
i 

 

 

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 

PERSEPSI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI 

MELAKUKAN TAX EVASION 

(Studi Empiris pada WP OP di Kabupaten Purbalingga)  

 

 

SKRIPSI 

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi 

pada Universitas Negeri Semarang 

 

 

Oleh 

Iis Sulistiani 

NIM 7211412050 

 

 

 

JURUSAN AKUNTANSI 

FAKULTAS EKONOMI 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2016 



ii 

 

 



iii 

 

 



iv 

 

 



v 

 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 

 

Motto: 

  “Jika seseorang bepergian dengan tujuan untuk mencari ilmu, maka Allah 

SWT akan menjadikan perjalanannya bagaikan perjalanan menuju surga” 

– Nabi Muhammad SAW. 

 Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu 

telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 

(urusan) yang lain (QS. Al-Insyirah: 6-7). 

 Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak 

menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka 

menyerah" (Thomas Alva Edison). 

Persembahan: 

Skripsi ini penulis persembahkan untuk: 

 Almamaterku, Universitas Negeri Semarang 

yang telah memberiku ilmu dan pengetahuan. 

 Bapak Sulistiono dan Mama Siti Anteri yang 

selalu memberi doa dan dukungan serta selalu 

memberi inspirasi dan semangat. 

 Adik-adik ku Tika, Damar, saudaraku dan 

teman-temanku yang selalu mendukungku dan 

memberi motivasi. 

 



vi 

 

KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat, hidayah 

dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul 

“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi 

Melakukan Tax Evasion”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk 

menyelesaikan pendidikan program sarjana (S1) di Fakultas Ekonomi Universitas 

Negeri Semarang.  

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari 

bantuan berbagai pihak, untuk itu perkenankan penulis mengucapkan terimakasih 

kepada: 

1. Prof. Dr. Fathur Rahman, M.Hum,  Rektor Universitas Negeri Semarang yang 

telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar di Universitas 

Negeri Semarang. 

2. Dr. Wahyono, M.M, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri  Semarang 

yang telah memberikan fasilitas dan kesempatan mengikuti program SI di 

Fakultas Ekonomi.   

3. Drs.Fachrurrozie, M.Si., Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan fasilitas dan pelayanan 

selama masa studi.  

4. Prabowo Yudo Jayanto, S.E., M.SA, selaku Dosen Pembimbing yang 

senantiasa meluangkan waktu dan mencurahkan segala perhatian untuk 



vii 

 

memberikan bimbingan, arahan, masukan, dan motivasi berharga kepada 

penulis hingga terselesaikannya skripsi ini. 

5. Bapak Drs. Heri Yanto, MBA., PhD,  dan Ibu Linda Agustina, S.E., M.Si., 

selaku Dosen Wali Akuntansi A 2012 yang telah mendampingi penulis mulai 

dari awal hingga akhir studi di Universitas Negeri Semarang. 

6. Drs. Kusmuriyanto, M.Si, selaku Dosen Penguji Skripsi I yang telah 

membimbing dan memberi masukan, sehingga skripsi ini menjadi lebih baik. 

7. Trisni Suryarini, S.E., M.Si, selaku Dosen Penguji Skripsi II yang telah 

membimbing dan memberi masukan, sehingga skripsi ini menjadi lebih baik. 

8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama masa 

perkuliahan. 

9. Seluruh karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang telah 

memberikan bantuan dan dukungan selama masa perkuliahan.  

10. Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga yang telah bersedia menjadi 

responden dalam penelitian ini. 

11. Sahabat seperjuanganku  Ayu, Indah, Eka, Fitri, Dayah, Zul, Intan, Devi dan 

Fani yang selalu ada dan menemani di kala senang maupun duka. 

12. Teman-teman satu bimbingan Citra, Cici, Catur, Danti, Itaq, Lisa, dan Kinan 

yang sudah membantu dan memberikan dukungan. 

13. Teman seperjuangan Akuntansi A 2012, begitu indah waktu yang telah kita 

habiskan bersama selama 4 tahun. 



viii 

 

14. Semua pihak yang telah memberikan doa, dukungan, semangat dan motivasi 

kepada penulis. 

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih baik atas bantuan, 

dan amal baik yang telah diberikan. Penulis yakin skripsi ini jauh dari kata 

sempurna, maka dengan segala keterbatasan, kemampuan dan pengetahuan. Oleh 

karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi 

kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat 

bagi penulis dan pembaca. 

   

   

   

Semarang, 22 Agustus 2016  

  

                 

 

 

   Penulis 

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 

 

SARI 

 

Sulistiani, Iis. 2016. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak 

Orang Pribadi Melakukan Tax Evasion”. Skripsi. Jurusan Akuntansi. Fakultas 

Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Prabowo Yudo Jayanto, 

S.E., M.SA. 

 

Kata Kunci: Tax Evasion, Sikap Ketidakpatuhan, Keadilan Pajak, Pelayanan 

Aparat Pajak, Pemahaman Perpajakan, Diskriminasi Pajak, Sistem 

Perpajakan, Sanksi Perpajakan 

 

Tax evasion (penggelapan pajak) merupakan suatu wujud perilaku 

ketidakpatuhan wajib pajak kepada peraturan perundang-undangan perpajakan, 

hal itu dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pembayaran pajak yang 

terutang. Penelitian ini berdasarkan teori atribusi, theory of planned behavior, 

teori etika, dan teori keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

sikap ketidakpatuhan, keadilan pajak, pelayanan aparat pajak, pemahaman 

perpajakan, diskriminasi pajak, sistem perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap 

tindakan tax evasion.  

Populasi penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang menjadi 

anggota DPRD di Kabupaten Purbalingga. Teknik pengambilan sampel 

menggunakan accidental sampling diperoleh sebanyak 44 responden. 

Pengumpulan data menggunakan metode kuesioner. Metode analisis yang 

digunakan adalah Structural Equation Modelling (SEM) dengan Partial Least 

Square (PLS) Path Modelling dengan alat analisis SmartPLS3.0. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sikap ketidakpatuhan dan sanksi 

perpajakan mempunyai hubungan positif dan signifikan terhadap tindakan tax 

evasion. Keadilan pajak dan pemahaman perpajakan memiliki hubungan negatif 

dan signifikan terhadap tindakan tax evasion. Variababel pelayanan aparat pajak, 

diskriminasi pajak, dan sistem perpajakan tidak memiliki hubungan yang 

signifikan terhadap tindakan tax evasion. 

Berdasarkan penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa sikap 

ketidakpatuhan dan sanksi perpajakan mempunyai hubungan positif dan 

signifikan terhadap tindakan tax evasion. Keadilan pajak dan pemahaman 

perpajakan memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap tindakan tax 

evasion. Variababel pelayanan aparat pajak, diskriminasi pajak, dan sistem 

perpajakan tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap tindakan tax 

evasion. Peneliti selanjutnya diharapkan  menambahkan variabel, dan jumlah 

sampel agar dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tax evasion 

secara keseluruhan. 
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ABSTRACT 

 
 

Sulistiani, Iis. 2016. “The Factors which Influence Individual Taxpayer‟s 

Perceptions to Commit Tax Evasion”. Final Project. Accountancy Department. 

Faculty of Economics. Semarang State University. Supervisor Prabowo Yudo 

Jayanto, S.E., M.SA. 

 

Keywords: Tax Evasion, Disobedient Attitude, Tax Justice, Tax Apparatus 

Service, Compressive Tax, Tax Discrimination, Tax System, Tax Sanctions. 

 Tax Evasion (tax embezzlement) is one of the disobedient taxpayer 

behaviors to tax law and regulation. It is committed to avoid tax debt. This 

research based on attribution theory, theory of planned behavior, ethics theory, 

and justice theory. This research aims to find out the influence of disobedient 

attitude, tax justice, tax apparatus service, comprehensive tax, tax discrimination, 

tax system and tax sanctions to tax evasion act. 

 The population of the research was individuals who became legislators in 

Purbalingga Regency. Sample collecting method used accidental sampling 

obtained for 44 respondents. Data collection used questioner method. Analysis 

method used in this research was Structural Equation Modeling (SEM) with 

Partial Least Square (PLS) Path Modeling with analysis SmartPLS3.0 device. 

 The result of this research shows that obedient attitude and tax sanctions 

had positive and significant relation toward tax evasion act. Tax justice and 

comprehensive tax had negative and significant relation toward tax evasion. 

Variable of tax apparatus service, tax discrimination, and tax system did not have 

significant relation toward tax evasion. 

 Based on the research there are some conclusion that obedient attitude and 

tax sanctions had positive and significant relation toward tax evasion act. Tax 

justice and comprehensive tax had negative and significant relation toward tax 

evasion. Variable of tax apparatus service, tax discrimination, and tax system did 

not have significant relation toward tax evasion. Further research may increase the 

variable, and the number of samples site in order to know the other factors that 

influence simultaneously to the tax evasion action. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang 

berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan 

untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pembangunan nasional 

dilakukan untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, dan 

pengembangan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara. Untuk dapat 

merealisasikan tujuan tersebut, maka negara harus menggali sumber dana 

dari berbagai sumber baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Salah 

satu sumber penerimaan pendapatan negera yang jumlahnya besar adalah 

berasal dari sektor pajak.  

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan dan belanja negara 

(APBN) yang utama bagi bangsa Indonesia. Pemerintah memerlukan 

biaya yang tidak sedikit dalam rangka menyelenggarakan dan menjalankan 

pembangunan nasional. Pajak digunakan untuk menopang perekonomian 

Indonesia karena hampir 80% APBN Pemerintah Indonesia berasal dari 

sektor pajak (Sari, 2016). Penerimaan pendapatan negara dari pajak 

dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan dan membiayai berbagai 

keperluan negara berupa pembangunan nasional yang dalam 

pelaksanaannya diatur oleh undang-undang dan peraturan- peraturan 
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demi tercapainya kesejahteraan bangsa dan negara. Jadi sebagai warga 

negara yang baik, sadar, dan taat akan peraturan sudah sepantasnya untuk 

membayar pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan 

yang berlaku.  

Dalam perpajakan kita mengenal adanya tax planning 

(perencanaan pajak). Tax planning dilakukan untuk mengurangi jumlah 

pajak terutang yang harus dibayarkan. Tax planning (perencanaan pajak) 

terbagi menjadi dua yaitu tax avoidance (penghindaran pajak) dan tax 

evasion (penggelapan pajak). Kedua-duanya memiliki tujuan yang sama 

yaitu mengurangi pajak terutang yang harus dibayarkan, akan tetapi kedua 

hal ini memiliki perbedaan yang sangat mencolok. Tax avoidance 

(penghindaran pajak) adalah suatu usaha meringankan beban pajak dengan 

tidak melanggar Undang-Undang Perpajakan. Sedangkan tax evasion 

(penggelapan pajak) merupakan usaha meringankan beban pajak dengan 

cara melanggar undang-undang (penggelapan pajak). Praktik tax 

avoidance (penghindaran pajak) pada kenyataan lebih sulit dibandingkan 

dengan tax evasion, karena untuk melakukan tax avoidance (penghindaran 

pajak) diperlukan wawasan dan pemahaman yang menyeluruh terkait 

Undang-Undang Perpajakan untuk dapat menemukan celah yang dapat 

ditembus guna mengurangi pajak terutang yang harus dibayarkan tanpa 

melanggar undang-undang. Hal ini membuat wajib pajak untuk lebih 

memilih melakukan tax evasion (penggelapan pajak) yang lebih mudah 
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dilakukan walaupun harus melanggar peraturan perundang-undangan 

perpajakan. 

Tax evasion (penggelapan pajak), merupakan suatu usaha atau cara 

untuk meminimalisasi atau bahkan menghapus sama sekali jumlah pajak 

yang terutang, yang merupakan pelanggaran dan tidak sejalan dengan 

ketentuan perundang-undangan perpajakan (Permata dan Laksito, 2013). 

Tindakan tax evasion (penggelapan pajak) adalah perbuatan melanggar 

Undang-Undang Perpajakan, dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan 

Tahunan (SPT) dengan jumlah penghasilan yang lebih rendah daripada 

yang sebenarnya (understatement of income) di satu pihak dan atau 

melaporkan biaya yang lebih besar dibandingkan yang sebenarnya 

(overstatement of the deductions) di lain pihak. Tindakan tax evasion 

dapat dilihat dari beberapa kriteria yaitu wajib pajak tidak melaporkan 

harta yang sesungguhnya, membayar beban pajak terutang tidak sesuai 

yang telah dibebankan, dan yang lebih parah adalah tidak melaporkan SPT 

(Sari, 2015). Namun, tax evasion (penggelapan pajak) dalam penelitian ini 

merupakan persepsi dari wajib pajak orang pribadi terkait tax evasion 

(penggelapan pajak) jadi belum tentu wajib pajak orang pribadi tersebut 

melakukan tindakan tax evasion (penggelapan pajak).  

Tindakan tax evasion (penggelapan pajak) sekarang ini masih 

sering terjadi di Indonesia yang baru-baru (01/12/2015) ini muncul yaitu 

tentang seorang oknum anggota DPRD Lampung Selatan (Lamsel) yang 

bernama Firdaus yang juga menjadi direktur umum PT. Jaya Mandiri, 



4 
 
 

 

diduga melarikan diri karena tersangkut kasus penggelapan pajak sejumlah 

perusahaan di Provinsi Lampung. Selain itu, ada kasus Gayus Tambunan 

pada tahun 2009 yang sangat menghebohkan media massa karena sangat 

merugikan negara, kemudian kasus Suwir Laut pada tahun 2011 yang 

melibatkan PT Asian Agri Group, kemudian kasus Johny Basuki dan 

Dhana Widyatmika pada tahun 2012 (Rahman, 2013).  

Tindakan tax evasion (penggelapan pajak) terjadi karena masih 

rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam 

melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini dapat dilihat dari sisi 

pembayar pajak, dari total 249 juta penduduk Indonesia, baru 27,6 juta 

(11.1%) penduduk yang mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak (WP) 

Orang Pribadi (OP) dan 2,4 juta penduduk yang mendaftarkan diri sebagai 

WP Badan. Dari 27,6 juta WP OP pada tahun 2015 baru 10,25 juta WP OP 

(4,1%) yang melaporkan penghasilannya melalui Surat Pemberitahuan 

Tahunan (SPT Tahunan). Dari 10,25 juta WP OP tersebut, hanya 0,8 juta 

WP OP yang melakukan pembayaran (http://www.pajak.go.id). 

Rendahnya kesadaran wajib pajak dikarenakan wajib pajak berpikir bahwa 

uang yang mereka keluarkan untuk membayar pajak belum sepenuhnya 

dirasakan secara adil dan merata oleh rakyat, kemudian masih adanya 

wajib pajak yang membayar pajak terutangnya tidak sesuai dengan yang 

telah dibebankan. 

Fenomena yang terjadi di Purbalingga yaitu masih rendahnya 

tingkat kepatuhan wajib pajak di Purbalingga baru mencapai 48,07% dari 

http://www.pajak.go.id/
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sebanyak 18.500 orang wajib pajak dari total yang terdaftar di KPP 

Pratama Purbalingga sebanyak 68.639 orang wajib pajak. Hal ini dapat 

disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak belum mencapai target 

yang diharapkan, karena pencapaiannya masih di bawah 100%. 

Pencapaian kepatuhan wajib pajak di Kota Purbalingga pada tahun 

terakhir belum mencapai target, hal ini mengindikasikan bahwa kesadaran 

wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya masih rendah. 

Rendahnya kesadaran wajib pajak mengindikasikan bahwa masih ada 

wajib pajak yang tidak patuh terhadap Undang-Undang Perpajakan. 

Rendahnya tingkat kepatuhanyang dimiliki oleh wajib pajak 

mengindikasikan bahwa tidak menutup kemungkinan masih adanya wajib 

pajak yang melakukan tindakan tax evasion (penggelapan pajak) di Kota 

Purbalingga.  

Banyaknya kasus penggelapan pajak yang terjadi mengakibatkan 

masyarakat menjadi enggan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya 

dengan benar sesuai peraturan perundang-undangan. Usaha wajib pajak 

untuk meminimalkan utang pajak yang harus dibayar salah satunya dilatar 

belakangi oleh kasus penggelapan dana pajak atau dengan kata lain takut 

jika uangnya dikorupsi oleh pegawai pajak (Friskianti, 2014). Penyebab 

tax evasion lainnya yaitu karena sistem perpajakan di Indonesia menganut 

Self Assessment System, didalam sistem tersebut terdapat unsur penting 

yang mempengaruhi pelaksanaan sistem tersebut, yaitu kesadaran, 

kejujuran dan tanggung jawab dari wajib pajak. Wajib pajak sekarang ini, 
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kurang menyadari tentang kewajiban bernegara, kurang patuh pada 

peraturan, dan wajib pajak merasa apa yang dibayarkan tidak sesuai 

dengan apa yang mereka terima. 

Pajak mempunyai karakteristik hubungan searah, dimana pihak 

yang satu yaitu wajib pajak mempunyai kewajiban membayar, namun 

pihak yang lainnya yaitu pemerintah tidak mempunyai kewajiban apapun 

secara langsung terhadap pihak yang membayar. Hal ini menyebabkan 

munculnya kesenjangan kepentingan antara pemungut pajak yang 

kemudian menimbulkan pertentangan (Rahman, 2013). Pertentangan ini 

kemudian menimbulkan perbedaan kepentinagan (pertentangan diametral) 

disini berarti pemerintah sebagai pihak pemungut pajak yang diuntungkan 

dalam proses penerimaan pajak, akan selalu berusaha untuk mencapai 

target pemasukan ke dalam kas negara sebesar–besarnya. Di lain pihak, 

masyarakat sebagai wajib pajak atau pihak pembayar pajak merasa 

dirugikan karena, dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan 

ekonomi mereka. Selain itu, mereka juga tidak mendapatkan 

pengembalian jasa secara langsung dari pembayaran pajak tersebut. 

Berdasarkan perbedaan kepentingan tersebut, maka wajib pajak akan 

cenderung untuk mencari cara agar dapat mengurangi pajak terutang yang 

harus dibayar kepada kas negara. Hal ini terjadi karena dari sudut pandang 

pembayar pajak atau wajib pajak, pajak merupakan biaya yang akan 

mengurangi laba atau kenikmatan yang diperolehnya. Pandangan inilah 
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yang kemudian mendorong wajib pajak untuk melakukan tax evasion 

(penggelapan pajak) 

Beberapa penelitian mengenai tax evasion (penggelapan pajak) 

telah dilakukan, dari penelitian tersebut mengungkapkan faktor-faktor apa 

saja yang mempengaruhi persepsi wajib pajak orang pribadi melakukan 

tindakan tax evasion (penggelapan pajak). Salah satu faktor yang 

mendorong wajib pajak untuk melakukan tax evasion (penggelapan pajak) 

adalah sikap ketidakpatuhan. Sikap ketidakpatuhan merupakan sikap yang 

terbentuk apabila wajib pajak mempunyai keyakinan dan evaluasi yang 

positif terhadap ketidakpatuhan pajak. Jika sistem perpajakan yang berlaku 

semakin tidak adil menurut persepsi wajib pajak, maka tingkat 

kepatuhannya akan semakin menurun dan hal ini menunjukkan bahwa 

kecenderungan wajib pajak untuk melakukan tax evasion akan semakin 

tinggi (Permatasari dan Laksito, 2013). Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh (Wanarta dan Mangoting, 2014) menunjukkan bahwa sikap 

ketidakpatuhan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat 

wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak.  

Keadilan juga merupakan salah satu faktor yang mendorong wajib 

pajak untuk melakukan tax evasion (penggelapan pajak). Keadilan yang 

dimaksud adalah wajib pajak memerlukan perlakuan yang adil dalam hal 

pengenaan dan pemungutan pajak. Hal tersebut dikarenakan menurut 

mereka pajak hanya akan mengurangi penghasilan mereka. Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan oleh (Rahman, 2013) dan (Mukharoroh, 2014) 
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menunjukkan bahwa keadilan berpengaruh positif terhadap tindakan 

penggelapan pajak. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh (Friskianti, 2014), (Kiswanto, 2014), (Sari, 2015), dalam penelitian 

mereka menunjukkan bahwa keadilan justru tidak berpengaruh terhadap 

tindakan penggelapan pajak (tax evasion).  

Pelayanan aparat pajak sebagai petugas dalam sistem pemungutan 

pajak sangat menentukan tercapainya target penerimaan pajak. Pelayanan 

aparat pajak yang berkualitas sangat berpengaruh terhadap wajib pajak 

dalam membayar pajaknya (Nugroho, 2012). Munculnya oknum makelar 

pajak seperti Gayus dan masih banyak lagi petugas lainnya membuat 

keyakinan wajib pajak atas kinerja pelayanan pajak buruk atau kurang 

mendapat kepercayaan dari wajib pajak, sehingga muncul keengganan 

membayar pajak karena takut uangnya digelapkan (Sari, 2015). Fenomena 

ini menuntut aparat pajak untukt memberikan kualitas pelayanan yang 

baik, ramah, jujur sehingga dapat menimbulkan kepuasan dan kepercayaan 

wajib pajak. Penelitian (Rachmadi, 2014) dan (Sari,2015) menunjukkan 

bahwa pelayanan aparat pajak berpengaruh negatif terhadap tax evasion. 

Pemahaman perpajakan adalah proses dimana wajib pajak 

memahami tentang perpajakan dan menerapkan pengetahuan itu untuk 

membayar pajak (Rachmadi, 2014). Seberapa jauh wajib pajak mengetahui 

ketentuan terkait perpajakan secara menyeluruh meliputi segala aspek 

mulai dari pelaporan dan pembayaran pajak terutang. Wajib pajak yang 

memiliki pemahaman perpajakan yang rendah menjadi salah satu faktor 
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yang mendorong wajib pajak melakukan tindakan penggelapan pajak (tax 

evasion). Penelitian (Rachmadi, 2014) dan (Sari,2015) menunjukkan 

bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh negatif terhadap tax evasion.  

Diskriminasi adalah perbedaan perlakuan antar sesama umat 

manusia berdasarkan dari segi ras, agama, sosial, warna kulit dan lain-lain. 

Adanya diskriminasi pajak mejadi alasan wajib pajak melakukan tindakan 

tax evasion (penggelapan pajak). Diskriminasi yang terkait dengan 

penghindaran dalam kondisi tertentu menganggap bahwa suatu 

penggelapan pajak dipandang sebagai yang paling dibenarkan dalam kasus 

tertentu, contohnya adalah dimana sistem pajak tidak adil, dana pajak yang 

terkumpul terbuang sia-sia (Rahman, 2013). Menurut penelitian 

(Suminarsasi dan Supriyadi, 2012)  diskriminasi berpengaruh positif 

terhadap tindakan tax evasion (penggelapan pajak) hal ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh (Rahman, 2013) dan (Sari, 2015) yang 

mengatakan diskriminasi berpengaruh positif terhadap tindakan tax 

evasion (penggelapan pajak). Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan 

oleh (Mukharoroh, 2014) menunjukkan bahwa diskriminasi justru tidak 

berpengaruh terhadap tindakan tax evasion (penggelapan pajak).  

