

Badan terhadap tax evasion.  

Manfaat bagi pembaca : 

Memberikan informasi mengenai pentingnya pajak dan dampak dari pajak tersebut 