Sistem perpajakan adalah ketentuan tata cara perpajakan mulai dari 

awal seseorang mendaftarkan dirinya menjadi wajib pajak sampai wajib 

pajak tersebut menyampaikan SPT. Sistem perpajakan dapat mejadi  

alasan wajib pajak melakukan tindakan tax evasion (penggelapan pajak) 

adalah sistem perpajakan. Seiring berkembangnya teknologi dan informasi 
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dari tahun ke tahun yang semakin canggih, maka modernisasi sistem 

perpajakan yang dilakukan pemerintah diharapkan dapat meningkatkan 

kualitas layanan, sehingga diharapkan kepatuhan wajib pajak bisa 

meningkat seiring dengan dipermudahnya cara pembayaran dan pelaporan 

pajak. Hal tersebut didukung oleh hasil penelitian (Suminarsasi dan 

Supriyadi, 2012) menunjukkan bahwa sistem perpajakan berpengaruh 

positif terhadap tindakan penggelapan pajak. Hal ini, dikarenakan wajib 

pajak beranggapan bahwa semakin bagus sistem perpajakan maka semakin 

tidak etis untuk melakukan penggelapan pajak.  

Faktor lain yang menjadi alasan wajib pajak melakukan tax 

evasion (penggelapan pajak) yaitu karena adanya sanksi perpajakan. 

Semakin besarnya denda yang dibebankan akan mendorong wajib pajak 

untuk berperilaku tidak patuh, dan semakin banyak celah kesempatan yang 

dimiliki oleh wajib pajak untukmelakukan penggelapan pajak. Hal ini 

sesuai dengan hasil penelitian (Rachmadi, 2014)  yang menyatakan bahwa 

sanksi perpajakan yang berat berpengaruh positif terhadap perilaku 

penggelapan pajak.  

Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya adalah dimana penelitian ini menggabungkan faktor-faktor 

dari beberapa penelitian terdahulu yang dapat mempengaruhi persepsi 

wajib pajak orang pribadi untuk melakukan tax evasion (penggelapan 

pajak) dengan mengkaji dari 4 (empat) teori yaitu teori atribusi, Theory of 

Planned Behavior (TPB), teori etika dan teori keadilan. Penelitian ini 
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menggunakan 7 (tujuh) variabel independen, yaitu sikap ketidakpatuhan, 

keadilan pajak, pelayanan aparat pajak, pemahaman perpajakan, 

diskriminasi pajak, sistem perpajakan, dan sanksi perpajakan. Perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian terdahulu dapat dilihat dari objek 

penelitiannya yaitu wajib pajak orang pribadi yang menjabat sebagai 

anggota DPRD di Kabupaten Purbalingga. 

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat variabel yang masih 

jarang digunakan seperti sikap ketidakpatuhan, pelayanan aparat pajak, 

pemahaman perpajakan, sistem perpajakan, dan sanksi perpajakan. Selain 

itu, dalam penelitian terdahulu terdapat perbedaan hasil (reseacrh gap) 

antarsatu penelitian dengan penelitian yang lain seperti penelitian 

(Rahman, 2013) dan (Mukharoroh, 2014) menunjukkan bahwa keadilan 

berpengaruh positif terhadap tindakan penggelapan pajak, namun, hal ini 

tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Friskianti, 2014), 

(Kiswanto, 2014) dan   (Sari, 2015), yang menyatakan bahwa keadilan 

justru tidak berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak. Hal yang 

sama terjadi pada variabel diskriminasi pajak dimana dalam penelitian 

yang dilakukan oleh       (Rahman, 2013) dan (Sari, 2015) mengatakan 

bahwa diskriminasi berpengaruh positif terhadap tindakan tax evasion 

(penggelapan pajak), namun dalam penelitian (Mukharoroh, 2014) 

menunjukkan bahwa diskriminasi justru tidak berpengaruh terhadap 

tindakan tax evasion (penggelapan pajak).  
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Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian ini karena maraknya kasus penggelapan pajak (tax evasion) 

yang terjadi di Indonesia dan adanya reseacrh gap dari peneliti satu 

dengan yang lainnya. Selain itu, dengan dilakukannya penelitian ini 

diharapkan dapat mengukur sejauh mana keberhasilan suatu negara dalam 

mengoptimalkan penggunaan dana pajak secara adil dan merata, Serta 

untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel-variabel terkait 

tindakan tax evasion (penggelapan pajak). Maka dari itu, penulis 

melakukan penelitian dengan judul “FAKTOR-FAKTOR YANG 

MEMPENGARUHI PERSEPSI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI 

MELAKUKAN TAX EVASION (Studi Empiris pada WP OP di 

Kabupaten Purbalingga)”. 

  

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perumusan 

masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini, adalah: 

1. Apakah sikap ketidakpatuhan berpengaruh positif terhadap persepsi 

wajib pajak orang pribadi melakukan tax evasion? 

2. Apakah keadilan pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib 

pajak orang pribadi melakukan tax evasion? 

3. Apakah pelayanan aparat pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi 

wajib pajak orang pribadi melakukan tax evasion? 
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4. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi 

wajib pajak orang pribadi melakukan tax evasion? 

5. Apakah diskriminasi pajak berpengaruh positif terhadap persepsi wajib 

pajak orang pribadi melakukan tax evasion? 

6. Apakah sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib 

pajak orang pribadi melakukan tax evasion? 

7. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib 

pajak orang pribadi melakukan tax evasion? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Secara umum penelitian ini dilakukan untuk mengatahui faktor-

faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak orang pribadi melakukan 

tax evasion, adapun tujuan khusus dari penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui apakah sikap ketidakpatuhan berpengaruh positif 

terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi melakukan tax evasion. 

2. Untuk mengetahui apakah keadilan pajak berpengaruh negatif terhadap 

persepsi wajib pajak orang pribadi melakukan tax evasion. 

3. Untuk mengetahui apakah pelayanan aparat pajak berpengaruh negatif 

terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi melakukan tax evasion. 

4. Untuk mengetahui apakah pemahaman perpajakan berpengaruh negatif 

terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi melakukan tax evasion. 

5. Untuk mengetahui apakah diskriminasi pajak berpengaruh positif 

terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi melakukan tax evasion. 
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6. Untuk mengetahui apakah sistem perpajakan berpengaruh positif 

terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi melakukan tax evasion. 

7. Untuk mengetahui apakah sanksi perpajakan berpengaruh positif 

terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi melakukan tax evasion. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis  

Manfaat teoritis penelitian ini adalah sebagai sarana untuk 

pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berhubungan 

dengan perpajakan yang berkaitan dengan permasalahan tax evasion 

(penggelapan pajak) dan sistem perpajakan serta sebagai 

pembelajaran penerapan akan pentingnya pajak dan kegunaannya 

untuk kemajuan pembangunan bangsa dan negara. 

2. Manfaat Praktis  

Manfaat praktis dari penelitian ini, yaitu: 

1) Bagi Akademisi, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat 

dijadikan sebagai bahan acuan bagi penelitian- penelitian yang 

sejenis di masa yang akan datang sebagai usaha pengembangan 

yang lebih lanjut, sehingga dapat mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi persepsi wajib pajak orang pribadi melakukan  tax 

evasion. 
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2) Bagi Pemerintah, diharapkan pemerintah mengetahui faktor-faktor 

yang mempengaruhi tax evasion, dan menemukan solusi yang 

tepat, agar perpajakan di Indonesia dapat berjalan dengan baik. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Teori Atribusi (Atribution Theory) 

Teori Atribusi menggambarkan komunikasi pada seseorang yang 

berusaha untuk menelaah, menilai dan menyimpulkan penyebab dari suatu 

kejadian menurut persepsi individu. Teori atribusi menyatakan bahwa bila 

seorang individu mengamati perilaku seseorang, maka mereka akan 

mencoba untuk menentukan apakah perilaku tersebut ditimbulkan secara 

internal atau eksternal (Robbins, 1996). 

Penentuan internal atau eksternal, bergantung pada tiga faktor, 

yaitu pertama kekhususannya, artinya seseorang akan memberikan 

persepsi perilaku individu lain secara berbeda dalam situasi yang berbeda 

pula. Apabila perilaku seseorang tersebut dianggap sebagai suatu hal yang 

tidak biasa dilakukan, maka individu lain yang akan bertindak sebagai 

pengamat akan memberikan persepsi bahwa orang tersebut melakukan 

perilaku yang ditimbulkan secara eksternal. Sebaliknya jika perilaku 

tersebut dianggap sebagai suatu hal yang biasa dilakukan, maka akan 

dinilai sebagai atribusi secara internal. Kedua, konsensus artinya jika 

semua orang mempunyai kesamaan persepsi dalam merespon perilaku 

seseorang dalam keadaan yang sama. Apabila konsekuensinya tinggi, 

maka termasuk atribusi yang ditimbulkan secara internal. Sebaliknya jika 
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konsekuensinya rendah, maka termasuk atribusi yang ditimbulkan secara 

ekstrenal. Faktor terakhir adalah konsistensi, yaitu jika seseorang menilai 

perilaku-perilaku orang lain dengan respon atau tanggapan yang sama dari 

waktu ke waktu. Semakin konsisten perilaku tersebut, maka orang akan 

menghubungkan perilaku tersebut dengan sebab-sebab internal    

(Robbins, 1996). 

 

2.2 Theory of Planned Behavior (TPB)  

Theory of Planned Behavior merupakan teori yang bertujuan 

memperlihatkan hubungan dari perilaku-perilaku yang dimunculkan oleh 

individu untuk menanggapi sesuatu (Rachmadi, 2014). Ajzen (1991) 

mengungkapkan bahwa Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan 

pengembangan dari Theory of Reasoned Action (TRA). Theory of Planned 

Behavior (TPB) memiliki variabel kontrol keperilakuan yang tidak 

terdapat pada Theory of Reasoned Action (TRA). Variabel kontrol 

keperilakuan mengartikan bahwa tidak semua tindakan yang diambil oleh 

individu berada di bawah kendali individu tersebut.  

Theory of planned behavioral menyatakan bahwa niat seseorang 

terhadap perilaku dibentuk oleh tiga faktor utama yaitu attitude (sikap), 

subjective norm (norma subjektif), dan  perceived behavioral control 

(kontrol perilaku yang dipersepsikan).  
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Hubungan ketiga faktor tersebut digambarkan pada Gambar 2.1  

berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1  

Model Theory Of Planned Behavior 

Theory of Planned Behavior (TPB) membagi tiga macam alasan 

yang dapat  mempengaruhi tindakan yang diambil oleh individu, yaitu:  

1. Behavioral beliefs, yaitu kepercayaan-kepercayaan mengenai 

kemungkinan akan terjadinya suatu perilaku. Dengan kata lain, 

behavioral belief merupakan keyakinan dari individu akan hasil 

(outcome) dari suatu perilaku dan evaluasi. Pada Theory of Reasoned 

Action (TRA) hal ini disebut dengan sikap (attitude) terhadap perilaku. 

2. Normative beliefs, yaitu keyakinan tentang harapan normatif yang 

muncul akibat pengaruh orang lain dan motivasi untuk memenuhi 

harapan tersebut (normatif beliefs and motivation to comply). Pada 

Theory of Reasoned Action, hal ini disebut dengan norma-norma 

subjektif sikap (subjective norms) terhadap perilaku. 

3. Control Beliefs, adalah keyakinan atas keberadaan hal-hal yang 

mendukung atau menghambat perilaku yang ditampilkan dan 

Attitude 
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Behavioral 

Control 

Intention 

behavioral 
Behavior 



19 
 

 

 

persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal tersebut mendukung atau 

menghambat perilakunya tersebut (perceived power). Hal yang 

mungkin menghambat saat perilaku ditampilkan dapat berasal dari diri 

pribadi maupun dari eksternal, faktor lingkungan. Pada Theory of 

Reasoned Action (TRA) variabel ini belum ada, maka ditambahkan 

pada Theory of Planned Behavior (TPB), disebut dengan perceived 

behavioral control. 

Secara beruntun, behavioral beliefs menghasilkan sikap positif atau 

negatif terhadap suatu objek, normative beliefs menghasilkan tekanan 

sosial yang dipersepsikan (perceived social pressure) atau norma subjektif 

(subjective norm) dan control beliefs menimbulkan perceived behavioral 

control atau kontrol keperilakuan yang dipersepsikan (Ajzen, 2002). Niat 

perilaku (behavioral intention) yang mengakibatkan individu berperilaku 

(behavior) (Putri, 2013). Jadi dapat disimpulkan bahwa dengan sikap 

individu untuk berperilaku baik ketika menjalankan ketentuan perpajakan, 

secara langsung memudahkan wajib pajak dalam melakukan kegiatan 

perpajakan  dan kesempatan melakukan tindakan yang melanggar hukum, 

dalam hal ini tindakan tax evasion (penggelapan pajak), menjadi rendah. 

 

2.3.1 Teori Etika 

Secara etimologis, etika berasal dari kata Yunani, yang berarti adat 

istiadat atau kebiasaan. Etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik 

pada diri seseorang maupun pada suatu masyarakat atau berkelompok.  
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Etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, aturan hidup 

yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu 

individu ke individu lain atau satu generasi ke generasi lain. Etika 

berperan menentukan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh 

dilakukan seorang individu (Prasetyo, 2010).  

Tindakan tax evasion (penggelapan pajak), (Murni, Tarjo dan 

Muhammad, 2013) mengemukakan bahwa pengalaman-pengalaman wajib 

pajak dapat menimbulkan kepatuhan ataupun ketidakpatuhan dalam 

melaksanakan ketentuan perpajakan, dengan demikian tindakan tax 

evasion (penggelapan pajak) akan dipersepsikan sebagai tindakan yang 

tidak etis dan wajib pajak cenderung menghindari perilaku tersebut.  

 

2.4 Teori Keadilan 

Teori keadilan memandang keadilan sebagai fairness               

(John Rawl, 1971). Apabila keadilan sebagai fairness dijadikan prinsip 

dasar dalam melaksanakan suatu kebijakan, maka akan tercipta 

kesukarelaan segenap anggota masyarakat untuk menerima dan mematuhi 

ketentuan-ketentuan yang ada. Teori keadilan Rawls menitik beratkan 

pada bagaimana mendistribusikan hak dan kewajiban secara seimbang di 

masyarakat, sehingga setiap orang berpeluang untuk memperoleh manfaat 

dan menanggung beban yang sama. Kunci keberhasilan pada rumusan 

keadilan Rawls ini dapat dicapai dengan adanya prosedur yang jelas dan 

tidak memihak. Bila suatu kebijakan dilaksanakan sesuai prosedur yang 
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fair (tidak memihak), maka akan terjalin hubungan baik antar individu dan 

juga menjamin dperoleh hasil akhir yang adil pula. Teori keadilan akan 

sangat relevan untuk menjelaskan variabel keadilan pajak. Dirjen Pajak 

selaku pemegang otoritas perpajakan dalam pengambilan keputusan atau 

kebijakan dan pelaksanaan kebijakan tersebut dilakukan sesuai prosedur 

yang berlaku, maka wajib pajak akan mampu menerima dan mematuhinya 

secara sukarela. Hal ini dapat terjadi karena masyarakat sebagai wajib 

pajak merasa diperlakukan adil oleh pemerintah, hubungan baik pun dapat 

terjalin antara kedua belah pihak sehingga timbal balik yang mampu 

diberikan masyarakat adalah dengan mematuhi kebijakan tersebut secara 

sukarela. Adanya kesukarelaan ini dapat memicu kesadaran para wajib 

pajak dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan yang diharapkan 

berdampak pula pada meningkatnya penerimaan pajak (Nugraheni, 2015). 

Teori keadilan secara umum merupakan bentuk dasar dari konsep 

hubungan pertukaran sosial. Para individu mempertimbangkan input dan 

output menjadi suatu nilai yang tidak seimbang. Teori keadilan 

mempunyai empat asumsi dasar: 

1. Individu berusaha untuk menciptakan dan mempertahankan suatu 

kondisi keadilan. 

2. Apabila dirasakan ada kondisi ketidakadilan. Kondisi ini menimbulkan 

ketegangan yang memotivasi individu untuk menguranginya atau 

menghilangkannya. 
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3. Semakin besar persepsi ketidakadilan, semakin besar motivasinya 

untuk mengurangi kondisi ketegangan itu. 

4. Individu akan mempersepsikan ketidakadilan yang tidak 

menyenangkan (misalnya pengenaan beban pajak terutang terlalu 

besar) lebih cepat daripada ketidakadilan yang menyenangkan 

(misalnya pengenaan beban pajak terutang terlalu kecil dibandingkan 

dengan penghasilan yang diterima). 

Teori keadilan ini sesuai untuk menjelaskan perilaku wajib pajak 

dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak akan merasa 

sadar dan sukarela dalam melaksanakan kewajibannya jika mereka merasa 

dalam pemungutan pajak bersifat adil. Teori ini sangat relevan dengan 

variabel yang peneliti gunakan yaitu keadilan, bahwasanya pajak haruslah 

sama beratnya untuk setiap orang (Sari, 2015). 

 

2.5 Tindakan Tax Evasion  

2.5.1 Definisi Tax Evasion  

Tax evasion (penggelapan pajak) merupakan suatu wujud perilaku 

ketidakpatuhan wajib pajak kepada peraturan perundang-undangan 

perpajakan, hal itu dilakukan dengan tujuan untuk menghindari 

pembayaran pajak yang terutang. 

Tax evasion adalah usaha atau cara untuk meminimalisasi atau 

bahkan menghapus sama sekali jumlah pajak yang terutang yang 
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merupakan pelanggaran dan tidak sejalan dengan ketentuan perundang-

undangan perpajakan (Permata dan Laksito, 2013). 

Tax evasion (penggelapan pajak) adalah perbuatan melanggar 

Undang-Undang Perpajakan, misalnya wajib pajak melakukan 

penyampaian SPT dengan jumlah penghasilan yang lebih rendah daripada 

yang sebenarnya (understatement of income) di satu pihak atau 

melaporkan biaya yang lebih besar dari pada yang sebenarnya 

(overstatement of the deductions) di lain pihak. Bentuk tax evasion yang 

lebih parah adalah apabila wajib pajak sama sekali tidak melaporkan 

penghasilannya (non-reporting of income). Namun, tax evasion 

(penggelapan pajak) dalam penelitian ini merupakan persepsi dari wajib 

pajak orang pribadi terkait tax evasion (penggelapan pajak) jadi belum 

tentu wajib pajak orang pribadi tersebut melakukan tindakan tax evasion 

(penggelapan pajak). 

 

2.5.2 Dampak Tax Evasion  

Berdasarkan (Martin, 2011:8) dalam bukunya yang berjudul “Tax Evasion 

VS Tax Avoidance” mengungkapkan bahwa tax evasion (penggelapan 

pajak) berdampak buruk, yaitu: 

1. Bidang Keuangan 

Tax evasion (penggelapan pajak) merupakan pos kerugian bagi kas 

negara karena dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara 
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anggaran dan konsekuensi-konsekuensi lain yang berhubungan 

dengan itu, seperti kenaikan tarif pajak, keadaan inflasi, dan lain-lain. 

2. Bidang Ekonomi 

Tax evasion (penggelapan pajak) sangat mempengaruhi persaingan 

sehat di antara para pengusaha. Maksudnya, pengusaha yang 

melakukan tax evasion (penggelapan pajak) dengan cara menekan 

biayanya secara tidak wajar, sehingga perusahaan tersebut 

memperoleh keuntungan yang lebih besar dibandingkan pengusaha 

yang jujur. Tax evasion (penggelapan pajak) menyebabkan stagnasi 

(macetnya) pertumbuhan ekonomi atau perputaran roda ekonomi. Jika 

mereka terbiasa melakukan tax evasion (penggelapan pajak), mereka 

tidak akan meningkatkan produktifitas mereka. Untuk memperoleh 

laba yang lebih besar, mereka akan melakukan tax evasion 

(penggelapan pajak). 

3. Bidang Psikologi 

Jika wajib pajak terbiasa melakukan tax evasion (penggelapan pajak), 

hal itu berarti sama saja membiasakan untuk selalu melanggar 

undang-undang. Jika wajib pajak melakukan tax evasion 

(penggelapan pajak), maka wajib pajak tersebut akan mendapatkan 

keuntungan bersih yang lebih besar. Jika perbuatannya melanggar 

undang-undang tidak diketahui oleh fiskus, mak dia akan senang 

karena tidak mendapatkan sanksi dan menimbulkan keinginan untuk 

mengulangi perbuatannya itu lagi pada tahun-tahunberikutnya dan 
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diperluas lagi tidak hanya pada pelanggaran undang-undang pajak, 

tetapi juga undang-undang yang lainnya. 

 

2.5.3 Modus Tax Evasion (Penggelapan Pajak) 

Berikut ini adalah modus/ praktik yang paling lazim dilakukan oleh 

para oknum atau pelaku tax evasion (penggelapan pajak), yaitu: 

1. Melaporkan omset lebih kecil dari yang seharusnya, 

2. Transaksi ekspor fiktif, 

3. Pemalsuan dokumen keuangan perusahaan, 

4. Menggelembungkan biaya perusahaan dengan membebankan biaya 

fiktif, 

5. Melakukan mark up nilai barang yang diimpor. 

 

2.6 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tax Evasion 

Tax evasion (penggelapan pajak) bisa terjadi dikarenakan masih 

lemahnya hukum di Indonesia sehingga tidak memberikan efek jera 

terhadap pelaku kejahatan. Adanya tindakan  tax evasion dipengaruhi oleh 

berbagai faktor seperti keadilan, diskriminasi, pemahaman perpajakan, 

tarif pajak terlalu tinggi, kurang informasi fiskus kepada wajib pajak 

tentang hak dan kewajibannya dalam membayar pajak, kurangnya 

ketegasan pemerintah dalam menanggapi kecurangan dalam pembayaran 

pajak sehingga wajib pajak mempunyai peluang untuk melakukan tax 

evasion (Mukharoroh, 2014) .  
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Sikap ketidakpatuhan merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi persepsi wajib untuk melakukan tax evasion (penggelapan 

pajak). Sikap ketidakpatuhan adalah sikap yang terbentuk apabila wajib 

pajak mempunyai keyakinan dan evaluasi yang positif terhadap 

ketidakpatuhan pajak.  Jika sistem perpajakan yang berlaku semakin tidak 

adil menurut persepsi wajib pajak, maka tingkat kepatuhannya akan 

semakin menurun dan hal ini menunjukkan bahwa kecenderungan wajib 

pajak untuk melakukan tax evasion akan semakin tinggi (Permatasari dan 

Laksito, 2013). Penelitian  yang dilakukan oleh (Wanarta dan   Mangoting, 

2014) menunjukkan bahwa sikap ketidakpatuhan pajak berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap niat wajib pajak untuk melakukan 

penggelapan pajak.  

Keadilan pajak juga merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi persepsi wajib pajak melakukan tindakan tax evasion. 

Maksud dari keadilan pajak adalah wajib pajak memerlukan perlakuan 

yang  adil dalam hal pengenaan dam pemungutan pajak (Sari, 2016). Hal 

tersebut menurut mereka dengan membayar pajak maka akan mengurangi 

penghasilan mereka. Penelitian yang dilakukan oleh (Mukharoroh, 2014) 

menunjukkan keadilan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak 

mengenai penggelapan pajak.  

Pelayanan aparat pajak merupakan faktor yang mempengaruhi 

tindakan tax evasion. Pelayanan aparat pajak sebagai petugas sistem 

pemungutan pajak sangat menentukan tercapainya target penerimaan 
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pajak. Pelayanan aparat pajak yang berkualitas sangat berpengaruh 

terhadap wajib pajak untuk membayarkan pajaknya (Nugroho, 2012). 

Munculnya oknum makelar pajak seperti Gayus dan masih banyak lagi 

petugas lainnya membuat keyakinan wajib pajak atas kinerja pelayanan 

pajak buruk atau kurang mendapat kepercayaan dari wajib pajak, sehingga 

muncul keengganan membayar pajak karena takut uangnya digelapkan 

(Sari, 2015). Fenomena ini menuntut aparat pajak untuk memberikan 

kualitas pelayanan yang baik, ramah, jujur sehingga dapat menimbulkan 

kepuasan dan kepercayaan wajib pajak. Hasil penelitian (Rachmadi, 2014) 

dan (Sari,2015) menunjukkan bahwa pelayanan aparat pajak berpengaruh 

negatif terhadap tax evasion. 

Pemahaman perpajakan merupakan tingkat pengetahuan hak dan 

kewajiban sebagai wajib pajak. Seberapa besar ketentuan perpajakan dapat 

dipahami, di mengerti, dan dipahami oleh wajib pajak. Pemahaman wajib 

pajak yang masih rendah terhadap peraturan perundang-undangan 

perpajakan yang berlaku merupakan salah satu faktor yang mendorong 

wajib pajak melakukan tindakan penggelapan pajak tax evasion 

(penggelapan pajak). Penggelapan pajak dapat dilakukan oleh orang 

pribadi, hal tersebut terjadi karena rendahnya pemahaman terkait 

ketentuan perpajakan, meliputi undang-undang perpajakan dan 

pemanfaatan adanya celah dalam undang-undang perpajakan (loopholes), 

sehingga dapat disalah gunakan untuk melakukan penggelapan pajak, 

seperti tidak jujur dalam memberikan data keuangan maupun 
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menyembunyikan data keuangan (Rahma, 2013). Hasil penelitian 

(Rachmadi, 2014) dan (Sari,2015) menunjukkan bahwa pemahaman 

perpajakan berpengaruh negatif terhadap tax evasion. 

Diskriminasi juga merupakan faktor yang mempengaruhi tindakan 

tax evasion. Diskriminasi adalah perbedaan perlakuan antar sesama umat 

manusia berdasarkan dari segi ras, agama, sosial, warna kulit dan lain-

lainnya. Diskriminasi yang terkait dengan penghindaran dalam kondisi 

tertentu menganggap bahwa suatu penggelapan pajak dipandang sebagai 

yang paling dibenarkan dalam kasus tertentu, contohnya adalah dimana 

sistem pajak tidak adil, dana pajak yang terkumpul terbuang sia-sia 

(Rahman, 2013). Dibuktikan dengan penelitian (Rahman, 2013) dan   

(Sari, 2015) yang mengatakan diskriminasi berpengaruh positif terhadap 

tindakan penggelapan pajak (tax evasion).  

Sistem perpajakan adalah cara yang digunakan olehpemerintah 

untuk memungut atau menarik pajak dari rakyat dalamrangka membiayai 

pembangunan dan pengeluaran pemerintah lainnya. Sistem perpajakan 

dapat mejadi alasan wajib pajak melakukan tindakan tax evasion 

(penggelapan pajak) adalah sistem perpajakan. Seiring berkembangnya 

teknologi dan informasi dari tahun ke tahun yang semakin canggih, maka 

modernisasi sistem perpajakan yang dilakukan pemerintah diharapkan 

dapat meningkatkan kualitas layanan, sehingga diharapkan kepatuhan 

wajib pajak bisa meningkat seiring dengan dipermudahnya cara 

pembayaran dan pelaporan pajak. Hal tersebut didukung oleh hasil 
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penelitian (Suminarsasi dan Supriyadi, 2012) menunjukkan bahwa sistem 

perpajakan berpengaruh positif terhadap tindakan penggelapan pajak.  

Faktor lain yang menjadi alasan wajib pajak melakukan tax 

evasion (penggelapan pajak) yaitu karena adanya sanksi perpajakan. 

Semakin besarnya denda yang dibebankan akan mendorong wajib pajak 

untuk berperilaku tidak patuh, dan semakin banyak celah kesempatan yang 

dimiliki oleh wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Hal ini 

sesuai dengan hasil penelitian (Rachmadi, 2014)  yang menyatakan bahwa 

sanksi perpajakan yang berat berpengaruh positif terhadap perilaku 

penggelapan pajak.  

 

2.7 Sikap Ketidakpatuhan 

Sikap (attitude) terbentuk dari behavioral belief, yaitu keyakinan 

akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atau penilaian terhadap hasil 

perilaku tersebut. Sikap arah perilaku mengarah pada perasaan memihak 

(favorableness) atau perasaan tidak memihak (unfavorableness) terhadap 

suatu objek yang akan disikapi yang timbul dari adanya evaluasi 

individual atas keyakinan terhadap hasil yang didapatkan dari perilaku 

tersebut (Ajzen, 1991). Jadi bisa dikatakan bahwa sikap ketidakpatuhan 

pajak merupakan perwujudan dari kegagalan dari sistem perpajakan.  

Sikap ketidakpatuhan pajak akan terbentuk apabila wajib pajak 

mempunyai keyakinan dan evaluasi yang positif terhadap ketidakpatuhan 

pajak. Jika sistem perpajakan yang berlaku semakin tidak adil menurut 
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persepsi wajib pajak, maka tingkat kepatuhannya akan semakin menurun 

dan hal ini menunjukkan bahwa kecenderungan wajib pajak untuk 

melakukan tax evasion akan semakin tinggi (Permatasari dan          

Laksito, 2013). 

     

2.8 Keadilan Pajak 

Keadilan pajak adalah keadilan dalam penerapan sistem perpajakan 

yang berlaku. Masyarakat menganggap bahwa pajak adalah suatu beban 

bagi mereka, sehingga masyarakat memerlukan suatu kepastian bahwa 

mereka mendapatkan suatu perlakuan yang adil dalam pengenaan dan 

pemungutan pajak oleh negara.  

Keadilan pajak dibagi ke dalam tiga pendekatan prinsip, yaitu 

prinsip manfaat (benefit principle), prinsip kemampuan membayar (ability 

to pay), dan keadilan horizontal dan vertikal. Prinsip manfaat (benefit 

principle) menyatakan bahwa suatu sistem pajak dikatakan adil apabila 

kontribusi yang diberikan oleh setiap wajib pajak sesuai dengan manfaat 

atau jasa-jasa yang diperoleh dari pemerintah. Jasa pemerintah ini meliputi 

berbagai sarana yang disediakan oleh pemerintah untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Keadilan dalam hal kemampuan membayar 

(ability to pay) memiliki arti bahwa wajib pajak akan membayar jumlah 

pajak yang terutang sesuai dengan kondisi wajib pajak. Hal ini berarti 

wajib pajak dengan penghasilan sama besar, akan mempunyai kewajiban 

perpajakan yang sama (Kurniawati dan Arianto, 2014). 
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Keadilan horizontal (horizontal equity) adalah persepsi kewajaran 

pajak yang dibayar dibanding orang lain yang memiliki jumlah kekayaan 

yang sama. Exchange equity adalah kewajaran pajak yang dibayar 

dibandingkan dengan servis atau pelayanan yang diberikan oleh 

pemerintah. Keadilan vertikal (vertikal equity) merupakan kewajaran pajak 

yang dibayarkan wajib pajak dibandingkan orang lain yang memiliki 

kekayaan yang lebih. Prinsip keadilan vertikal berarti bahwa orang-orang 

yang mempunyai kemampuan lebih besar harus membayar pajak lebih 

besar. 

 

2.9 Pelayanan Aparat Pajak 

Pelayanan aparat pajak merupakan sikap petugas pajak dalam 

memberikan pelayanan yang terbaik bagi wajib pajak sangat 

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak membayarkan pajaknya. Wujud 

pelayanan aparat pajak yaitu dengan membantu mengurus atau 

menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan oleh wajib pajak. 

Aparat pajak harus menciptakan kualitas pelayanan yang baik, 

pelayanan harus diproses secara terus menerus dan prosesnya mengikuti 

jarum jam, yaitu dimulai dari apa yang dilakukan, menjelaskan bagaimana 

mengerjakannya, memperlihatkan bagaimana cara mengerjakan, di akhiri 

dengan menyediakan pembimbing dan mengoreksi, sementara mereka 

mengerjakan (Rachmadi, 2014).  
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Direktorat Jenderal Pajak berupaya untuk meningkakan kepatuhan 

telah dan senantiasa terus dilakukan dengan mengacu kepada 4 (empat) 

pilar perpajakan Indonesia yaitu penyuluhan, pelayanan, pemeriksaan 

(termasuk penyidikan) dan penagihan. Pengembangan teknologi informasi 

Direktorat Jenderal Pajak diarahkan untuk mendukung fungsi-fungsi 

tersebut. Fungsi penyuluhan adalah adanya website Direktorat Jenderal 

Pajak dan intranet Direktorat Jenderal Pajak yang dapat memberikan 

informasi-informasi terbaru sehubungan dengan kebijakan-kebijakan 

perpajakan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak serta info-info 

terbaru seputar perpajakan. Fungsi pelayanan, dengan adanya call center, 

maka segala komplain wajib pajak akan dapat tersalurkan kepada 

Direktorat Jenderal Pajak, segala pertanyaan-pertanyaan seputar pajak 

dapat ditanyakan oleh wajib pajak, selain itu ada Tempat Pelayanan 

Terpadu (TPT) secara online, yang dapat melayani wajib pajak secara 

efektif dan efisien. Fungsi pengawasan dan pemeriksaan, adanya SIMPP 

sangat membantu pemeriksa pajak dalam memeriksa kasus perpajakan. 

Selain itu, ada  BLIP yang dapat memberikan informasi wajib pajak 

terhadap para pejabat di lingkungan DJP. 

Saat ini layanan DJP mengarah kepada layanan berbasis online di 

mana layanan-layanan yang dikembangkan berorientasi pada pemanfaatan 

teknologi. Beberapa dari layanan tersebut adalah e-filing, e-bupot, e-

billing, e-faktur, dan e-registration. Hal ini menyiratkan ke depannya 

layanan Direktorat Jenderal Pajak akan banyak bertumpu kepada layanan 
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berbasis teknologi yang menawarkan layanan yang mobile, mudah, 

dan real time, dengan mempertimbangkan tren layanan tersebut, maka 

email berperan penting sebagai sarana otentifikasi user untuk dapat 

bertransaksi dilayanan online tersebut. 

Tujuan dari pelayanan pajak dan sekaligus pemeriksaan pajak 

sendiri berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang  Ketentuan Umum 

dan Tata Cara Perpajakan pasal 29 ayat (1), antara lain:  

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 Perhitungan Penghasilan 

Netto; 

f. Pencocokan data atau alat keterangan;  

g. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil;  

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

i. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;  

j. Penentuan saat mulai beroperasi sehubungan dengan fasilitas 

perpajakan; dan  atau  

k. Pemenuhan permintaan informasi dari negara mitra perjanjian 

Penghindaran Pajak Berganda. 

Sebagai aparat pajak yang baik sudah menjadi kewajibannya untuk 

memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak yang akan 
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membayarkan pajaknya. Pelayanan prima adalah pelayanan yang dapat 

memberikan kepuasan kepada wajib pajak dan tetap dalam batas 

memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan dan 

dilakukan secara terus menerus. Tugas pemeriksaan dan memberikan 

pelayanan pajak dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan 

Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan yang diberi tugas, 

tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang 

berwenang untuk melakukan pemeriksaan pajak dan penyidikan tindak 

pidana perpajakan.  

Parasuraman et al. dalam (Rachmadi, 2014) mengemukakan 5 

(lima) dimensi yang digunakan untuk menilai kualitas pelayanan yang 

diberikan, yaitu:  

1) Kehandalan (Reliability), berkaitan dengan kemampuan aparat pajak 

untuk memberikan pelayanan yang akurat sejak pertama kali tanpa 

membuat kesalahan apapun dan menyampaikan hasil pelayanan sesuai 

waktu yang telah disepakati.  

2) Daya Tanggap (Responsiveness), berkenaan dengan kemampuan dan 

kesediaan aparat pajak untuk membantu wajib pajak dan merespon 

permintaan dari wajib pajak, serta menginformasikan kapan pelayanan 

akan diberikan dan kemudian memberikan pelayanan secara cepat.  

3) Jaminan (Assurance), yaitu tumbuhnya kepercayaan dan rasa aman 

dari wajib pajak terhadap aparat pajak. Jaminan dapat juga 

didefinisikan bahwa aparat pajak selalu bersikap sopan dan menguasai 
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pengetahuan dan ketrampilan yang dibutuhkan untuk menangani 

pertanyaan dan masalah wajib pajak.  

4) Empati (Emphaty), berarti aparat pajak memahami kendala wajib pajak 

dan bertindak demi kepentingan wajib pajak, serta memberikan 

perhatian personal terhadap masalah perpajakan yang dialami wajib 

pajak. 

5) Bukti Fisik (Tangibles), berkaitan dengan daya tarik fasilitas secara 

fisik, perlengkapan dan material yang digunakan aparat pajak, serta 

penampilan aparat pajak. 

Pelayanan yang baik akan mendorong kepatuhan wajib pajak untuk 

melaksanakan kewajiban perpajakannya, untuk dapat meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak yaitu dengan cara mendengar, mencari tahu dan 

berupaya untuk memenuhi apa yang diinginkan oleh wajib pajak terkait 

hak dan kewajiban perpajakannya. Sarana untuk mendengarkan keinginan 

atau suara wajib pajak di banyak negara dikenal dengan nama tax 

ombudsman atau di Amerika dikenal dengan nama National Taxpayer 

Advocate dengan slogannya “Your voice at the IRS”. 

 

2.10 Pemahaman Perpajakan  

Pemahaman perpajakan merupakan pemahaman yang berkaitan 

dengan prosedur tata cara pembayaran pajak. Pajak adalah kontribusi 

wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi (OP) atau badan 

yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 



36 
 

 

 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 

negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.  

Wajib pajak (WP) memiliki 2 (dua) kewajiban perpajakan yang 

utama, yaitu menyetorkan dan melaporkan pajak yang terutang. Sebagai 

sarana pelaporan pajak yang terutang, wajib pajak menggunakan Surat 

Pemberitahuan (SPT). SPT tebagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu: SPT 

Masa dan SPT Tahunan.  

SPT Tahunan, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk 

melaporkan perhitungan dan/ atau pembayaran Pajak Penghasilan (PPh), 

objek PPh dan/ atau bukan objek PPh, dan/ atau harta dan kewajiban 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk 

suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Tahun pajak, adalah jangka 

waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun 

buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Bagian tahun pajak 

merupakan bagian dari jangka waktu 1 (satu) tahun pajak. Batas waktu 

penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) 

adalah 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak (31 Maret). Apabila pajak 

terutang disetorkan atau SPT Tahunan PPh WP OP terlambat/ tidak 

disampaikan maka akan dikenai sanksi administrasi berupa bunga 2% per 

bulan dari pajak yang terlambat disetorkan, dan dikenai sanksi 

administrasi berupa denda Rp 100.000 (seratur ribu rupiah) untuk SPT 

Tahunan yang terlambat/ tidak disampaikan. SPT Tahunan PPh wajib  
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pajak orang pribadi terdiri dari 3 (tiga) jenis formulir, yaitu: 

1. SPT Tahunan PPh WP OP 1770, digunakan bagi orang yang sumber 

penghasilannya antara lain dari usaha dan/ atau pekerjaan bebas, 

seperti dokter yang melakukan praktik, pengacara, pedagang, 

pengusaha, konsultan dan lain-lain yang pekerjaannya tidak terikat, 

termasuk PNS/ TNI/ POLRI yang memiliki kegiatan usaha lainnya. 

2. SPT Tahunan PPh WP OP 1770S, digunakan bagi orang pribadi yang 

mempunyai penghasilan: 

a. Dari satu atau lebih pemberi kerja, 

b. Dari dalam negeri lainnya, dan/ atau 

c. Yang dikenakan PPh Final dan/ atau bersifat final. 

3. SPT Tahunan PPh WP OP 1770SS, digunakan bagi orang pribadi yang 

mempunyai penghasilan dari usaha dan/ atau pekerjaan bebas dengan 

jumlah penghasilan bruto tidak melebihi Rp 60.000.000 (enam puluh 

juta rupiah) setahun (pekerjaan dari satu atau lebih pemberi kerja).  

Penyetorkan pajak yang terutang dilakukan dengan cara yaitu: 

1. Sarana penyetoran pajak, pajak yang terutang disetorkan ke kas negara 

dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP) dengan Mata 

Anggaran Penerimaan (MAP) 411125 dan Kode Jenis Setoran (KJS) 

200. 

2. Tempat penyetoran pajak, pajak yang telah disetorkan ke kas Negara 

melalui bank tempat pembayaran pajak atau kantor pos. 
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SPT Tahunan PPh WP OP dapat diperoleh di tempat-tempat yang 

telah ditentukan, yaitu: 

1) Kantor Pelayanan Pajak terdekat, 

2) Pojok Pajak atau Mobil Pajak keliling yang dapat di temui di tempat-

tempat keramaian, 

3) Diunduh melalui situs http://www.pajak.go.id. 

 

2.11 Diskriminasi Pajak 

Diskriminasi berasal dari kata discrimantation yang berarti 

“perbedaan perlakuan”. Diskriminasi pada dasarnya adalah penolakan atas 

HAM dan kebebasan dalam bertindak. Dalam Pasal 1 butir 3 Undang-

Undang No.39/1998 tentang HAM disebutkan pengertian diskriminasi 

adalah “setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung 

ataupun tak langsung didasarkan pada perbedaan 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 HAM dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual 

maupun kolektif  dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, 

dan aspek kehidupan sosial lainnya”. 
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2.12 Sistem Perpajakan  

Sistem perpajakan adalah cara yang digunakan oleh pemerintah 

untuk memungut atau menarik pajak dari rakyat dalam rangka    

membiayai pembangunan dan pengeluaran pemerintah lainnya. Seiring 

berkembangnya teknologi dan informasi dari tahun ke tahun yang semakin 

modern, mempengaruhi perkembangan sistem perpajakan di Indonesia. 

Salah satu bentuk kecanggihan teknologi dan informasi sekarang ini, yaitu 

internet. Teknologi internet memberikan pengaruh yang cukup besar 

dalam perkembangan informasi dunia. Serupa dengan perkembangan 

teknologi informasi, penerimaan pajak menjadi sumber pendapatan negara 

yang semakin hari semakin penting. Maka dari itu, Direktorat Jenderal 

Pajak menciptakan sistem e-filing. 

E-filing adalah sebuah layanan pengiriman atau penyampaian Surat 

Pemberitahuan Pajak (SPT) secara elektronik baik untuk orang pribadi 

(OP) maupun Badan dengan jenis Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 

menggunakan jaringan internet melalui ASP (Application Service Provider 

atau Penyedia Jasa Aplikasi). Tujuan utama e-filing adalah untuk 

meningkatkan pelayanan kepada publik dengan memfasilitasi pelaporan 

Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik melalui media internet 

kepada wajib pajak. Hal ini akan membantu memangkas biaya dan waktu 

yang dibutuhkan oleh wajib pajak untuk mempersiapkan, memproses, dan 

melaporkan SPT ke kantor pajak secara benar dan tepat waktu. 
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Modernisasi layanan perpajakan yang dilakukan pemerintah 

diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan, sehingga diharapkan 

kepatuhan wajib pajak bisa meningkat seiring dengan dipermudahnya cara 

pembayaran dan pelaporan pajak. Teknologi internet memberikan 

pengaruh yang cukup besar dalam perkembangan sistem perpajakan.  

Jenis-jenis sistem pemungutan pajak, yaitu: 

1) Official assessment system, sistem pemungutan pajak yang kegiatan 

menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para 

aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya 

pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur 

perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan). 

2) Self assessment system, sistem pemungutan pajak yang memberikan 

wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang 

terutang setiap tahunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan 

perhitungan dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan wajib 

pajak. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu 

memahami Undang-Undang Perpajakan yang sedang berlaku, dan 

mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti 

pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, wajib pajak diberi 

kepercayaan untuk: 

a. Menghitung sendiri pajak yang terutang 

b. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang 



41 
 

 

 

c. Membayarsendiri jumlah pajak yang terutang 

d. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang, dan 

e. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang. 

Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan 

pajak banyak tergantung pada wajib pajak sendiri (peranan dominan 

ada pada wajib pajak).  

3) With holding system, sistem pemungutan pajak yang memberikan 

wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan 

besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak 

ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, 

keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan 

memungut pajak menyetor dan mempertanggungjawabkan melalui 

sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan 

pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk. 

Melalui pengembangan teknologi informasi, Direktorat Jenderal 

Pajak mengembangkan beberapa program yang bertujuan untuk 

meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak berupa e-system yang dapat  

dimanfaatkan wajib pajak maupun masyarakat luas, yaitu: 

1. SIDJP, Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak merupakan suatu 

sistem informasi dalam administrasi perpajakan di lingkungan kantor 

modern Direktorat Jenderal Pajak dengan menggunakan perangkat 
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keras dan perangkat lunak yang dihubungkan dengan suatu jaringan 

kerja di kantor pusat. 

2. E-registration, adalah sistem pendaftaran, perubahan data wajib pajak 

dan atau pengukuhan maupun pencabutan pengukuhan pengusaha kena 

pajak melalui sistem online. Sistem e-registration ini dibagi menjadi 2 

bagian yaitu sistem yang digunakan oleh wajib pajak yang berfungsi 

sebagai sarana pendaftaran wajib pajak secara online dan sistem yang 

digunakan oleh petugas pajak yang berfungsi untuk memproses 

pendaftaran wajib pajak. 

3. E-filing, adalah suatu cara penyampaian SPT yang dilakukan secara 

online yang real time melalui laman Direktorat Jenderal Pajak 

(http//:www.pajak.go.id) atau ASP. 

4. E-SPT, adalah penyampaian SPT dalam bentuk digital ke KPP secara 

elektronik atau dengan menggunakan media komputer, yang dapat 

diaplikasikan adalah laporan SPT Masa PPh (e-SPT PPh), SPT 

Tahunan PPh (e-SPT PPh), dan SPT Masa PPN (e-SPT PPN) 

5. E-Biling, adalah sistem pembayaran elektronik (biling system) berbasis 

MPN-G2 yang memfasilitasi wajib pajak untuk membayarkan 

pajaknya dengan lebih mudah, lebih cepat dan lebih akurat. 

Pembayaran pajak bias melalui Bank BUMN, BUMD, atau Kantor Pos 

Persepsi. 
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6. E-bupot, yaitu sebuah aplikasi elektronik yang ditentukan dan/ atau 

disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang digunakan untuk 

membuat bukti potongan pajak. 

7. E-faktur, yaitu sebuah aplikasi elektronik yang ditentukan dan/ atau 

disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang digunakan untuk 

membuat faktur pajak. 

Dalam sistem pembayaran pajak juga ditemukan beberapa masalah 

antara lain pemalsuan Surat Setoran Pajak (SSP), untuk mencegah hal ini, 

Direktorat Jenderal Pajak mengembangkan sistem pembayaran secara 

elektronik yang dikenal dengan sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran 

Pajak (MP3). 

 

2.13 Sanksi Perpajakan  

Sanksi perpajakan merupakan sanksi/ hukuman yang diberikan 

kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan. Sanksi 

perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam 

melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penting bagi wajib pajak 

memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi 

hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan. Ada 2 (dua) 

macam sanksi perpajakan, yaitu: 

1. Sanksi Administrasi yang terdiri dari: 

a. Sanksi administrasi berupa denda, adalah jenis sanksi yang paling 

banyak ditemukan dalam Undang-Undang Perpajakan, terkait 
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besarannya denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, 

persentase dari  jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari 

jumlah tertentu. Pada sejumlah pelanggaran, sanksi denda ini akan 

ditambah dengan sanksi pidana. Pelanggaran yang juga dikenai 

sanksi pidana ini adalah pelanggaran yang sifatnya alpa atau 

disengaja. 

b. Sanksi administrasi berupa bunga, berupa bunga dikenakan atas 

pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar.  

Jumlah bunga dihitung berdasarkan persentase tertentu dari suatu 

jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak/ kewajiban sampai 

dengan saat diterima dibayarkan. 

c. Sanksi administrasi berupa kenaikan, adalah sanksi yang paling 

ditakuti oleh wajib Pajak. Hal ini karena bila dikenakan sanksi 

tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar bisa menjadi berlipat 

ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka 

persentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang dibayar. 

Sanksi kenaikan biasanya dikenakan karena Wajib Pajak tidak 

memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam 

menghitung jumlah pajak terutang.  

2. Sanksi Pidana, dalam perpajakan pun dikenai adanya sanksi pidana. 

UU KUP menyatakan bahwa pada dasarnya, pengenaan sanksi pidana 

merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan Wajib 

Pajak. Namun, pemerintah masih memberikan keringanan dalam 
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pemberlakuan sanksi pidana dalam pajak, yaitu bagi wajib pajak yang 

baru pertama kali melanggar ketentuan Pasal 38 UU KUB tidak 

dikenai sanksi pidana, tetapi dikenai sanksi administrasi. Pelanggaran 

Pasal 38 UU KUP adalah tidak menyampaikan SPT atau 

menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau 

melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat 

menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Hukum pidana 

diterapkan karena adanya tindak pelanggaran dan tindak kejahatan. 

Sehubungan dengan itu, di bidang perpajakan, tindak pelanggaran 

disebut dengan kealpaan, yaitu tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati, atau 

kurang mengindahkan kewajiban pajak sehingga dapat menimbulkan 

kerugian pada pendapatan negara. Sedangkan tindak kejahatan adalah 

tindakan dengan sengaja tidak mengindahkan kewajiban pajak 

sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. 

Meski dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, 

tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dituntut setelah jangka 

waktu 10 (sepuluh) tahun terlampaui. Jangka waktu ini dihitung sejak saat 

terutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, berakhirnya bagian tahun 

pajak, atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan. Penetapan jangka 

waktu 10 (sepuluh) tahun ini disesuaikan dengan kadaluarsa penyimpanan 

dokumen-dokumen perpajakan yang dijadikan dasar penghitungan jumlah 

pajak yang terutang, yaitu selama 10 (sepuluh) tahun, dalam UU 

Perpajakan Indonesia, ketentuan mengenai sanksi pidana pada intinya 
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diatur dalam Bab VIII UU KUP sebagai hukum pajak formal. Namun, 

dalam UU Perpajakan lainnya, dapat juga diatur sanksi pidana. Sanksi 

pidana biasanya disertai dengan sanksi administrasi berupa denda, 

walaupun tidak selalu ada.  

 

2.14 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang mendukung adanya penelitian ini 

terutama yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi 

perilaku wajib pajak orang pribadi untuk melakukan tax evasion, yang 

digunakan sebagai referensi pada penelitian ini antara lain yaitu penelitian 

(Rachmadi, 2014) mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi 

wajib pajak orang pribadi atas perilaku penggelapan pajak pada KPP 

Pratama Semarang Candisari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua 

hipotesis diterima. Hipotesis pertama pemahaman perpajakan berpengaruh 

signifikan terhadap persepsi wajib pajak atas perilaku penggelapan pajak. 

Hipotesis kedua pelayanan aparat pajak berpengaruh signifikan terhadap 

persepsi wajib pajak atas perilaku penggelapan pajak. Hipotesis ketiga, 

sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak 

atas perilaku penggelapan pajak. Hipotesis keempat, dari pengujian secara 

simultan terdapat pengaruh secara signifikan antara pemahaman 

perpajakan, pelayanan aparat pajak dan sanksi perpajakan terhadap 

persepsi wajib pajak atas perilaku penggelapan pajak. Implikasi dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa penggelapan pajak dipandang sebagai 
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tindakan tidak etis untuk dilakukan. Direktorat Jenderal Pajak perlu 

mengadakan sosialisasi pentingnya dana pajak untuk menyukseskan 

pembangunan. 

Penelitian (Mukharoroh, 2014) analisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pada KPP 

Pratama Semarang. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa terdapat 

beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai 

penggelapan pajak, yaitu keadilan, sistem perpajakan, dan kepatuhan.  

Penelitian (Kiswanto, 2014) mengkaji terkait pengaruh keadilan 

sistem perpajakan, tarif pajak, ketepatan pengalokasian pengeluaran, 

kemungkinan terdeteksinya kecurangan, teknologi dan informasi 

perpajakan terhadap tindakan penggelapan pajak. Hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa ketepatan pengalokasian pengeluaran, dan teknologi 

informasi perpajakan secara parsial berpengaruh negatif terhadap 

penggelapan pajak. Keadilan sistem perpajakan, tarif pajak, dan 

kemungkinan terdeteksinya kecurangan secara parsial tidak berpengaruh 

terhadap penggelapan pajak. Secara keseluruhan kelima variabel 

berpengaruh secara simultan terhadap penggelapan pajak. 

Pengaruh sikap ketidakpatuhan pajak, norma subjektif, dan kontrol 

perilaku yang dipersepsikan terhadap niat wajib pajak orang pribadi untuk 

melakukan penggelapan pajak (Wanarta dan Mangoting, 2014). Hasil 

analisis penelitiannya menunjukkan bahwa ketidakpatuh pajak 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat wajib pajak untuk 
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melakukan penggelapan pajak, norma subjektif berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap niat wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak, 

dan kontrol perilaku yang dipersepsikan tidak berpengaruh terhadap niat 

wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Variabel yang paling 

dominan mempengaruhi niat wajib pajak untuk melakukan penggelapan 

pajak adalah norma subjektif karena memiliki nilai standard coeficient 

beta 0,509. 

Penelitian selanjutnya oleh (Fransisca, 2015) dalam penelitiannya 

mengkaji terkait pengaruh persepsi wajib pajak orang pribadi atas 

pelaksanaan self assessment system terhadap tindakan tax evasion di kota 

Gorontalo. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelaksanaan self 

assessment system berpengaruh signifikan terhadap terjadinya tindakan tax 

evasion di Kota Gorontalo. 

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu di atas yang mengkaji 

terkait penggelapan pajak. Hasil penelitian antara yang satu dengan yang 

lainnya memberikan hasil yang berbeda, karena objek penelitiannya 

berbeda dan variabel independen dari masing-masing penelitian juga 

berbeda. Sehingga peneliti ingin meneliti kembali penelitian-penelitian 

terdahulu diatas dengan mengkombinasikan variabel independennya. 

Penelitian yang telah dijelaskan di atas digunakan sebagai pendukung 

penelitian ini, karena dapat digunakan untuk melakukan pengujian lebih 

lanjut dan temuan-temuan empiris, untuk mengetahui sejauh mana 

perbedaannya dan sebagai pembanding konsistensi penelitian ini. Berikut 
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ini beberapa penelitian yang berkaitan tentang penggelapan pajak (tax 

evasion). 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Peneliti 
Judul 

Penelitian 
Variabel Penelitian Hasil Penelitian 

1. Wahyu 

Rachmadi, 

2014 

Faktor-Faktor 

Yang 

Mempengaruhi 

Persepsi Wajib 

Pajak Orang 

Pribadi Atas 

Perilaku 

Penggelapan 

Pajak (Studi 

Empiris Pada 

WP Terdaftar di 

KPP Pratama 

Semarang 

Candisari) 

Variabel dependen: 

Persepsi wajib pajak 

atas perilaku 

penggelapan pajak 

(Y) 

Variabel 

independen: 

Pemahaman 

Perpajakan (X1), 

Pelayanan Aparat 

Pajak (X2), Sanksi 

Perpajakan (X3).  

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa pemahaman 

perpajakan 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap persepsi 

wajib pajak atas 

perilaku 

penggelapan pajak. 

pelayanan  aparat 

pajak berpengaruh 

signifikan terhadap 

persepsi wajib 

pajak atas 

perilaku 

penggelapan pajak. 

Sanksi perpajakan 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

persepsi wajib 

pajak atas perilaku 

penggelapan pajak. 

Hasil pengujian 

secara simultan 

terdapat pengaruh 

secara 

signifikan antara 

pemahaman 

perpajakan, 

pelayanan aparat 

pajak dan sanksi 

perpajakan terhadap 

persepsi wajib 

pajak atas perilaku 

penggelapan pajak. 
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2. Annisa‟Ul 

Handayani 

Mukharo-

roh,  dan 

Nur 

Cahyono-

wati, 2014 

Analisis Faktor-

Faktor Yang 

Mempengaruhi 

Wajib Pajak 

Mengenai 

Penggelapan 

Pajak (Studi 

Empiris Pada 

WP Pribadi di 

Kota Semarang) 

 

Variabel dependen: 

Penggelapan Pajak 

(Y) 

Variabel 

independen: 

Keadilan (X1),  

Sistem Perpajakan 

(X2), Norma (X3), 

Kepatuhan (X4), 

Diskriminasi (X5)  

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa variabel 

keadilan, sistem 

perpajakan dan 

kepatuhan 

berpengaruh positif 

dan  signifikan 

terhadap 

penggelapan pajak. 

Sedangkan  

variabel norma dan 

diskriminasi tidak 

signifikan terhadap 

penggelapan pajak. 

3. Kiswanto, 

2014 

Pengaruh 

Keadilan, Tarif 

Pajak, 

Ketepatan 

Pengalokasian, 

Kecurangan, 

Teknologi 

Informasi 

Perpajakan 

terhadap Tax 

Evasion 

Variabel dependen: 

Tax Evasion (Y) 

 

Variabel 

independen: 

Keadilan (X1), Tarif 

Pajak (X2), 

Ketepatan 

Pengalokasian (X3), 

Kecurangan (X4), 

Teknologi dan 

Informasi 

Perpajakan (X5) 

Pengolahan data 

menggunakan 

program SPSS versi 

21 dengan analisis 

statistik deskriptif 

dan regresi linier . 

Berdasarkan hasil 

dan simpulan 

penelitian 

menunjukkan 

bahwa ketepatan 

pengalokasian 

pengeluaran, dan 

teknologi informasi 

perpajakan secara 

parsial berpengaruh 

negatif 

terhadap 

penggelapan pajak. 

Keadilan sistem 

perpajakan, tarif 

pajak, dan 

kemungkinan 

terdeteksinya 

kecurangan secara 

parsial tidak 

berpengaruh 

terhadap 

penggelapan pajak. 

Secara 
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keseluruhan kelima 

variabel 

berpengaruh secara 

simultan terhadap 

penggelapan pajak.  

4. Feby 

Eileen 

Wanarta 

dan 

Yenny 

Mango-

ting, 2014 

Pengaruh Sikap 

Ketidakpatuhan 

Pajak, Norma 

Subjektif, dan 

Kontrol 

Perilaku Yang 

Dipersepsikan 

Terhadap Niat 

WP OP Untuk 

Melakukan 

Pengelapan 

Pajak 

Variabel dependen: 

Niat wajib pajak 

orang pribadi untuk 

melakukan 

penggelapan pajak 

(Y) 

Variabel 

independen: Sikap 

ketidakpatuhan 

pajak (X1), Norma 

subjektif (X2), 

Kontrol perilaku 

(X3) 

Berdasarkan hasil 

analisis 

menunjukkan 

bahwa sikap 

ketidakpatuhan 

pajak berpengaruh 

positif 

dan signifikan 

terhadap niat wajib 

pajak untuk 

melakukan 

penggelapan pajak. 

Norma subjektif 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap niat wajib 

pajak untuk 

melakukan 

penggelapan pajak. 

Kontrol perilaku 

yang dipersepsikan 

tidak berpengaruh 

terhadap niat wajib 

pajak untuk 

melakukan 

penggelapan pajak. 

Variabel yang 

paling dominan 

mempengaruhi niat 

wajib pajak 

melakukanpenggela

pan pajak adalah 

norma subjektif 

karena memiliki 

nilai standard 

coeficient beta 

0,509   
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5. Fransisca 

Eprilia 

Nurhamidi

, Hartati 

Tuli, dan 

Valentina 

Monoarfa, 

2015 

Pengaruh 

Persepsi WP 

OP Atas 

Pelaksanaan 

Self Assessment 

System 

Terhadap 

Tindakan Tax 

Evasion Di 

Kota Gorontalo 

(Studi Kasus 

Pada KPP 

Pratama 

Gorontalo) 

Variabel dependen:  

Tax Evasion (Y) 

Variabel 

independen: Persepsi 

wajib pajak orang 

pribadi terhadap 

Pelaksanaan self 

assessment system 

(X)  

Metode analisis 

data yang 

digunakan adalah 

analisis regresi 

sederhana. Hasil 

penelitian 

menunjukkan 

bahwa pelaksanaan 

self assessment 

system 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

terjadinya tindakan 

tax evasion di Kota 

Gorontalo. 

6. Betty 

Annan 

(2013) 

Determinants of 

tax evasion in 

Ghana. 

Variabel dependen: 

Penggelapan Pajak 

(Y) 

 

Variabel 

independen: Tingkat 

Pajak (X1), Usia 

(X2), Tingkat Inflasi 

(X3), Jenis Kelamin 

(X4), dan 

Pendapatan 

Perkapita (X5) 

Berdasarkan hasil 

uji analisis data 

Philip-Peron 

(PP),tingkat pajak, 

usia, tingkat inflasi 

berpengaruh postif 

signifikan terhadap 

penggelapan pajak. 

Sedangkan jenis 

kelamin dan 

pendapatan per 

kapita berpengaruh 

negatif terhadap 

penggelapan pajak. 

7. Trias 

Maya 

Sari, 2015 

Pengaruh 

Keadilan, Self 

Assessment 

System, 

Diskriminasi, 

Pemahaman 

Perpajakan, 

Pelayanan 

Aparatur Pajak, 

dan 

Kemungkinan 

Terdeteksinya 

Tindakan 

Kecurangan 

Terhadap 

Tindakan Tax 

Variabel dependen: 

Tindakan Tax 

Evasion (Y) 

 

Variabel 

independen: 

Keadilan (X1), Self 

Assessment System 

(X2), Diskriminasi 

(X3), Pemahaman 

Perpajakan (X4), 

Pelayanan Aparatur 

Pajak (X5), dan 

Kemungkinan 

Terdeteksinya 

Tindakan 

Berdasarkan 

pengelolaan data 

yang menggunakan 

SEM-PLS dengan 

alat analisis 

SmartPLS2.0 M3. 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan 

bahwa keadilan, 

self assessment 

system, dan 

kemungkinan 

terdeteksi 

kecurangan tidak 

berpengaruh 

terhadap tindakan 
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Evasion Kecurangan (X6) tax evasion. 

Variabel 

diskriminasi 

mempunyai 

hubungan positif 

dan signifikan 

terhadap tindakan 

tax evasion. Untuk 

variabel 

pemahaman 

perpajakan dan 

pelayanan aparat 

pajak mempunyai 

hubungan negatif 

dan signifikan 

terhadap tindakan 

tax evasion. 

8. Charles 

Silaen, 

2015 

Pengaruh 

Sistem 

Perpajakan, 

Diskriminasi, 

Teknologi dan 

Informasi 

Perpajakan 

terhadap 

Penggelapan 

Pajak (Tax 

Evasion) 

Variabel dependen: 

Penggelapan Pajak 

(Tax Evasion) (Y) 

 

Variabel 

independen: 

Sistem Perpajakan 

(X1), Diskriminasi 

(X2), Teknologi dan 

Informasi 

Perpajakan (X3) 

Hasil pengujian 

hipotesis   secara 

parsial 

membuktikan 

bahwa variabel 

sistem perpajakan 

berpengaruh 

terhadap etika 

penggelapan pajak 

(tax evasion). 

Variabel 

diskriminasi 

berpengaruh 

terhadap etika 

penggelapan pajak 

(tax evasion). 

Variabel teknologi 

dan 

informasi 

perpajakan 

berpengaruh 

terhadap etika 

penggelapan pajak 

(tax evasion).  

Sumber: Penelitian terdahulu, diolah 2016 
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2.15 Pengembangan Hipotesis 

Berdasarkan telaah teoritis, hasil-hasil penelitian terdahulu, serta 

kerangka pemikiran teoritis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

persepsi wajib pajak orang pribadi melakukan tax evasion, maka 

dikembangkan hipotesis dengan penjelasan sebagai berikut: 

 

2.15.2 Pengaruh Sikap Ketidakpatuhan terhadap Tax Evasion 

Variabel sikap ketidakpatuhan sesuai dengan Theory of Planned 

Behavior (TPB). Dalam teori tersebut dijelaskan bahwa manusia 

berperilaku dengan cara yang sadar dan mempertimbangkan segala 

informasi yang tersedia. Niat seseorang untuk melakukan atau tidak 

melakukan perilaku tertentu dipengaruhi oleh dua penentu dasar, yaitu: 

pertama berhubungan dengan sikap (attitude towards behavior) dan yang 

lain berhubungan dengan pengaruh sosial yaitu norma subjektif (subjective 

norms). 

Sikap adalah perasaan memihak (favorableness) atau perasaan 

tidak memihak (unfavorableness) terhadap suatu objek yang akan disikapi. 

Perasaan memihak atau tidak memihak ini timbul dari behavioral belief, 

yaitu keyakinan akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atau penilaian 

terhadap hasil perilaku tersebut (Ajzen, 1991). Sikap ketidakpatuhan pajak 

merupakan wujud dari ketidak berpihakan wajib pajak. Sikap ini akan 

terbentuk apabila wajib pajak mempunyai keyakinan dan evaluasi yang 

memihak atau positif terhadap ketidakpatuhan pajak.  
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Sikap ketidakpatuhan pajak berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap niat untuk melakukan tax evasion  (penggelapan pajak). Wajib 

pajak yang mempunyai sikap positif terhadap ketidakpatuhan pajak, maka 

niat untuk melakukan tax evasion  (penggelapan pajak) semakin tinggi 

(Wanarta dan Mangoting, 2014). 

Jika sistem perpajakan yang berlaku semakin tidak adil menurut 

persepsi wajib pajak, maka tingkat kepatuhannya akan semakin menurun 

dan hal ini menunjukkan bahwa kecenderungan wajib pajak untuk 

melakukan tax evasion akan semakin tinggi (Permatasari dan Laksito, 

2013). Dapat disimpulkan bahwa sikap ketidakpatuhan pajak seseorang 

berpengaruh terhadap perilaku wajib pajak untuk berperilaku tidak patuh 

dan melakukan tax evasion. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis 

pertama yang dapat diusulkan adalah: 

H1: Sikap ketidakpatuhan berpengaruh positif terhadap persepsi 

wajib pajak orang pribadi melakukan tax evasion. 

 

2.15.3 Pengaruh Keadilan Pajak terhadap Tax Evasion 

Keadilan merupakan suatu hal yang dapat mempengaruhi persepsi 

wajib pajak. Keadilan perpajakan berdasarkan pada distribusi pengenaan 

pajak. Variabel keadilan pajak sesuai dengan teori keadilan. Teori keadilan 

sangat relevan untuk menjelaskan variabel keadilan pajak. Dirjen Pajak 

selaku pemegang otoritas perpajakan, bila dalam pengambilan keputusan 

atau kebijakan dan pelaksanaan kebijakan tersebut dilakukan sesuai 
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prosedur yang berlaku, maka wajib pajak akan mampu menerima dan 

mematuhinya secara sukarela. Masyarakat memerlukan suatu kepastian 

bahwa mereka akan mendapatkan perlakuan adil dalam pengenaan dan 

pemungutan pajak oleh negara dalam hal ini yang melakukan adalah 

aparatur pajak. Jika wajib pajak mendapatkan keadilan yang semestinya, 

maka perilaku tax evasion akan berkurang sehingga tax evasion tidak 

beretika untuk dilakukan. Sebaliknya, jika wajib pajak mendapatkan 

keadilan yang minim dan wajib pajak merasa dirugikan, maka bukan tidak 

mungkin tax evasion yang dilakukan akan semakin tinggi dan beretika 

untuk dilakukan.  

Keadilan perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (Kurniawati dan 

Arianto, 2014). Semakin tinggi keadilan pajak maka kecenderungan wajib 

pajak melakukan tax evasion akan semakin rendah. Berdasarkan uraian 

diatas maka hipotesis ketiga yang dapat diusulkan adalah: 

H2: Keadilan perajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi 

wajib pajak orang pribadi melakukan tax evasion. 

 

2.15.4 Pengaruh Pelayanan Aparat Pajak terhadap Tax Evasion 

Peningkatan pelayanan aparat pajak idealnya akan memberikan 

pengaruh  yang signifikan bagi wajib pajak untuk tidak melakukan tax 

evasion dan  memandang hal tersebut sebagai tidakan ilegal, tidak etis dan 

melanggar  hukum. Di sisi lain, dengan semakin baiknya pelayanan yang 
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diberikan kepada wajib pajak secara langsung memudahkan tugas 

Direktorat Jenderal Pajak sebagai instansi pengelola dana pajak. Sudah 

menjadi kewajiban bagi aparat pajak untuk memberikan pelayanan pajak 

yang terbaik sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan 

sehingga dapat memberikan rasa kepuasan kepada wajib pajak. Variabel 

pelayanan aparat pajak sesuai dengan Theory of Planned Behavior. 

Berdasarkan Theory of Planned Behavior (TPB) terkait niat berperilaku 

(behavior intention) dari wajib pajak dalam memenuhi kewajiban 

perpajakan sudah selayaknya didukung oleh mutu dari pelayanan aparat 

pajak yang prima dan  sebaik mungkin. 

Kualitas pelayanan fiskus/ aparat berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. berarti jika pelayanan aparat 

berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, maka kualitas 

pelayanan aparat pajak berpengaruh negatif terhadap tax evasion 

(Jotopurnomo dan Mangoting, 2013). Pelayanan aparat pajak berpengaruh 

negatif terhadap perilaku penggelapan pajak (Rachmadi, 2014). 

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis keenam yang dapat diusulkan 

adalah: 

H3:  Pelayanan aparat pajak berpengaruh negatif terhadap 

persepsi wajib pajak orang pribadi melakukan tax evasion. 
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2.15.5 Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Tax Evasion 

Pengaruh persepsi pemahaman perpajakan wajib pajak orang 

pribadi  terhadap tindakan tax evasion dapat dikembangkan dengan 

melihat seberapa besar pemahaman ketentuan perpajakan dapat dipahami 

oleh wajib pajak, dimengerti dan dipatuhi untuk kemudian dilaksanakan. 

Tujuannya agar harapannya ke depan, praktik penggelapan pajak dapat 

diminimalisir serendah mungkin dan wajib pajak memahami perilaku 

tersebut melanggar hukum dan tidak etis untuk dilakukan. Wajib pajak 

yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas akan  cenderung 

menjadi wajib pajak yang tidak patuh. Variabel pemahaman perpajakan 

sesuai dengan teori atribusi. Teori atribusi menggambarkan komunikasi 

pada seseorang yang berusaha untuk menelaah, menilai dan 

menyimpulkan penyebabdari suatu kejadian menurut persepsi individu.  

Wajib pajak akan menganggap buruk dan cenderung menghindari suatu 

tindakan yang melanggar ketentuan apabila pemahaman yang dimilikinya 

semakin baik.  

Tingkat pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan positif 

terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak (Farid Syahril, 2013). Semakin 

tinggi tingkat pemahaman wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak dalam 

memenuhi kewajiban perpajakannya akan semakin tinggi. Maka dari itu, 

tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh sebaliknya atau berpengaruh 

negatif terhadap perilaku tax evasion. Hal ini didukung dengan penelitian 

yang telah dilakukan oleh Rachmadi. Tingkat pemahaman perpajakan 
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berpengaruh negatif terhadap perilaku penggelapan pajak (Rachmadi, 

2014). Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis ketujuh yang dapat 

diusulkan adalah: 

H4: Pemahaman perpajakan berpengaruh negatif terhadap 

persepsi wajib pajak orang pribadi melakukan tax evasion. 

 

2.15.6 Pengaruh Diskriminasi Pajak terhadap Tax Evasion 

Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan terhadap sesama warga 

Negara (berdasarkan warna kulit, agama, dsb). Variabel diskriminasi pajak 

sesuai dengan teori atribusi. Teori atribusi dengan diskriminasi 

mempunyai kesamaan yakni pada perilaku yang dilakukan seseorang 

konsisten dari waktu ke waktu. Jika terdapat perbedaan pandangan 

terhadap orang lain, maka kecenderungan untuk melakukan tax evasion 

akan bertambah sehingga perilaku tax evasion cenderung etis untuk 

dilakukan. Sebaliknya, jika orang tersebut memandang masyarakat 

Indonesia memiliki keadilan yang sama, maka kecenderungan wajib untuk 

melakukan tax evasion akan berkurang sehingga tax evasion memiliki 

kecenderung perilaku yang tidak etis untuk dilakukan. Diskriminasi 

berpengaruh positif terhadap perilaku penggelapan pajak (Mukharoroh, 

2014). Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa, diskriminasi 

berpengaruh terhadap perilaku wajib pajak untuk melakukan tax evasion. 

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis kedelapan yang dapat diusulkan 

adalah: 
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H5: Diskriminasi pajak berrpengaruh positif terhadap persepsi 

wajib pajak orang pribadi melakukan tax evasion. 

 

2.15.7 Pengaruh Sistem Perpajakan terhadap Tax Evasion 

Sistem perpajakan Sistem perpajakan adalah cara yang digunakan 

oleh pemerintah untuk memungut atau menarik pajak dari rakyat dalam 

rangka membiayai pembangunan dan pengeluaran pemerintah lainnya. 

Variabel sistem perpajakan sesuai dengan teori atribusi, yang menyatakan 

bahwa setiap wajib pajak mempunyai pandangan tersendiri mengenai 

sistem pajaknya. Jika sistem perpajakan di Indonesia berjalan dengan baik, 

sehingga kecenderungan persepsi wajib pajak untuk melakukan tax 

evasion dianggap tidak beretika. Sebaliknya, jika sistem perpajakan belum 

berjalan dengan baik, sehingga kecenderungan persepsi wajib pajak untuk 

melakukan tax evasion akan beretika untuk dilakukan. Hal ini didukung 

dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa sistem perpajakan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak 

(Mukharoroh, 2014). Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa, 

sistem perpajakan berpengaruh terhadap perilaku wajib pajak untuk 

melakukan penggelapan pajak. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis 

kesembilan yang dapat diusulkan adalah: 

H6: Sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi 

wajib pajak orang pribadi melakukan tax evasion. 
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2.15.8 Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Tax Evasion 

Semakin besarnya denda yang dibebankan akan mendorong wajib 

pajak untuk berperilaku tidak patuh, dan semakin banyak celah 

kesempatan yang dimiliki wajib pajak untuk melakukan tax evasion. 

Variabel sanksi perpajakan sesuai dengan theory of planned behavior. 

Berdasarkan Theory of Planned Behavior (TPB) yang dikemukan pada 

pembahasan latar belakang diperoleh hubungan bahwa pemberian sanksi 

perpajakan yang berat akan menimbulkan persepsi dalam diri pembayar 

pajak bahwa pajak merupakan ancaman, karena mengurangi jumlah 

pendapatan yang diperoleh. Hal ini dapat diindikasikan bahwa tindakan 

membayar pajak akan merugikan diri pribadi dan wajib pajak cenderung 

melakukan upaya tidak melaporkan jumlah pajak disetor yang semestinya.  

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis kesepuluh yang dapat 

diusulkan adalah: 

H7: Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi 

wajib pajak orang pribadi melakukan tax evasion 

 

2.16 Kerangka Pemikiran Teoritis 

Berdasarkan telaah pada literatur-literatur yang terkait, yang 

sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di atas, maka selanjutnya disusun 

sebuah kerangka pemikiran teoritis yang menggambarkan alur pemikiran 

dari penelitian ini. Secara garis besar, kerangka pemikiran teoritis 

penelitian ini (Gambar 2.2) menjelaskan hubungan secara langsung antara 
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kesepuluh variabel independen yaitu sikap ketidakpatuhan (X1), keadilan 

pajak (X2), pelayanan aparat pajak (X3),  pemahaman perpajakan (X4), 

diskriminasi pajak (X5), sistem perpajakan (X6), dan sanksi perpajakan 

(X7) terhadap variabel dependennya yaitu persepsi wajib pajak orang 

pribadi melakukan tax evasion (Y). Adapun model kerangka pemikiran 

yang dimaksudkan gambar 2.2. 
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Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran Teoritis 
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Keterangan : 

SK1: Celah pelaksanaan hukum 

 

PP6: Pemahaman TI pajak 
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SK2: Integritas pajak 

SK3: Pengelolaan pajak 

SK4: Penerapan tarif pajak 

KP1: Keadilan horizontal dan vertikal 

KP2: Penerapan ketentuan perpajakan 

KP3: Manfaat yang diperoleh 

KP4: Pajak sesuai kemampuan WP 

PA1: Tingkat keahlian 

PA2: Tingkat pengetahuan 

PA3: Tingkat motivasi 

PA4: Tingkat kesediaan membantu WP 

PA5: Tingkat kemampuan administrasi 

PP1: Pemahaman jenis-jenis pajak 

PP2: Pemahaman kewajiban WP 

PP3: Pemahaman hak WP 

PP4: Pemahaman sanksi pajak 

PP5: Pemahaman peraturan pajak 

 

DP1: Pendiskriminasian agama, ras, dan 

         kelas sosial 

DP2: Zakat pengurang pajak 

DP3: Pendiskriminasian terhadaphal-hal         

pemanfaatan pajak 

SI1: Kemudahan TI 

SI2: Kemudahan proses 

SI3: Pengelolaan manfaat pajak 

SI4: Kenyamanan kantor pajak 

SP1: Sanksi pidana 

SP2: Sanksi administrasi 

SP3: Sanksi mendidikWP 

SP4: Pemberian sanksi tanpa terkecuali 

TE1: Penyampaian SPT 

TE2: Penyalahgunaan NPWP 

TE3: Tidak menyetorkan pajak 

TE4: Penyuapan fiskus 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Desain Penelitian 

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif, karena data 

yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer.  Pendekatan 

kuantitatif adalah ilmu dan seni yang berkaitan dengan tata cara (metode) 

pengumpulan data, analisis dan interpretasi hasil analisis untuk 

mendapatkan informasi guna penarikan kesimpulan dan pengambilan 

keputusan (Nugroho, 2012). Peneliti menggunakan metode ini untuk 

menguji faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak orang 

pribadi melakukan tax evasion. Data diperoleh dari penyebaran kuesioner 

kepada wajib pajak orang pribadi yang menjadi anggota DPRD di 

Kabupaten Purbalingga. Teknik pengambilan sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini  adalah accidental sampling. 

Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan analisis  

deskriptif dan analisis inferensial. Aplikasi yang digunakan dalam 

pengolahan data ini menggunakan aplikasi SmartPLS versi 3.0. Penilaian 

kuesioner menggunakan skala likert yang akan diberi nilai 1 untuk sangat  

tidak setuju, nilai 2 untuk tidak setuju, nilai 3 untuk setuju, dan nilai 4 

untuk sangat setuju. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada 

pengaruh Sikap Ketidakpatuhan, Keadilan Pajak, Pelayanan Aparat Pajak, 

Pemahaman Perpajakan, Diskriminasi Pajak, Sistem Perpajakan, dan 
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Sanksi Perpajakan terhadap Tindakan Tax Evasion (Penggelapan Pajak) di 

Kabupaten Purbalingga.  

 

3.2 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel 

3.2.1 Populasi 

 Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau 

subjek yang akan menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Populasi adalah keseluruhan jumah yang terdiri atas objek 

atau subjek yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu 

(Sujarweni, 2014:65). Adapun yang menjadi populasi dari penelitian 

adalah wajib pajak orang pribadi yang menjadi anggota DPRD di 

Kabupaten Purbalingga pada periode 2014-2019 yang berjumlah 45 

orang.. 

 

3.2.2 Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

Sampel adalah bagian dari populasi (sebagian atau wakil populasi 

yang diteliti). Teknik pengambilan sampel yang dilakukan oleh peneliti 

menggunakan non-probability sampling. Menurut (Sujarweni, 2014:71). 

Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini  

adalah accidental sampling. Accidenta l sampling merupakan pengambilan 

sampel dengan mengambil responden (sampel) siapa saja yang dapat 

dijangkau atau ditemui. Adapun sampel yang menjadi responden dalam 
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penelitian ini yaitu wajib pajak orang pribadi yang menjadi angggota 

DPRD di Kabupaten Purbalingga yang kebetulan ada dan dijumpai di 

Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga pada saat peneliti 

menyebarkan kuesioner yang dimulai pada tanggal 1 Mei sampai dengan 1 

Juni 2016. Pada penelitian ini diperoleh responden sebanyak  44 orang. 

 

3.3 Variabel Penelitian 

3.3.1 Tax Evasion (Penggelapan Pajak) (Y) 

Tax evasion (penggelapan pajak) mengacu kepada tindakan yang 

tidak benar yang dilakukan wajib pajak terhadap kewajibannya dalam 

perpajakan. Penggelapan pajak (tax evasion) didefinisikan sebagai suatu 

usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meringankan beban pajak 

dengan cara melanggar undang-undang (Resmi, 2011). Namun, tax 

evasion (penggelapan pajak) dalam penelitian ini merupakan persepsi dari 

wajib pajak orang pribadi terkait tax evasion (penggelapan pajak) jadi 

belum tentu wajib pajak orang pribadi tersebut melakukan tindakan tax 

evasion (penggelapan pajak). Adapun indikator yang dipergunakan untuk 

mengukur tax evasion dalam penelitian ini menurut (Wicaksana, 2014) 

yaitu: menyampaikan SPT, menyalahgunakan NPWP, tidak menyetorkan 

pajak, dan Penyuapan fiskus/ aparat pajak. Pengukuran variabel tax 

evasion menggunakan skala likert 1 sampai dengan 4 yaitu dengan rincian: 

angka 1= sangat tidak setuju, angka 2= tidak setuju, angka 3= setuju, dan 

angka 4= sangat setuju. 
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3.3.2 Sikap Ketidakpatuhan (X1) 

Sikap ketidakpatuhan pajak akan terbentuk apabila wajib pajak 

mempunyai keyakinan dan evaluasi yang positif terhadap ketidakpatuhan 

pajak. Jika sistem perpajakan yang berlaku semakin tidak adil, maka 

tingkat kepatuhannya akan semakin menurun dan hal ini menunjukkan 

bahwa kecenderungan wajib pajak untuk melakukan tax evasion akan 

semakin tinggi.  Adapu indikator yang dipergunakan untuk variabel sikap 

ketidakpatuhan mengacu pada penelitian (Rachmadi, 2014) yaitu: celah 

pelaksanaan hukum, integritas aparat, pengelolaan pajak, dan penerapan 

tarif. Pengukuran variabel sikap ketidakpatuhan menggunakan skala likert 

1 sampai dengan 4 yaitu dengan rincian: angka 1= sangat tidak setuju, 

angka 2= tidak setuju, angka 3= setuju, dan angka 4= sangat setuju. 

 

3.3.3 Keadilan Pajak (X2) 

Keadilan pajak adalah keadilan dalam menerapkan ketentuan-

ketentuan perpajakan yang ada. Salah satu hal yang harus diperhatikan 

dalam menerapkan perpajakan dalam suatu negara adalah fakor keadilan. 

Adil dalam Undang-Undang diantaranya mengenakan pajak secara umum 

dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. 

Sedangkan adil dalam pelaksanannya yakni dengan memberikan hak 

kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam 

pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak. 

Sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan self assessment 
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system, maka prinsip keadilan ini sangat diperlukan agar tidak 

menimbulkan perlawanan-perlawanan pajak seperti tax evasion (Sari, 

2015).  

Adapun indikator yang digunakan untuk variabel keadilan pajak 

mengacu pada penelitian (Friskianti, 2014) dan (Rahman, 2013), yaitu: 

keadilan horizontal dan keadilan vertical dalam pemungutan pajak, 

keadilan dalam penerapan ketentuan perpajakan, manfaat yang diperoleh, 

dan pajak sesuai kemampuan wajib pajak. Pengukuran variabel keadilan 

pajak menggunakan skala likert 1 sampai dengan 4, dengan rincian: angka 

1= sangat tidak setuju, angka 2= tidak setuju, angka 3= setuju, dan angka 

4= sangat setuju.  

 

3.3.4 Pelayanan Aparat Pajak (X3) 

Aparat pajak memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan 

pajak yang terbaik sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

perpajakan sehingga dapat memberikan rasa kepuasan kepada wajib pajak. 

Aparat pajak dalam memberikan pelayanan terkait tata cara ketentuan 

perpajakan  dimulai dari apa yang harus dilakukan oleh wajib pajak, 

menjelaskan dan memperlihatkan bagaimana cara mengerjakan, diakhiri 

dengan menyediakan pembimbing dan mengoreksi, sementara mereka 

mengerjakan. Semakin baik pelayanan aparat pajak maka akan 

menumbuhkan sikap positif wajib pajak, dalam melaksanakan proses 
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perpajakan dan meminimalisir kecurangan pajak, yaitu salah satunya 

tindakan tax evasion (penggelapan pajak). 

Adapun indikator yang digunakan untuk variabel pelayanan aparat 

pajak mengacu pada penelitian (Sari, 2015) dan (Rachmadi, 2014), yaitu: 

tingkat keahlian perpajakan dari aparat pajak, tingkat pengetahuan 

perpajakan dari aparat pajak, tingkat motivasi dari aparat pajak, tingkat 

kesediaan membantu wajib pajak, dan tingkat kemampuan administrasi 

perpajakan. Pengukuran variabel tarif pajak menggunakan skala likert 1 

sampai dengan 4 yaitu dengan rincian: angka 1= sangat tidak setuju, angka 

2= tidak setuju, angka 3= setuju, dan angka 4= sangat setuju. 

 

3.3.5 Pemahaman Perpajakan (X4) 

Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah 

proses dimana wajib pajak memahami tentang perpajakan dan menerapkan 

pengetahuan itu untuk membayar pajak (Rachmadi, 2014). Seberapa jauh 

wajib pajak mengetahui ketentuan terkait perpajakan secara menyeluruh 

meliputi segala aspek mulai dari pelaporan dan pembayaran pajak 

terutang.   

Adapun indikator yang digunakan untuk variabel pemahaman 

perpajakan mengacu pada penelitian (Rahman, 2013) dan (Rachmadi, 

2014), yaitu meliputi: tingkat pengetahuan tentang jenis-jenis pajak, 

tingkat pengetahuan tentang kewajiban wajib pajak, tingkat pengetahuan 

mengenai hak wajib pajak, tingkat pengetahuan mengenai sanksi pajak, 
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tingkat pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan, dan tingkat 

pemahaman teknologi sistem perpajakan. Pengukuran dalam variabel 

pemahaman perpajakan ini menggunakan skala likert, yaitu skala 1 sampai 

dengan 4, dengan rincian: angka 1= sangat tidak setuju, angka 2= tidak 

setuju, angka 3= setuju, dan angka 4= sangat setuju. 

 

3.3.6 Diskriminasi Pajak (X5) 

Diskriminasi adalah perbedaan perlakuan antarumat manusia baik 

dalam segi ras, agama, sosial, warna kulit, dan lain-lain. Jangkauan 

diskriminasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk pada setiap bidang 

kehidupan secara langsung maupun tidak langsung tak terkecuali dalam 

hal bidang perpajakn di Indonesia (Sari, 2015). Apabila  diskriminasi yang 

terjadi di Indonesia tinggi maka masyarakat akan cenderung melakukan 

penggelapan pajak (tax evasion).   

Adapun indikator yang digunakan untuk variabel diskriminasi 

mengacu pada penelitian (Wicaksana, 2014), yaitu: perbedaan perlakuan 

yang didasarkan oleh agama, ras, kebudayaan dan kelas sosial, zakat 

sebagai suatu pengurangan pajak, dan pendiskriminasian terhadap hal-hal 

yang disebabkan oleh manfaat perpajakan. Pengukuran variabel keadilan 

pajak menggunakan skala likert 1 sampai dengan 4 yaitu dengan rincian: 

angka 1= sangat tidak setuju, angka 2= tidak setuju, angka 3= setuju, dan 

angka 4= sangat setuju. 
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3.3.7 Sistem Perpajakan (X6) 

Sistem perpajakan adalah cara yang digunakan oleh pemerintah 

untuk memungut atau menarik pajak dari rakyat dalam rangka membiayai 

pembangunan dan pengeluaran pemerintah lainnya. Jika sistem perpajakan 

belum berjalan dengan baik, maka akan cenderung melakukan tax evasion 

(penggelapan pajak). Tetapi sebaliknya, jika sistem perpajakan sudah 

berjalan dengan semestinya, dan kecenderungan untuk melakukan tax 

evasion akan berkurang sedikit demi sedikit. 

Adapun indikator yang digunakan untuk variabel sistem 

perpajakan mengacu pada (Widodo, 2010), yaitu: kemudahan teknologi 

dan informasi untuk memperoleh informasi perpajakan, kemudahan proses 

pelaporan dan pembayaran, pengelolaan manfaat pajak, dan kenyamanan 

kantor pajak. Pengukuran variabel sistem perpajakan menggunakan skala  

likert 4 (empat) poin (1= sangat tidak setuju, angka 2= tidak setuju, angka 

3= setuju, dan angka 4= sangat setuju). 

 

3.3.8 Sanksi Perpajakan (X7) 

Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib 

pajak tidak melanggar ketentuan perpajakan (Resmi, 2011).  Semakin 

besarnya denda yang dibebankan akan mendorong wajib pajak  untuk 

berperilaku tidak patuh, dan semakin banyak celah kesempatan yang  

dimiliki wajib pajak untuk melakukan tax evasion. Adapun indikator  yang 

digunakan  untuk  variabel sanksi perpajakan mengacu pada  penelitian  
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(Rachmadi, 2014) dan penelitian (Arum, 2012), yaitu: tingkat sanksi 

pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan perpajakan, tingkat sanksi 

administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan perpajakan, banyaknya 

sanksi sebagai salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak, dan tingkat 

pemberian sanksi pajak yang dikenakan tanpa terkecuali. Pengukuran 

variabel sanksi perpajakan menggunakan skala likert 1 sampai dengan 4 

yaitu dengan rincian: angka 1= sangat tidak setuju, angka 2= tidak setuju, 

angka 3= setuju, dan angka 4= sangat setuju. 

Tabel 3.1 

Definisi Operasional Variabel 
Variabel Indikator Pengukuran Sumber 

Tax Evasion (Y) Menyampaikan SPT, 

menyalahgunakan NPWP, tidak 

menyetorkan pajak, dan Penyuapan 

fiskus/ aparat pajak 

4 Poin skala 

likert, 1 untuk 

STS hingga 4 

untuk SS 

Wicaksana 

(2014) 

Sikap 

Ketidakpatuh-

an (X1) 

Celah pelaksanaan hukum, 

integritas aparat, pengelolaan pajak, 

dan penerapan tarif. 

4 Poin skala 

likert, 1 untuk 

STS hingga 4 

untuk SS 

Rachmadi 

(2014) 

Keadilan Pajak 

(X2) 

Keadilan horizontal dan keadilan 

vertical dalam pemungutan pajak, 

keadilan dalam penerapan 

ketentuan perpajakan, manfaat 

yang diperoleh, dan pajak sesuai 

kemampuan wajib pajak 

4 Poin skala 

likert, 1 untuk 

STS hingga 4 

untuk SS 

Friskianti 

(2014) dan 

Rahman 

(2013) 

Pelayanan 

Aparat Pajak 

(X3) 

Tingkat keahlian perpajakan dari 

aparat pajak, tingkat pengetahuan 

perpajakan dari aparat pajak, 

tingkat motivasi dari aparat pajak, 

tingkat kesediaan membantu wajib 

pajak, dan tingkat kemampuan 

administrasi perpajakan. 

4 Poin skala 

likert, 1 untuk 

STS hingga 4 

untuk SS 

Sari (2015) 

dan 

Rachmadi 

(2014) 
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Variabel Indikator Pengukuran Sumber 

Pemahaman 

Perpajakan (X4) 

Tingkat pengetahuan tentang jenis-

jenis pajak, tingkat pengetahuan 

tentang kewajiban wajib pajak, 

tingkat pengetahuan mengenai hak 

wajib pajak, tingkat pengetahuan 

mengenai sanksi pajak, tingkat 

pemahaman wajib pajak tentang 

peraturan perpajakan, dan tingkat 

pemahaman teknologi sistem 

perpajakan. 

4 Poin skala 

likert, 1 untuk 

STS hingga 4 

untuk SS 

Rahman 

(2013) dan  

Rachmadi, 

(2014) 

Diskriminasi 

Pajak (X5) 

Perbedaan perlakuan yang 

didasarkan oleh agama, ras, 

kebudayaan dan kelas sosial, zakat 

sebagai suatu pengurangan pajak, 

dan pendiskriminasian terhadap hal-

hal yang disebabkan oleh manfaat 

perpajakan. 

4 Poin skala 

likert, 1 untuk 

STS hingga 4 

untuk SS 

Wicaksana 

(2014) 

Sistem 

Perpajakan (X6) 

Kemudahan teknologi dan informasi 

untuk memperoleh informasi 

perpajakan, kemudahan proses 

pelaporan dan pembayaran, 

pengelolaan manfaat pajak, dan 

kenyamanan kantor pajak. 

4 Poin skala 

likert, 1 untuk 

STS hingga 4 

untuk SS 

Widodo 

(2010) 

Sanksi 

Perpajakan (X7) 

Tingkat sanksi pidana yang 

dikenakan bagi pelanggar aturan 

perpajakan, tingkat sanksi 

administrasi yang dikenakan bagi 

pelanggar aturan perpajakan, 

4 Poin skala 

likert, 1 untuk 

STS hingga 4 

untuk SS 

Rachmadi, 

(2014), dan 

Arum (2012) 
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banyaknya sanksi sebagai salah satu 

sarana untuk mendidik wajib pajak, 

dan tingkat pemberian sanksi pajak 

yang dikenakan tanpa terkecuali. 

Sumber: Penelitian terdahulu, diolah 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan metode atau cara yang 

digunakan peneliti untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian. Karena 

jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data penelitian 

yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari sumber asli (tanpa 

perantara). Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode 

angket atau kuesioner. Kuesioner dalam penelitian ini digunakan untuk 

mencari data tentang faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi wajib 

pajak orang pribadi melakukan tax evasion pada anggota DPRD di 

Kabupaten Purbalingga. 

Angket dalam penelitian ini adalah angket tertutup, yaitu angket 

yang sudah disediakan jawabannya sehingga responden tinggal memilih 

dan menjawab secara langsung dengan memberi tanda check list. Adapun 

skala dan alternative jawaban yang digunakan adalah dengan 

menggunakan skala likert. Skala likert adalah skala yang digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat, dan presepsi seseorang atau sekelompok orang 
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terhadap suatu kejadian atau keadaan sosial, di mana variabel yang diukur 

dijabarkan menjadi indikator variabel kemudian indikator tersebut 

dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item pertanyaan 

(Sarjono, 2013: 6).  

Skala likert dengan empat alternatif jawaban dirasakan sebagai hal 

yang paling tepat. Jika kita menggunakan skala likert dengan lima 

alternatif jawaban (sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju, dan 

sangat setuju), maka akan membuat hasil „rancu‟. Dalam kenyataan di 

lapangan, sebagian besar responden akan memilih jawaban „netral‟. 

Dengan demikian, dalam penarikan kesimpulan, hasil penelitian yang 

diperoleh menjadi kurang akurat karena sulit memberikan kriteria 

penilaian pada jawaban netral” (Sarjono, 2013:7). Maka dari itu, peneliti 

memilih dengan menggunakan skala likert dengan empat alternatif (sangat 

tidak setuju, tidak setuju, setuju, dan sangat setuju). 

 

3.5 Metode Analisis Data 

3.5.1 Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan informasi 

mengenai responden penelitian. Tujuannya dilakukan analisis deskriptif 

dengan menggunakan tehnik statistik adalah untuk meringkas data agar 

menjadi mudah dilihat dan bisa di mengerti. Analisis data yang paling 

sederhana dan sering digunakan oleh peneliti atau pengembang adalah 

menganalisis data yang ada dengan menggunakan prinsip-prinsip 
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deskriptif. Dengan menganalisis secara deskriptif ini mereka dapat 

mempresentasikan secara ringkas, sederhana, dan lebih mudah dimengerti. 

Fungsi deskripsi data adalah untuk mengadministrasikan dan 

menampilkan ringkasan yang ada sehingga memudahkan pembaca lain 

mengerti substansi dan makna dari tampilan data tersebut. 

 

 

3.5.1.1 Deskripsi Responden Penelitian 

Deskripsi responden penelitian digunakan untuk memberikan 

gambaran mengenai demografi responden. Gambaran yang diberikan 

berupa nama, jenis kelamin, usia, kualifikasi pendidikan, pendapatan dan 

cara pengisian SPT. Deskripsi responden penelitian digunakan untuk 

mengetahui kumpulan data yang bisa mewakili sampel atau populasi dari 

setiap data demografi responden.  

 

3.5.1.2 Deskripsi Variabel Penelitian 

Deskripsi variabel penelitian digunakan untuk memberikan 

gambaran mengenai tendensi sentral dan masing-masing variabel dalam 

penelitian ini, antara lain sikap ketidakpatuhan, keadilan pajak, pelayanan 

aparat pajak, pemahaman perpajakan, diskriminasi pajak, sistem 

perpajakan, sanksi perpajakan dan tax evasion. Tendensi sentral dalam 

penelitian ini diukur menggunakan mean (nilai masing-masing variabel), 
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nilai minimum (nilai terendah), nilai maksimum (nilai tertinggi masing-

masing variabel), dan standar deviasi. 

Langkah-langkah yang ditempuh dalam penggunaan teknik analisis 

ini yaitu: 

1. Membuat tabel distribusi jawaban angket variabel endogen dan 

eksogen. 

2. Menentukan skor jawaban responden dengan ketentuan skor yang telah 

ditetapkan. 

3. Menjumlahkan skor jawaban yang diperoleh dari tiap responden. 

4. Memasukkan skor tersebut ke dalam rumus sebagai berikut:  

DP =  
 

 
        

Keterangan:  

DP  :  Deskriptif Persentase (%)  

n  :  Jumlah nilai yang diperoleh  

N  :  Jumlah nilai ideal  

Kriteria interval di dapat dari perhitungan sebagai berikut:  

Persentase maksimal  :  
 

 
              

Persentase minimal  :  
 

 
              

Rentang  :  100% - 25% = 75%  

Panjang kelas interval  :  75% : 4 = 18,75% 

Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan diatas, maka dapat 

disusun tabel interval nilai persentase indikator penelitian pada gambar 

tabel 3.2. 
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Tabel 3.2 

Interval Nilai Persentase dan Kriteria Penilaian 

Interval Persen Kriteria 

81,25% < Skor ≤ 100% Sangat Tinggi 

62,5% < Skor≤ 81,25% Tinggi 

43,75 % < Skor ≤ 62,5% Rendah 

25% < Skor≤ 43,75% Sangat Rendah 

Sumber: Data primer diolah, 2016 

 

 

 

3.5.2 Analisis Inferensial 

3.5.2.1 Teknik Analisis Data 

Analisis data dan pengujian hipotesis ini menggunakan metode 

Structural Equation Model – Partial Least Square (SEM-PLS). Model 

persamaan struktural (SEM) merupakan suatu teknik analisis multivariate 

yang menggabungkan analisis faktor dan analisis jalur sehingga 

memungkinkan peneliti untuk menguji dan mengestimasi secara parsial 

hubungan antara variabel eksogen dan endogen multiple dengan banyak 

faktor (Ghozali dan Latan, 2012). 

PLS merupakan metode analisis yang powerfull dan sering disebut 

juga sebagai soft modeling karena meniadakan asumsi-asumsi OLS 

(Ordinary Least Squares) regresi, seperti data harus terdistribusi normal 

secara multivariate dan tidak adanya problem multikolonieritas antar 

variabel eksogen (Ghozali dan Latan, 2012). Partial Least Square (PLS) 

adalah bagian dari SEM. PLS adalah teknik terbaru yang banyak diminati, 
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karena tidak membutuhkan data yang terdistribusi normal atau sebuah 

penelitian dengan sampel yang sedikit.  

SEM memiliki tingkat fleksibilitas yang lebih tinggi dibandingkan 

pada penelitian yang menghubungkan antara teori dan data, serta mampu 

melakukan analisis jalur (path) dengan variabel laten sehingga sering 

digunakan oleh peneliti yang berfokus pada ilmu sosial. Pada umumnya 

terdapat dua jenis SEM yaitu covariance-based structural equation 

modeling (CB-SEM) dan variance-based structural equation modeling 

(PLS-SEM). CB-SEM diwakili oleh software seperti AMOS, EQS, 

LISREL dan sebagainya sedangkan PLS-SEM diwakili oleh software 

PLS-Graph, SmartPLS, VisualPLS dan sebagainya (Ghozali dan Latan, 

2012). 

Analisis data menggunakan CB-SEM memiliki beberapa 

keterbatasan yaitu: jumlah sampel harus besar (berkisar 200-800 kasus), 

data harus terdistribusi secara normal multivariate, indikator harus dalam 

bentuk refleksif, model harus berdasarkan pada teori dan adanya 

indeterminacy sehingga sekarang banyak penelitian yang menggunakan 

SEM berbasis variance atau component yang terkenal dengan Partial 

Least Square. Pada analsis SEM-PLS data tidak harus terdistribusi normal 

mutivariate (indikator dengan skala kategori, ordinal, interval samapi rasio 

dapat digunakan pada model yang sama), sampel tidak harus besar 

(berkisar 30-100 kasus), indikator dapat berbentuk refleksif dan formatif, 

pengujian dapat dilakukan tanpa dasar teori yang kuat namun dapat 
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digunakan untuk menjelaskan ada atau tidaknya hubungan antar variabel 

laten. 

 

3.5.2.2 Model Pengukuran (Outer Model) 

Model pengukuran (measurement model) atau outer model 

menunjukkan bagaimana variabel manifest mempresentasikan variabel 

laten untuk diukur (Ghozali, 2011). Tahap pertama dalam SEM-PLS 

adalah menilai outer model, yang memfokuskan pada pengujian validitas 

dan reliabilitas yang mempresentasikan setiap konstruk. Bagian ini 

memberikan evaluasi mengenai keakuratan (reliabel) dari item dan juga 

untuk validitas convergent dan discriminant. Uji validitas convergent 

indikator refleksif dapat dilihat dari nilai loading factor untuk tiap 

indikator konstruk. Sedangkan validitas discriminant berhubungan dengan 

prinsip bahwa manifest variabel konstruk yang berbeda seharunya tidak 

berkolerasi dengan tinggi (Ghozali & Latan, 2012). Uji yang dilakukan 

pada model pengukuran atau outer model sebagai berikut : 

1. Convergent Validity, untuk menilai validitas convergent dilihat dari 

nilai loading factor, untuk indikator refleksif dikatakan tinggi jika 

nilai loading factor lebih dari 0,70 dengan konstruk yang ingin 

diukur. Namun demikian, pada penelitian tahap awal dari 

pengembangan skala pengukuran nilai loading factor 0,50 sampai 

0,60 dianggap cukup (Ghozali, 2011). Konstruk dengan nilai loading 
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factor kurang dari 0,50 harus didrop (dihapus) agar dapat 

menghasilkan model yang baik. 

2. Untuk melihat convergent validity juga dapat dilihat dari nilai 

Average Variance Extracted (AVE). Nilai AVE harus lebih dari 0.5. 

3. Discriminant Validity yang baik ditunjukkan dari akar kuadrat AVE 

untuk tiap konstruk lebih besar dari korelasi antar konstruk dalam 

model. 

4. Cronbach Alpha. Uji reliabilitas dapat dilihat dari nilai cronbach 

alpha, dikatakan reliabel jika nilai cronbach alpha lebih dari 0,70.  

5. Composite Reliability, untuk menilai reliabilitas konstruk yang nilai 

composite reliability harus lebih besar dari 0.7. 

 

3.5.2.3 Model Struktural (Inner Model) 

 Model struktural dengan menggunakan PLS, kita mulai dengan 

melihat nilai R-Squares untuk setiap variabel laten endogen sebagai 

kekuatan prediksi dari model struktural (Ghozali dan Latan, 2012). Model 

struktural atau inner model merupakan bagian pengujian hipotesis yang 

digunakan untuk menguji variabel laten eksogen (independen) terhadap 

variabel laten endogen (dependen) apakah mempunyai pengaruh yang 

subtantive. Nilai R-Squares 0.75, 0.50, 0.25 menunjukkan bahwa model 

kuat, moderate, lemah.  
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3.5.2.4 Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dalam penelitian ini disajikan berdasarkan tujuan 

penelitian. Tingkat reliabilitas yang digunakan adalah 95%, sehingga batas 

keakuratan sebesar 0,05. Sehingga: 

1. Jika nilai t-statistik lebih kecil dari nilai t-tabel (t-statistik < 1,96), 

maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

2. Jika nilai t-statistik lebih besar atau sama dengan t-tabel (t-statistik > 

1,96), maka Ho ditolak dan Ha diterima.



 
 

82 

 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian 

Populasi dari penelitian ini adalah wajib pajak orang yang menjadi 

anggota DPRD di Kabupaten Purbalingga. Wajib pajak orang pribadi yang 

menjadi sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi 

anggota DPRD yang ditemui di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten 

Purbalingga. Jumlah kuesioner yang telah disebar pada tanggal 1 Mei 

2016 sampai 2 Juni 2016 adalah sebanyak 45 kuesioner di Kantor 

Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga yang beralamatkan di Jalan 

Onje No.2A, berikut penulis sajikan tabel hasil pengumpulan data pada 

Tabel 4.1: 

Tabel 4.1 

Hasil Pengumpulan Data 

Keterangan Jumlah Persentase 

Kuesioner yang disebar 45 100% 

Kuesioner yang tidak bisa dioleh 1 2,22% 

Kuesioner yang bisa diolah 44 97,78% 

Sumber: Data primer diolah, 2016 

Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat disimpulkan bahwa dari semua 

kuesioenr yang disebar yaitu sebanyak 45 kuesioner,  terdapat 1 kuesioner 

(2,22%) yang tidak bisa diolah. Hal ini dikarenakan terdapat pengisian 

yang tidak terisi dengan lengkap oleh responden. Peneliti hanya
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menggunakan kuesioner yang terisi dengan lengkap, sehingga kuesioner 

yang dapat diolah sebanyak 44 kuesioner (97,78%).  

 

4.1.2 Deskripsi Responden Penelitian 

Deskripsi profil responden terdiri dari jenis kelamin, usia, 

kualifikasi pendidikan, pendapatan dan cara pengisian SPT. Profil 

responden dimaksudkan untuk menjelaskan latar belakang responden yang 

menjadi sampel dalam penelitian ini. Pada karakteristik reponden, terdapat 

44 responden yang dapat mewakili dan menjadi responden. Data mengenai 

karakteristik responden ditampilkan pada Tabel 4.2: 

Tabel 4.2 

Data Statistik Responden 

Keterangan Jumlah Persentase 

1. Jenis Kelamin   

 a. Laki-Laki 31 70,45% 

 b. Wanita 13 29,55% 

 Jumlah 44 100 % 

2. Umur Responden   

 a. 31-45 tahun 29 65,91 % 

 b. 46-55 tahun 10 22,73% 

 c. 56-55 tahun 5 11,36% 

 Jumlah 44 100 % 

4. Pendidikan Terakhir   

 a. Diploma 10 22,73 % 

 b. S1 29 65,91 % 

 c. S3 5 11,36 % 

 Jumlah 44 100 % 

5. Pendapatan Per Bulan   

 a. < 15 juta 5 11,4% 

 b. 15-24 juta 14 31,8% 

 c. 24-32 juta 20 45,4% 

 d. > 32 jt 5 11,4% 

 Jumlah 44 100 % 

     Sumber: Data primer diolah, 2016 
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Tabel 4.2 menjelaskan mengenai data responden secara 

keseluruhan bahwa 44 responden (97,78%) merupakan anggota DPRD 

Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan jenis kelamin  menunjukkan bahwa 

31 responden (70,45%)  adalah laki-laki dan 13 responden (29,55%) 

adalah wanita. Hal ini menggambarkan bahwa kondisi dimana wajib pajak 

orang pribadi yang menjadi anggota DPRD yang melakukan kewajiban 

perpajakannya didominasi oleh laki-laki dibandingkan wanita. 

Berdasarkan umur responden menunjukkan bahwa jumlah 

responden yang berumur 31-45 tahun sebanyak 29 responden (65,91%), 

umur 46-55 tahun sebanyak 10 responden (22,73%), dan umur 56-65 

sebanyak 5 responden (11,36%). Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak 

orang pribadi yang menjadi anggota DPRD yang melakukan kewajiban 

perpajaknnya didominasi oleh wajib pajak orang pribadi yang berumur 31-

45 tahun dan 46-55 tahun. 

Berdasarkan pendidikan terakhir wajib pajak orang pribadi yang 

menjadi anggota DPRD terlihat bahwa pendidikan terakhir wajib pajak 

orang pribadi yang menjadi anggota DPRD didomiasi oleh S1 yaitu 

sebanyak 29 responden (65,91%), dan responden yang lainnya mempunyai 

tingkat pendidikan Diploma sejumlah 10 responden (22,73%), sisanya 

responden dengan tingkat pendidikan S3 sebanyak 5 responden (11,36%). 

Berdasarkan pendapatan perbulan wajib pajak orang pribadi yang 

bekerja sebagai anggota DPRD terlihat bahwa pendapatan paling rendah 

<15 juta hanya ada 5 responden (11,4%), pendapatan 15-24 juta sebanyak 
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14 responden (31,8%), pendapatan 24-32 juta sejumlah 20 responden 

(45,4%) dan pendapatan yang tertinggi >32 juta sebanyak 5 responden 

(11,4%).  

 

4.1.3 Deskripsi Variabel Penelitian 

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data 

yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, 

minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness (kemencengan distribusi) 

(Ghozali, 2011). Peneliti menggunakan analisis deskriptif berupa mean, 

maksimum, minimum, dan frekuensi untuk mempermudah dalam 

memahami pengukuran indikator-indikator dalam setiap variabel yang 

diungkapkan dalam penelitian.  

1. Deskripsi Variabel Sikap Ketidakpatuhan 

Berdasarkan jawaban responden, ringkasan deskripsi variabel 

sikap ketidakpatuhan yang tersaji dalam Tabel 4.3 menunjukkan 

bahwa variabel sikap ketidakpatuhan memiliki nilai rata-rata sebesar 

64,4% dan termasuk dalam kategori tinggi. Sebanyak 24 atau 54,5% 

responden memiliki sikap ketidakpatuhan yang rendah. Hal ini berarti 

bahwa 54,5% dari anggota DPRD Kabupaten Purbalingga memiliki 

sikap kepatuhan yang baik, sedangkan sisanya 20 atau 45,5% 

responden memiliki sikap ketidakpatuhan yang masih tinggi.  Berikut 

merupakan kriteria variabel sikap ketidakpatuhan disajikan dalam 

Tabel 4.3. 
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Tabel 4.3 

Distribusi Frekuensi Variabel Sikap Ketidakpatuhan 

Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi 

81,25% < Skor ≤ 100% Sangat Tinggi 12 27,3% 

62,5% < Skor≤ 81,25% Tinggi 8 18,2% 

43,75 % < Skor ≤ 62,5% Rendah 19 43,2% 

25% < Skor≤ 43,75% Sangat Rendah 5 11,3% 

Jumlah 44 100% 

Rata-rata 64,4% 

Kriteria Tinggi 

  Sumber: Data primer diolah, 2016 

 

2. Deskripsi Variabel Keadilan Pajak 

Berdasarkan jawaban responden, ringkasan deskripsi variabel 

keadilan pajak yang tersaji dalam Tabel 4.4 menunjukkan bahwa 

variabel keadilan pajak memiliki nilai rata-rata sebesar 72,2% dan 

termasuk dalam  kategori tinggi. Sebanyak 33 atau 75% responden 

memiliki persepsi bahwa keadilan pajak tinggi, sedangkan sisanya 11 

atau 25% responden memiliki persepsi bahwa keadilan pajak masih 

rendah. Hal ini berarti sebanyak 33 atau 75% anggota DPRD 

Kabupaten Purbalingga memiliki persepsi bahwa keadilan pajak dalam 

pemungutan pajak yang dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi 

sekarang sudah baik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 

Perpajakan. Berikut merupakan kriteria variabel keadilan pajak 

disajikan dalam Tabel 4.4 
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Tabel 4.4 

Distribusi Frekuensi Variabel Keadilan Pajak 

Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi 

81,25% < Skor ≤ 100% Sangat Tinggi 12 27,3% 

62,5% < Skor≤ 81,25% Tinggi 21 47,7% 

43,75 % < Skor ≤ 62,5% Rendah 11 25% 

25% < Skor≤ 43,75% Sangat Rendah 0 0% 

Jumlah 44 100% 

Rata-rata 72,2% 

Kriteria Tinggi 

  Sumber: Data primer diolah, 2016 

 

3. Deskripsi Variabel Pelayanan Aparat Pajak 

Berdasarkan jawaban responden, ringkasan deskripsi variabel 

pelayanan aparat pajak yang tersaji dalam Tabel 4.5 menunjukkan 

bahwa variabel pelayanan aparat pajak memiliki nilai rata-rata sebesar 

77,3% dan termasuk dalam kategori tinggi. Sebanyak 38 atau 86,4% 

responden memiliki persepsi bahwa pelayanan aparat pajak tinggi, 

sedangkan sisanya 6 atau 13,6% responden memiliki persepsi bahwa 

kpelayanan aparat pajak masih rendah. Hal ini berarti sebanyak 38 atau 

86,4% anggota DPRD Kabupaten Purbalingga memiliki persepsi 

bahwa kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparat pajak kepada 

wajib pajak sudah tinggi. Berikut merupakan kriteria variabel 

pelayanan aparat pajak disajikan dalam Tabel 4.5. 
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Tabel 4.5 

Distribusi Frekuensi Variabel Pelayanan Aparat Pajak 

Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi 

81,25% < Skor ≤ 100% Sangat Tinggi 21 47,7% 

62,5% < Skor≤ 81,25% Tinggi 17 38,7% 

43,75 % < Skor ≤ 62,5% Rendah 4 9,1% 

25% < Skor≤ 43,75% Sangat Rendah 2 4,5% 

Jumlah 44 100% 

Rata-rata 77,3% 

Kriteria Tinggi 

  Sumber: Data primer diolah, 2016 

 

4. Deskripsi Variabel Pemahaman Perpajakan 

Berdasarkan jawaban responden, ringkasan deskripsi variabel 

pemahaman perpajakan yang tersaji dalam Tabel 4.6 menunjukkan 

bahwa variabel pemahaman perpajakan memiliki nilai rata-rata sebesar 

73,9% dan termasuk dalam kategori tinggi. Sebanyak 33 atau 75% 

responden memiliki pemahaman perpajakan yang tinggi, sedangkan 

sisanya 11 atau 25% responden memiliki pemahaman perpajakan yang 

masih rendah. Hal ini berarti sebanyak 33 (75%) atau sebagian besar 

dari anggota DPRD Kabupaten Purbalingga memiliki tingkat 

pemahaman perpajakan mengenai peraturan perundang-undangan 

perpajakan yang tinggi, sehingga mereka akan cenderung mematuhi 

peraturan yang berlaku dan menghindari tindakan yang melanggar 

peraturan. Berikut merupakan kriteria variabel pemahaman perpajakan 

yang disajikan dalam Tabel 4.6.  
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Tabel 4.6  

Distribusi Frekuensi Variabel Pemahaman Perpajakan 

Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi 

81,25% < Skor ≤ 100% Sangat Tinggi 19 43,2% 

62,5% < Skor≤ 81,25% Tinggi 14 32,8% 

43,75 % < Skor ≤ 62,5% Rendah 9 20,5% 

25% < Skor≤ 43,75% Sangat Rendah 2 4,5% 

Jumlah 44 100% 

Rata-rata 73,9% 

Kriteria Tinggi 

          Sumber: Data primer diolah, 2016 

 

5. Deskripsi Variabel Diskriminasi Pajak 

Berdasarkan jawaban responden, ringkasan deskripsi variabel 

diskriminasi pajak yang tersaji dalam Tabel 4.7 menunjukkan bahwa 

variabel diskriminasi pajak memiliki nilai rata-rata sebesar 57,5% dan 

termasuk dalam kategori rendah. Sebanyak 29 atau 65,9% responden 

memiliki persepsi bahwa diskriminasi pajak rendah, sedangkan sisanya 

15 atau 34,1% responden memiliki persepsi bahwa diskriminasi pajak 

sekarang ini masih tinggi. Hal ini berarti sebanyak 29 atau 65,9% 

anggota DPRD Kabupaten Purbalingga memiliki persepsi bahwa 

diskriminasi dalam melaksanakan ketentuan perpajakannya sekarang 

ini rendah, karena sistem perpajakan yang berlaku sekarang ini sudah 

semakin adil. Berikut merupakan kriteria variabel diskriminasi pajak 

disajikan dalam Tabel 4.7.  
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Tabel 4.7 

Distribusi Frekuensi Variabel Diskriminasi Pajak 

Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi 

81,25% < Skor ≤ 100% Sangat Tinggi 4 9,1% 

62,5% < Skor≤ 81,25% Tinggi 11 25% 

43,75 % < Skor ≤ 62,5% Rendah 21 47,7% 

25% < Skor≤ 43,75% Sangat Rendah 8 18,2% 

Jumlah 44 100% 

Rata-rata 57,5% 

Kriteria Rendah 

  Sumber: Data primer diolah, 2016 

 

6. Deskripsi Varibel Sistem Perpajakan 

Berdasarkan jawaban responden, ringkasan deskripsi variabel 

sistem perpajakan yang tersaji dalam Tabel 4.8 menunjukkan bahwa 

variabel sistem perpajakan memiliki nilai rata-rata sebesar 77,2% dan 

termasuk dalam kategori tinggi. Sebanyak 36 atau 81,9% responden 

memiliki persepsi bahwa sistem perpajakan tinggi, sedangkan sisanya 

8 atau 18,1% responden memiliki persepsi bahwa  sistem perpajakan 

masih rendah. Hal ini berarti sebanyak 36 (81,9%) atau sebagian besar 

anggota DPRD Kabupaten Purbalingga memiliki persepsi bahwa 

sistem perpajakan yang digunakan untuk memenuhi kewajiban 

perpajakan sudah lebih baik. Berikut merupakan kriteria variabel 

sistem perpajakan yang disajikan dalam Tabel 4.8.  
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Tabel 4.8 

Distribusi Frekuensi Variabel Sistem Perpajakan 

Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi 

81,25% < Skor ≤ 100% Sangat Tinggi 21 47,7% 

62,5% < Skor≤ 81,25% Tinggi 15 34,2% 

43,75 % < Skor ≤ 62,5% Rendah 6 13,6% 

25% < Skor≤ 43,75% Sangat Rendah 2 4,5% 

Jumlah 44 100% 

Rata-rata 77,2% 

Kriteria Tinggi 

  Sumber: Data primer diolah, 2016 

 

7. Deskripsi Variabel Sanksi Perpajakan 

Berdasarkan jawaban responden, ringkasan deskripsi variabel 

sanksi perpajakan yang tersaji dalam Tabel 4.9 menunjukkan bahwa 

variabel sanksi perpajakan memiliki nilai rata-rata sebesar 81,8% dan 

termasuk dalam kategori sangat tinggi. Sebanyak 40 atau 90,9% 

responden memiliki persepsi bahwa sanksi perpajakan yang berlaku 

sekarang ini sangat tinggi, sedangkan sisanya 4 atau 9,1% responden 

memiliki persepsi bahwa  sanksi perpajakan masih rendah. Hal ini 

berarti sebanyak 40 (90,9%) responden atau sebagian besar anggota 

DPRD Kabupaten Purbalingga memiliki persepsi bahwa sanksi 

perpajakan yang berlaku sekarang ini sangat tinggi. Berikut kriteria 

variabel sanksi perpajakan disajikan dalam Tabel 4.9.  
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Tabel 4.9 

Distribusi Frekuensi Variabel Sanksi Perpajakan 

Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi 

81,25% < Skor ≤ 100% Sangat Tinggi 24 54,5% 

62,5% < Skor≤ 81,25% Tinggi 16 36,4% 

43,75 % < Skor ≤ 62,5% Rendah 4 9,1% 

25% < Skor≤ 43,75% Sangat Rendah 0 0% 

Jumlah 44 100% 

Rata-rata 81,8% 

Kriteria Sangat Tinggi 

  Sumber: Data primer diolah, 2016 

 

8. Deskripsi Variabel Tax Evasion 

Berdasarkan jawaban responden, ringkasan deskripsi variabel 

tax evasion yang tersaji dalam Tabel 4.10 menunjukkan bahwa 

variabel tax evasion memiliki nilai rata-rata sebesar 53,8% dan 

termasuk dalam kategori rendah. Sebanyak 34 atau 77,2% responden 

memiliki persepsi mengenai tindakan tax evasion (penggelapan pajak) 

sekarang ini rendah, sedangkan sisanya 10 atau 22,8% responden 

memiliki persepsi mengenai tindakan tax evasion (penggelapan pajak) 

yang tinggi. Hal ini berarti sebanyak 34 (77,2%) responden atau 

sebagian besar anggota DPRD Kabupaten Purbalingga memiliki 

persepsi yang rendah untuk melakukan tindakan tax evasion 

(penggelapan pajak). Berikut merupakan kriteria variabel tax evasion 

yang disajikan dalam Tabel 4.10. 
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Tabel 4.10 

Distribusi Frekuensi Variabel Tax Evasion 

Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi 

81,25% < Skor ≤ 100% Sangat Tinggi 3 6,8% 

62,5% < Skor≤ 81,25% Tinggi 7 16% 

43,75 % < Skor ≤ 62,5% Rendah 24 54,5% 

25% < Skor≤ 43,75% Sangat Rendah 10 22,7% 

Jumlah 44 100% 

Rata-rata 53,8% 

Kriteria Rendah 

  Sumber: Data primer diolah, 2016 

 

4.2 Analisis Inferensial 

Teknik pengolahan data menggunakan metode SEM (structural 

equation modeling) berbasis partial least squares dengan alat analisis data 

SmartPLS 3.0. SEM berbasis partial least squares meliputi uji outer 

model atau measurement model atau model pengukuran yang 

menunjukkan bagaimana variabel manifest merepresentasi variabel laten 

untuk diukur. Uji outer model atau measurement model atau model 

pengukuran didalamnya terdapat uji validitas dan uji reliabilitas. Kedua uji 

inner model atau structural model atau model struktural yang menguji 

pengaruh variabel laten dengan variabel konstruknya.  

 

4.3 Uji Outer Model atau Measurement Model 

Uji outer model digunakan untuk menguji validitas dan reliabilitas. 

Kriteria yang digunakan untuk menilai outer model antara lain adalah 

validitas convergent, validitas discriminant, dan reliabilitas. 
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4.3.1 Uji Validitas Convergent 

Uji validitas convergent dari measurement (outer) model 

digunakan untuk menguji validitas indikator dengan melihat masing-

masing konstruk. Validitas convergent dengan indikator reflektif dinilai 

berdasarkan korelasi antara item score/ component dengan construct score 

yang dihitung dengan PLS. Uji validitas convergent indikator reflektif 

dengan program SmartPLS3.0.  dapat dilihat dari loading factor, average 

variance extracted (AVE), dan communality. 

 

4.3.1.1 Loading Factor 

Nilai loading factor menjadi kriteria dalam menilai validitas 

convergent. Jika dilihat dari loading factor maka ukuran model reflektif 

dikatakan bagus apabila nilai loading factor lebih dari 0,50. Konstruk 

dengan nilai loading factor kurang dari 0,50 harus dihapus atau di drop 

agar dapat menghasilkan model yang baik. Nilai loading factor dapat 

dilihat dari tabel outer loadings pada Tabel 4.11 

Tabel 4.11 

Outer Loadings (Mean, STDEV, T-Values) 

             

  

  

Original 

Sample 

(O) 

Sample 

Mean 

(M) 

Standard 

Deviation 

(STDEV) 

T Statistics 

(|O/STERR|) 
P Value 

SK1  <-  SK 0,831 0,830 0,067 12,388 0,000 

SK2  <-  SK 0,808 0,796 0,068 11,953 0,000 

SK3  <-  SK 0,748 0,743 0,084 8,908 0,000 

SK4  <-  SK 0,809 0,799 0,066 12,174 0,000 

SK5  <-  SK 0,888 0,887 0,036 24,345 0,000 

KP1  <-  KP 0,709 0,701 0,098 7,220 0,000 

KP2  <-  KP 0,825 0,826 0,063 13,068 0,000 
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Original 

Sample 

(O) 

Sample 

Mean 

(M) 

Standard 

Deviation 

(STDEV) 

T Statistics 

(|O/STERR|) 
P Value 

KP3  <-  KP 0,687 0,675 0,098 7,026 0,000 

KP4  <-  KP 0,646 0,631 0,123 5,247 0,000 

KP5  <-  KP 0,758 0,745 0,085 8,865 0,000 

PA1  <-  PA 0,748 0,627 0,302 2,474 0,014 

PA2  <-  PA 0,726 0,577 0,286 2,538 0,011 

PA3  <-  PA 0,472 0,532 0,360 1,311 0,190 

PA4  <-  PA 0,752 0,646 0,282 2,671 0,008 

PA6  <-  PA 0,906 0,639 0,384 2,359 0,019 

PP1  <-   PP 0,866 0,758 0,262 3,311 0,001 

PP2  <-   PP 0,852 0,743 0,260 3,282 0,001 

PP3  <-  PP 0,859 0,758 0,224 3,839 0,000 

PP4  <-  PP 0,776 0,687 0,254 3,058 0,002 

PP6  <-  PP 0,753 0,662 0,297 2,531 0,012 

PP6  <-  PP 0,803 0,700 0,254 3,162 0,002 

DP1 <-  DP 0,862 0,863 0,051 17,025 0,000 

DP2 <-  DP 0,737 0,732 0,079 9,351 0,000 

DP3 <-  DP 0,823 0,814 0,089 9,218 0,000 

DP4 <-  DP 0,701 0,679 0,107 6,570 0,000 

DP5 <-  DP 0,781 0,747 0,129 6,043 0,000 

SI1  <-   SI 0,863 0,765 0,213 4,042 0,000 

SI2  <-   SI 0,855 0,752 0,254 3,368 0,001 

SI3  <-   SI 0,711 0,612 0,248 2,871 0,004 

SI4  <-   SI 0,785 0,692 0,225 3,487 0,001 

SI5  <-   SI 0,646 0,569 0,253 2,555 0,011 

SI6  <-   SI 0,763 0,671 0,233 3,275 0,001 

SP1  <-  SP 0,723 0,621 0,243 2,974 0,003 

SP2  <-  SP 0,810 0,708 0,247 3,279 0,001 

SP3  <-  SP 0,638 0,555 0,240 2,652 0,008 

SP4  <-  SP 0,722 0,642 0,249 2,897 0,004 

SP5  <-  SP 0,785 0,705 0,197 3,990 0,000 

TE1  <-  TE 0,730 0,732 0,067 10,820 0,000 

TE2  <- TE 0,891 0,890 0,029 30,717 0,000 

TE3  <- TE 0,809 0,809 0,060 13,448 0,000 

TE4  <- TE 0,835 0,831 0,054 15,352 0,000 

TE5  <- TE 0,700 0,685 0,123 5,685 0,000 

Sumber: Output SmartPLS 3.0, 2016 (keterangan singkatan dapat dilihat pada    

lampiran 17) 
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Berdasarkan Tabel 4.11 outer loadings menunjukkan bahwa 

seluruh konstruk mempunyai nilai loading factor diatas 0,5 dan signifikan 

(t-statistic lebih besar daripada t-tabel). Sikap ketidakpatuhan dan keadilan 

pajak yang masing-masing mempunyai 5 konstruk, 5 kontsruk yang 

memiliki nilai loading factor lebih dari 0,5 dan signifikan lebih dari 1,96 

(t-statistic lebih besar daripada t-tabel), selanjutnya untuk pelayanan aparat 

pajak yang mempunyai 5 konstruk, dari 5 konstruk tersebut ada 1 konstruk 

yang nilai loading factor  0,472 tetapi apabila dibulatkan menjadi 0,5 dan 

signifikannya kurang dari 1,96 yaitu hanya sebesar 1,311. Pemahaman 

perpajakan, diskriminasi pajak, sisitem perpajakan, dan sanksi perpajakan 

masing-masing mempunyai 6 konstruk, 5 konstruk, 6 konstruk, 5 

konstruk, yang memiliki nilai loading factor lebih dari 0,5 dan signifikan 

lebih dari 1,96 (t-statistic lebih besar daripada t-tabel). Untuk variabel 

laten endogen tax evasion mempunyai 5 konstruk yang memiliki nilai 

loading factor lebih dari 0,50 dan signifikan lebih dari 1,96 (t-statistic 

lebih besar daripada t-tabel), hal ini menunjukkan bahwa tidak ada 

konstruk yang dihapus (drop) sehingga menunjukkan bahwa model yang 

digunakan merupakan model yang baik. 

 

4.3.1.2 Average Variance Extracted (AVE) 

AVE merupakan salah satu paramater untuk menilai validitas 

convergent. Variabel laten dikatakan valid jika nilai AVE harus lebih dari 

0,5. Nilai AVE direkomendasikan harus lebih dari 0,5 mempunyai arti 
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bahwa 50% atau lebih variance dari indikator dapat dijelaskan (Ghozali 

dan Latan, 2012).  Nilai AVE dapat dilihat pada Tabel 4.12 sebagai 

berikut: 

Tabel 4.12 

Average Variance Extracted (AVE) 

 

AVE 

SK 0,669 

KP 0,529 

PA 0,539 

PP 0,671 

DP 0,613 

SI 0,599 

SP 0,545 

TE 0,634 

            Sumber: Output SmartPLS 3.0, 2016 

Berdasarkan Tabel 4.12 average variance extracted (AVE) 

menunjukkan bahwa variabel laten endogen yaitu tax evasion memiliki 

nilai AVE 0,634  sehingga bisa dikatakan valid karena nilai AVE lebih 

dari 0,50. Variabel laten eksogen yaitu sikap ketidakpatuhan (0,669), 

keadilan pajak (0,529), pelayanan aparat pajak (0,539), pemahaman 

perpajakan (0,671), diskriminasi pajak (0,613), sistem perpajakan (0,599), 

dan sanksi perpajakan (0,545). Dilihat dari nilai AVE keseluruhan variabel 

laten maka dapat diketahui bahwa untuk semua variabel laten adalah valid 

karena memiliki nilai AVE diatas 0,50.  

 

4.3.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dilakukan untuk membuktikan akurasi, konsistensi, 

dan ketepatan instrumen dalam mengukur konstruk (Ghozali dan Latan, 



98 
 

 

 

2012). Dalam PLS-SEM dengan menggunakan program SmartPLS3.0, 

untuk mengukur reliabilitas suatu konstruk dengan indikator reflektif dapat 

dilakukan dengan dua cara yaitu dengan melihat nilai Cronbach’s Alpha 

dan Composite Reliability. Konstruk dinyatakan reliable jika nilai 

Cronbach’s Alpha dan Composite Reliability diatas 0,70. Berikut hasil 

output nilai Cronbach’s Alpha dan Composite Reliability dengan 

menggunakan SmartPLS3.0. dapat dilihat pada Tabel 4.13 : 

Tabel 4.13 

Cronbach’s Alpha dan Composite Reliability 

 
Cronbachs Alpha Composite Reliability 

SK 0,878 0,910 

KP 0,787 0,848 

PA 0,859 0,849 

PP 0,910 0,924 

DP 0,843 0,887 

SI 0,874 0,899 

SP 0,804 0,856 

TE 0,853 0,896 

             Sumber: Output SmartPLS3.0, 2016 

Dari hasil olah data Tabel 4.13, menunjukkan bahwa nilai 

Cronbach’s Alpha dan Composite Reliability seluruh konstruk diatas 0,70. 

Hal tersebut menunjukkan akurasi, konsistensi, dan ketepatan instrumen 

dalam mengukur konstruk sangat tinggi, hal ini dapat diartikan bahwa 

konstruk atau variabel dalam penelitian ini sudah menjadi alat ukur yang 

fit dan semua pertanyaan yang digunakan untuk mengukur masing-masing 

konstruk adalah reliabel. Jadi, dapat disimpulkan bahwa konstruk 

memiliki reliabilitas yang baik. 
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4.4 Uji Inner Model atau Structural Model 

Pengujian inner model atau model struktural dilakukan untuk 

melihat hubungan antar konstruk, nilai signifikan, dan R-square dari 

model penelitian. Model struktural dievaluasi dengan menggunakan R-

square untuk konstruk dependen, Stone-Geiser Q-Square untuk predictive 

relevance dan uji t serta signifikan dari koefisien parameter jalur 

struktural. Dalam menilai model dengan PLS, dapat dimulai dengan 

melihat R-square untuk variabel laten endogen (dependen). Berikut adalah 

hasil pengujian R-Square menggunakan SmartPLS3.0. yang disajikan 

dalam Gambar 4.14. 

 

  Sumber: Output SmartPLS 3.0, 2016 

Gambar 4.14 Diagram R-Square 

 

Berdasarkan tabel R-Square dapat diketahui bahwa nilai R-Square 

variabel laten endogen (dependen) tax evasion adalah sebesar 0,732. Nilai 

tersebut dapat diartikan bahwa variabilitas konstruk tax evasion yang dapat 

dijelaskan oleh konstruk lainnya adalah sebesar 73%, sementara 27% 
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dijelaskan oleh faktor lain diluar penelitian ini. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa R-Square untuk variabel laten endogen adalah moderate karena 

memiliki nilai R-Square lebih dari 0,50.  

 

4.5 Uji Structural Equation Model (SEM)  

Metode pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah 

menggunakan Structural Equation Model (SEM) berbasis variance dengan 

menggunakan SmartPLS3.0. Gambar 4.2 merupakan hasil pengujian Full 

Model SEM Algorithm. Berdasarkan pengujian Full Model SEM Algorithm 

indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah konstruk dengan 

indikator reflektif. Arah indikatornya yaitu dari konstruk ke indikator 

seperti gambar uji Full Model SEM Algorithm dibawah. 
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Sumber: Output SmartPLS 3.0, 2016 

Gambar 4.2 Uji Full Model SEM PLS Algorithm

1
0
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4.6 Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dilakukan dengan meilhat nilai path coeffisient yang 

menunjukkan koefisen parameter dan nilai t-statistic. Signifikan parameter 

yang diestimasi memberikan informasi mengenai hubungan antara 

variabel-variabel dalam penelitian kemudian membandingkan nilai t-

statistic dengan nilai t-tabel signifikansi pada 5% (nilai t-hitung > t tabel 

1,96). Tabel 4.14 berikut menyajikan hasil pengujian path coefficient 

dengan SmartPLS3.0. 

 

Tabel 4.14 

Path Coefficient (Mean, STDEV, T-Values) 

 

 

 

Original 

Sample 

(O) 

Sample 

Mean 

(M) 

Standard 

Deviation 

(STDEV) 

T Statistics 

(|O/STDEV|) 
P Value 

SK  ->  TE 0,440 0,419 0,115 3,847 0,000 

KP  ->  TE   -0,299 -0,295 0,124 2,407 0,008 

PA  ->  TE -0,078 -0,047 0,131 0,592 0,277 

PP   ->  TE -0,239 -0,193 0,118 2,020 0,022 

DP  ->  TE 0,212 0,179 0,127 1,675 0,047 

SI   ->  TE 0,075 0,107 0,126 0,591 0,277 

SP  ->  TE 0,274 0,233 0,134 2,046 0,021 

Sumber: OutputSmartPLS3.0, 2016  

 

4.6.1 Sikap Ketidakpatuhan berpengaruh positif terhadap Tax Evasion 

Berdasarkan hasil uji resampling bootstrapping diperoleh nilai 

parameter koefisien untuk variabel sikap ketidakpatuhan terhadap tax 

evasion (penggelapan pajak) sebesar 0,440 dengan nilai t-statistic sebesar 

3,847. Hal tersebut menunjukkan bahwa sikap ketidakpatuhan 

berpengaruh signifikan terhadap tax evasion (penggelapan pajak), 

dikarenakan nilai t-statistic lebih besar dari 1,96. Selain itu, pengaruh dari 
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variabel sikap ketidakpatuhan terhadap tax evasion (penggelapan pajak) 

adalah positif karena nilai parameter koefisiennya bernilai positif. 

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa H1 diterima karena sikap 

ketidakpatuhan memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap tax 

evasion (penggelapan pajak).   

 

4.6.2 Keadilan Pajak berpengaruh negatif terhadap Tax Evasion 

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa hubungan 

variabel keadilan pajak terhadap tax evasion (penggelapan pajak) sebesar     

-0,299 dengan nilai t-statistic sebesar 2,407 atau lebih besar dibandingkan  

t-tabel sebesar 1,96 (signifikan pada 0,05). Hasil tersebut mengandung arti 

bahwa keadilan pajak mempunyai hubungan negatif dan signifikan 

terhadap tax evasion (penggelapan pajak), maka dapat disimpulkan bahwa 

H2 diterima. 

 

4.6.3 Pelayanan Aparat Pajak berpengaruh negatif terhadap Tax Evasion 

Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa hubungan 

variabel pelayanan aparat pajak terhadap tax evasion (penggelapan pajak) 

sebesar -0,078 dengan nilai t-statistic sebesar 0,592 atau lebih kecil 

dibandingkan t-tabel sebesar 1,96 (signifikan pada 0,05). Hasil tersebut 

mengandung arti bahwa pelayanan aparat pajak mempunyai hubungan 

negatif namun tidak signifikan terhadap tax evasion (penggelapan pajak), 

maka dapat disimpulkan bahwa H3 ditolak. 
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4.6.4 Pemahaman Perpajakan berpengaruh negatif terhadap Tax Evasion 

Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa hubungan 

variabel pemahaman perpajakan terhadap tax evasion (pengelapan pajak) 

sebesar -0,239 dengan nilai t-statistic sebesar 2,020 atau lebih besar 

dibandingkan t-tabel sebesar 1,96 (signifikan pada 0,05). Hasil tersebut 

mengandung arti bahwa pemahaman perpajakan mempunyai hubungan 

negatif dan signifikan terhadap tax evasion, (penggelapan pajak) maka 

dapat disimpulkan bahwa H4 diterima. 

 

4.6.5 Diskriminasi Pajak berpengaruh positif terhadap Tax Evasion 

Hasil pengujian hipotesis kelima menunjukkan bahwa hubungan 

variabel diskriminasi pajak terhadap tax evasion (penggelapan pajak) 

sebesar  0,212 dengan nilai t-statistic sebesar 1,675 atau lebih kecil 

dibandingkan t-tabel sebesar 1,96 (signifikan pada 0,05). Hasil tersebut 

mengandung arti bahwa diskriminasi pajak mempunyai hubungan positif 

namun tidak signifikan terhadap tax evasion, (penggelapan pajak) maka 

dapat disimpulkan bahwa H5 ditolak. 

 

4.6.6 Sistem Perpajakan berpengaruh positif terhadap Tax Evasion 

Hasil pengujian hipotesis keenam menunjukkan bahwa hubungan 

variabel sistem perpajakan terhadap tax evasion (penggelapan pajak) 

sebesar 0,075 dengan nilai t-statistic sebesar 0,591 atau lebih kecil 

dibandingkan t-tabel sebesar 1,96 (signifikan pada 0,05). Hasil tersebut 
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mengandung arti bahwa sistem perpajakan mempunyai hubungan positif 

namun tidak signifikan terhadap tax evasion (penggelapan pajak), maka 

dapat disimpulkan bahwa H6 ditolak. 

 

4.6.7 Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap  Tax Evasion 

Hasil pengujian hipotesis ketujuh menunjukkan bahwa hubungan 

variabel sanksi perpajakan terhadap tax evasion (penggelapan pajak) 

sebesar 0,274 dengan nilai t-statistic sebesar 2,046 atau lebih besar 

dibandingkan t-tabel sebesar 1,96 (signifikan pada 0,05). Hasil tersebut 

mengandung arti bahwa sanksi perpajakan mempunyai hubungan positif  

dan signifikan terhadap tax evasion (penggelapan pajak), maka dapat 

disimpulkan bahwa H6 diterima. 

Tabel 4.15 

Hasil Rekapitulasi Pengujian Hipotesis 

Hipotesis Pernyataan T -Statistics Hasil 

H1 
Sikap ketidakpatuhan berpengaruh 

positif terhadap tax evasion 
3,847 

Hipotesis 

diterima 

H2 
Keadilan pajak berpengaruh negatif 

terhadap tax evasion 
2,407 

Hipotesis 

diterima 

H3 
Pelayanan aparat pajak berpengaruh 

negatif terhadap tax evasion 
0,592 

Hipotesis 

ditolak 

H4 
Pemahaman perpajakan berpengaruh 

negatif terhadap tax evasion 
2,020 

Hipotesis 

diterima 

H5 
Diskriminasi pajak berpengaruh positif 

terhadap tax evasion 
1,675 

Hipotesis 

ditolak 

H6 
Sistem perpajakan berpengaruh positif 

terhadap tax evasion 
0,591 

Hipotesis 

ditolak 

H6 
Sanksi perpajakan berpengaruh positif 

terhadap tax evasion 
2,046 

Hipotesis 

diterima 

     Sumber: Output SmartPLS3.0, 2016 

 

 



106 
 

 

 

4.7 Pembahasan 

4.7.1 Sikap Ketidakpatuhan Berpengaruh Positif terhadap Tax Evasion 

Hasil path coefficient menunjukkan bahwa hipotesis pertama (H1) 

yang menyatakan sikap ketidakpatuhan berpengaruh positif terhadap tax 

evasion (penggelapan pajak) adalah diterima. Arah hubungan  antara sikap 

ketidakpatuhan terhadap persepsi wajib pajak untuk melakukan tindakan 

tax evasion (penggelapan pajak) positif. Arah hubungan tersebut dapat 

menunjukkan bahwa apabila wajib pajak memiliki sikap ketidakpatuhan 

yang tinggi terkait kewajiban perpajakan, maka mereka akan cenderung 

untuk melakukan tindakan tax evasion (penggelapan pajak) dikarenakan 

mereka kurang memiliki kesadaran akan kewajiban perpajakannya. 

Alasan diterimanya hipotesis pertama karena sesuai dengan Theory 

of Planned Behavior (TPB) yang menyatakan bahwa manusia berperilaku 

sesuai dengan keyakinan dari individu (behavioral beliefs) akan hasil dari 

suatu perilaku dan evaluasi. Sikap ketidakpatuhan pajak merupakan wujud 

dari ketidak berpihakan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang 

berlaku. Sikap ini akan terbentuk apabila wajib pajak mempunyai 

keyakinan dan evaluasi yang memihak atau positif terhadap 

ketidakpatuhan pajak. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak untuk 

melakukan tindakan tax evasion (penggelapan pajak) berada pada kategori 

rendah, sedangkan sikap ketidakpatuhan berada pada kategori tinggi. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa responden memiliki kecenderungan untuk 
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melakukan tindakan tax evasion (penggelapan pajak) karena mereka 

memiliki sikap ketidakpatuhan yang tinggi terkait kewajiban 

perpajakannya.  

Sikap ketidakpatuhan yang dimiliki oleh wajib pajak memberikan 

dorongan untuk melakukan tindakan tax evasion (penggelapan pajak). 

Namun, berdasarkan Tabel 4.3 menunjukkan bahwa yang sikap 

ketidakpatuhan yang dimiliki oleh anggota DPRD di Kabupaten 

Purbalingga sebagian besar jawaban responden tersebar pada kategori 

rendah sebesar 43,2% dan kategori sangat rendah 11,3%, sedangakan 

kategori tinggi hanya 18,2% dan kategori sangat tinggi sebesar 27,3%. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa dapat dikatakan sikap ketidakpatuhan yang 

dimiliki oleh anggota DPRD di Kabupaten Purballingga cenderung 

rendah.  

Berdasarkan Lampiran 3 menunjukkan bahwa indikator variabel 

sikap ketidakpatuhan yang memiliki nilai rata-rata tertinggi adalah SK2 

sebesar 2,77 dimana artinya wajib pajak orang pribadi setuju pada 

pernyataan ketidakpatuhan pajak merupakan perwujudan dari kegagalan 

sistem perpajakan, sedangkan pada Tabel 4.3 menunjukkan responden 

memiliki nilai rata-rata yang tinggi terhadap sikap ketidakpatuhan. Hal 

tersebut dapat dijadikan indikasi mereka akan bertindak tidak patuh 

terhadap kewajiban perpajakannya, sehingga memiliki kecenderungan 

untuk melakukan tax evasion (penggelapan pajak) tinggi. 
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Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan 

oleh (Wanarta dan Mangoting, 2014). Sikap ketidakpatuhan pajak 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat wajib pajak untuk 

melakukan tax evasion (penggelapan pajak). Wajib pajak yang mempunyai 

sikap positif terhadap ketidakpatuhan pajak, memiliki persepsi untuk 

melakukan tax evasion (penggelapan pajak) yang tinggi.  

 

4.7.2 Keadilan Pajak Berpengaruh Negatif terhadap Tax Evasion 

Hasil path coefficient menunjukkan bahwa hipotesis kedua (H2) 

yang menyatakan bahwa keadilan pajak berpengaruh negatif terhadap tax 

evasion (penggelapaan pajak) adalah diterima. Arah hubungan antara 

keadilan pajak terhadap persepsi wajib pajak untuk melakukan tax evasion 

(penggelapan pajak) negatif. Arah hubungan tersebut dapat menunjukkan 

bahwa apabila para wajib pajak memiliki persepsi keadilan pajak yang 

baik, maka tindakan tax evasion (penggelapan pajak) akan cenderung 

menurun. Hal tersebut menunjukkan bahwa apabila penerapan keadilan 

pajak kurang maksimal maka akan meningkatkan tindakan tax evasion 

(penggelapan pajak) yang dilakukan oleh wajib pajak.  

Alasan diterimanya hipotesis kedua karena sesuai dengan Theory of 

Planned Behavior (TPB) dan teori keadilan. Theory of Planned Behavior, 

menyatakan kecenderungan perilaku seseorang dipengaruhi oleh 

normative beliefs yaitu keyakinan tentang harapan normative yang muncul 

akibat pengaruh dari orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan 
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tersebut. Apabila wajib pajak memperoleh perlakuan yang tidak adil, maka 

mereka akan mendapat tekanan sosial dan memotivasi individu untuk 

cenderung melakukan tindakan tax evasion (Kurniawati dan Toly, 2014). 

Teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawl (1971) memandang  

keadilan sebagai fairness. Apabila keadilan sebagai fairness dijadikan 

prinsip  dasar dalam melaksanakan suatu kebijakan, maka akan tercipta 

kesukarelaan segenap anggota masyarakat untuk menerima dan mematuhi 

ketentuan-ketentuan yang ada. Teori keadilan Rawls menitikberatkan pada 

bagaimana mendistribusikan hak dan kewajiban secara seimbang di 

masyarakat. Keadilan pajak dapat dicapai dengan adanya prosedur yang 

jelas dan tidak memihak. Dirjen Pajak selaku pemegang otoritas 

perpajakan, apabila dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dan 

pelaksanaan kebijakan tersebut dilakukan sesuai prosedur yang berlaku, 

maka wajib pajak akan mampu menerima dan mematuhinya secara 

sukarela. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak untuk 

melakukan tindakan tax evasion (penggelapan pajak) berada pada kategori 

rendah, sedangkan keadilan pajak berada pada kategori tinggi. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa responden memiliki kecenderungan untuk tidak 

melakukan tindakan tax evasion (penggelapan pajak) karena mereka 

mendapatkan perlakuan yang adil terkait kewajiban perpajakannya. 

Namun, apabila dilihat dari Tabel 4.10 menunjukkan bahwa wajib pajak 

memiliki persepsi tax evasion berada pada kategori rendah, sebagian besar 
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jawaban responden tersebar pada kategori rendah sebesar 54,5% dan 

kategori sangat rendah sebesar 22,7%, sedangkan kategori tinggi hanya 

16% dan kategori sangat tinggi hanya 6,8%. Hal tersebut menjelaskan 

bahwa dapat dikatakan tindakan tax evasion (penggelapan pajak) 

cenderung rendah. 

Persepsi keadilan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak memberikan 

dorongan untuk tidak melakukan tindakan tax evasion (penggelapan 

pajak). Hal ini dapat dilihat pada Tabel 4.4 menunjukkan bahwa persepsi 

keadilan pajak yang dimiliki oleh anggota DPRD di Kkabupaten 

Purbalingga sebagian besar jawaban responden tersebar pada kategori 

tinggi sebesar 47,7% dan kategori sangat tinggi 27,3%, sedangakan 

kategori rendah hanya 25%. Hal tersebut menunjukkan bahwa persepsi 

keadilan pajak yang dimiliki oleh anggota DPRD di Kabupaten 

Purbalingga cenderung tinggi, sehingga mereka memiliki cenderung yang 

rendah untuk melakukan tax evasion (penggelapan pajak).  

Berdasarkan Lampiran 4 menunjukkan bahwa indikator variabel 

keadilan pajak yang memiliki nilai rata-rata tertinggi adalah KP2 sebesar 

3,34, dimana artinya wajib pajak orang pribadi setuju pada pernyataan 

setiap wajib pajak memiliki beban pajak yang berbeda sesuai jumlah 

penghasilan mereka, hal tersebut sesuai dengan Tabel 4.4 menunjukkan 

bahwa responden termasuk dalam kategori tinggi 47,7% dan sangat tinggi 

27,3% mereka memiliki persepsi keadilan pajak yang tinggi. Hal tersebut 
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menjelaskan bahwa wajib pajak akan memiliki kecenderungan yang 

rendah  terhadap persepsi tindakan tax evasion. 

Hasil penelitian ini di dukung dengan hasil analisis deskripsi 

variabel keadilan pajak dari jawaban responden yang menunjukkan bahwa 

keadilan pajak dalam pemungutan pajak yang dikenakan kepada wajib 

pajak orang pribadi sekarang ini sudah baik dan sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan perpajakan. Semakin tinggi keadilan  pajak, maka 

semakin rendah juga niat wajib pajak orang pribadi untuk melakukan tax 

evasion (penggelapan pajak).  

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan 

oleh (Permatasari dan Laksito, 2013) dan (Kurniawati dan Toly, 2014) 

yang menjelaskan bahwa keadilan perpajakan berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap tax evasion. Masyarakat beranggapan bahwa semakin 

tidak adil, maka akan semakin tinggi tax evasion. Keadilan pajak 

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi wajib pajak untuk 

membayar kewajiban perpajakannya. Jika seorang wajib pajak yang 

memiliki pendapatan tinggi, tetapi membayar kewajiban pajaknya dalam 

jumlah yang kecil, maka wajib pajak yang lain menjadi enggan untuk 

membayar pajak karena besarnya pajak yang dibebankan sama besarnya.  

 

4.7.3 Pelayanan Aparat Pajak Berpengaruh Negatif  terhadap Tax Evasion 

Hasil path coefficient menunjukkan bahwa hipotesis ketiga (H3) 

menyatakan bahwa pelayanan aparat pajak berpengaruh negatif terhadap 



112 
 

 

 

tax evasion adalah ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat 

pengaruh antara persepsi pelayanan aparat pajak terhadap tindakan tax 

evasion (penggelapan pajak).  

Persepsi pelayanan aparat pajak merupakan seberapa besar 

penggambaran wajib pajak terhadap kualitas pelayanan yang diberikan 

oleh aparat pajak kepada wajib pajak. Wajib pajak akan melaksanakan 

kewajiban perpajakannya apabila aparat pajak dapat memberikan 

pelayanan yang baik kepada wajib pajak. 

Alasan ditolaknya hipotesis keenam ini karena berdasarkan Tabel 

4.5 menunjukkan sebanyak 17 (38,7%) responden dari 44 menjawab pada 

kategori tinggi dan 21 (47,7%) responden menjawab pada kategori sangat 

tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa wajib pajak merasakan kualitas 

pelayanan yang diberikan oleh aparat pajak kepada wajib pajak sekarang 

ini sudah baik, sehingga kecenderungan perilaku wajib pajak untuk 

melakukan tax evasion dianggap tidak beretika, sebaliknya jika pelayanan 

aparat pajak rendah sehingga kecenderungan perilaku wajib pajak untuk 

melakukan tax evasion akan beretika untuk dilakukan. 

Tabel 4.5 menunjukkan sebanyak 17 (38,7%) responden dari 44 

menjawab pada kategori tinggi dan 21 (47,7%) responden menjawab pada 

kategori sangat tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa wajib pajak 

merasakan pelayanan yang diberikan oleh aparat petugas pajak sudah baik. 

Selain itu, adanya ketidak konsistenan dalam jawaban responden. 

Hal ini dapat dilihat dalam lampiran 5 dan lampiran 10 terdapat beberapa 
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hasil data yang tidak konsisten. Data tersebut menunjukkan responden 

nomor 41, pelayanan aparat pajak memiliki kategori sangat rendah dengan 

skor sebesar 41,7%, sedangkan tindakan tax evasion memiliki skor pada 

responden nomor 41 sebesar 85% dengan kategori tinggi. Selain itu, 

terdapat kondisi dimana responden nomor 35 memiliki krikteria sangat 

tinggi dengan skor sebesar 83,3%, namun skor untuk tindakan tax evasion 

anggota sebesar 35% dengan kategori sangat rendah. Hal ini menunjukkan 

bahwa tinggi ataupun rendahnya pelayanan aparat pajak tidak 

mempengaruhi perilaku wajib pajak orang peribadi untuk melakukan 

tindakan tax evasion (penggelapan pajak). 

 

4.7.4 Pemahaman Perpajakan Berpengaruh Negatif terhadap Tax Evasion 

Hasil path coefficient menunjukkan bahwa hipotesis keempat (H4) 

yaitu menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh negatif 

terhadap tax evasion adalah diterima. Arah hubungan  antara pemahaman 

perpajakan terhadap persepsi wajib pajak untuk melakukan tindakan tax 

evasion (penggelapan pajak) negatif. Arah hubungan tersebut dapat 

menunjukkan bahwa apabila wajib pajak memiliki pemahaman perpajakan 

yang tinggi terkait kewajiban perpajakan, maka mereka akan cenderung 

untuk tidak melakukan tindakan tax evasion (penggelapan pajak) 

dikarenakan mereka memiliki pemahaman terkait pengetahuan peraturan 

perpajakan. 
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Alasan diterimanya hipotesis keempat karena hasil penelitian ini 

sejalan theory of planned behavioral, di dalam theory of planned 

behavioral  niat seseorang terhadap perilaku dibentuk oleh tiga faktor 

utama yaitu salah satunya adalah Perceived Behavioral Control (Kontrol 

perilaku yang dipersepsikan). Perceived Behavioral Control (Kontrol 

perilaku yang dipersepsikan), keyakinan atas keberadaan hal-hal yang 

mendukung atau menghambat perilaku yang ditampilkan dan persepsinya 

tentang seberapa kuat hal-hal tersebut mendukung atau menghambat 

perilakunya tersebut (perceived power), jika wajib pajak memiliki 

pemahaman yang baik maka wajib pajak secara otomatis akan terbentuk 

kontrol perilaku yang dipersepsikan yang mendukung wajib pajak 

melakukan kewajiban perpajakannya sehingga tidak etis untuk melakukan 

tindakan tax evasion. Jika wajib pajak semakin memahami kewajiban 

perpajakannya maka tindakan tax evasion semakin tidak etis untuk 

dilakukan.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak untuk 

melakukan tindakan tax evasion (penggelapan pajak) berada pada kategori 

rendah, sedangkan pemahaman perpajakan berada pada kategori tinggi. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa responden memiliki kecenderungan 

untuk tidak melakukan tindakan tax evasion (penggelapan pajak) karena 

mereka memiliki pemahaman perpajakan yang tinggi terkait peraturan 

perundang-undangan perpajakan.  
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Pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak 

memberikan dorongan untuk tidak melakukan tindakan tax evasion 

(penggelapan pajak). hal ini dapat dilihat pada Tabel 4.6 menunjukkan 

bahwa pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh anggota DPRD di 

Kabupaten Purbalingga sebagian besar jawaban responden tersebar pada 

kategori tinggi sebesar 32,8% dan kategori sangat tinggi 43,2%, 

sedangakan kategori rendah hanya 20,5% dan sangat rendah hanya 4,5%. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar anggota DPRD di 

Kabupaten Purbalingga memiliki pemahaman perpajakan yang baik, 

sehingga mereka memiliki cenderung yang rendah untuk melakukan tax 

evasion (penggelapan pajak).  

Berdasarkan Lampiran 6 menunjukkan bahwa indikator variabel 

pemahaman perpajakan yang memiliki nilai rata-rata tertinggi adalah PP2 

sebesar 3,18, dimana artinya wajib pajak orang pribadi setuju pada 

pernyataan saya mendaftarkan diri memperoleh NPWP karena kesadaran 

sendiri. Hal tersebut menjelaskan bahwa wajib pajak orang pribadi yang 

menjadi anggota DRPD di Kabupaten Purbalingga memiliki kesadaran 

yang tinggi terkait kewajiban perpajakannya, sehingga mereka memiliki 

kecenderungan yang rendah terhadap persepsi tindakan tax evasion. 

Berdasarkan data statistik responden pada Tabel 4.2 menunjukkan 

bahwa tingkat pendidikan responden pada penelitian ini. Sebagian besar 

responden dalam penelitian ini yaitu 29 responden atau 65,91% 

berpendidikan setingkat sarjana. Hal tersebut dapat menunjukkan bahwa 
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sebagian besar responden atau wajib pajak orang pribadi yang menjadi 

anggota DPRD di Kabupaten Purbalingga memiliki pengetahuan yang 

tinggi. Tingkat pendidikan yang tinggi juga dapat menjadi indikasi bahwa 

responden dapat memahami peraturan perpajakan yang berlaku terkait 

dengan kewajiban perpajkannya. 

Hasil penelitian (Siregar, dkk, 2012) menilai bahwa terdapat 

pengaruh positif dan signifikan antara pengetahuan perpajakan terhadap 

kepatuhan wajib pajak. Tingginya kepatuhan wajib pajak disebabkan 

karena pengetahuan yang baik tentang perpajakan, sehingga mengurangi 

potensi penggelapan pajak.  

Penelitian ini juga didukung oleh jawaban responden yang rata-rata 

menjawab setuju dan sangat setuju (dapat dilihat pada Lampiran 6), hal ini 

berarti menunjukkan wajib pajak orang pribadi yang menjadi responden 

rata-rata sudah paham mengenai kewajiban perpajakannya, hal inilah yang 

mendukung hasil penelitian pemahaman perpajakan berpengaruh negatif 

terhadap tindakan tax evasion.  

Hasil penelitian ini di dukung dengan hasil analisis deskripsi 

variabel pemahaman perpajakan dari jawaban responden yang 

menunjukkan bahwa tingkat pemahaman perpajakan wajib pajak orang 

pribadi mengenai peraturan perundang-undangan perpajakan sudah tinggi. 

Semakin tinggi tingkat pemahaman perpajakan wajib pajak orang pribadi, 

maka semakin rendah juga niat wajib pajak orang pribadi untuk 

melakukan tax evasion (penggelapan pajak), karena wajib pajak orang 
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pribadi tersebut akan cenderung untuk menghindari tindakan tax evasion 

(penggelapan pajak) karena patuh kepada peraturan yang berlaku. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan 

oleh (Rachmadi, 2014) dan (Sari, 2015) yang mengatakan bahwa 

pemahaman perpajakan berpengaruh negatif terhadap tindakan tax 

evasion. jika wajib pajak memahami betul bagaimana kewajiban 

perpajakan yang harus dilakukan oleh wajib pajak dan memahami betul 

bagaimana pentingnya membayar pajak bagi pembangunan nasional, 

kesejahteraan, dan kelangsungan  negeri ini maka wajib pajak akan taat 

dalam melakukan kewajibannya sehingga tindakan tax evasion akan 

menurun. 

 

4.7.5 Diskriminasi Pajak Berpengaruh Positif terhadap Tax Evasion 

Hasil path coefficient menunjukkan bahwa hipotesis kelima (H5) 

yang menyatakan bahwa diskriminasi pajak berpengaruh positif terhadap 

tax evasion adalah ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat 

pengaruh antara persepsi diskriminasi pajak terhadap tindakan tax evasion 

(penggelapan pajak).  

Persepsi diskriminasi pajak merupakan seberapa besar 

penggambaran wajib pajak terhadap pendiskriminasian dalam bidang 

perpajakan yang berlaku sekarang ini. Wajib pajak akan melaksanakan 

kewajiban perpajakannya apabila tidak ada lagi pendiskriminasian yang 

berlaku.  
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Tabel 4.7 menunjukkan sebanyak 21 (47,7%) responden dari 44 

menjawab pada kategori rendah dan 8 (18,2%) responden menjawab pada 

kategori sangat rendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa wajib pajak 

merasakan tingkat pendiskriminasian pajak sekarang ini sudah rendah, 

sehingga kecenderungan perilaku wajib pajak untuk melakukan tax 

evasion dianggap tidak beretika, sebaliknya, jika diskriminasi pajak masih 

tinggi sehingga kecenderungan perilaku wajib pajak untuk melakukan tax 

evasion akan beretika untuk dilakukan. 

Selain itu, adanya ketidak konsistenan dalam jawaban responden. 

Hal ini dapat dilihat dalam Lampiran 7 dan Lampiran 10 terdapat beberapa 

hasil data yang tidak konsisten. Data tersebut menunjukkan responden 

nomor 12, diskriminasi pajak memiliki kategori sangat rendah dengan skor 

sebesar 30%, sedangkan tindakan tax evasion memiliki skor sebesar 70% 

dengan kategori tinggi. Selain itu terdapat kondisi dimana responden 

nomor 21, memiliki krikteria tinggi dengan skor sebesar 80%, namun skor 

untuk tindakan tax evasion sebesar 40% dengan kategori sangat rendah. 

Hal ini menunjukkan bahwa tinggi atau tidaknya diskriminasi pajak tidak 

mempengaruhi perilaku wajib pajak orang pribadi untuk melakukan 

tindakan tax evasion.  

 

4.7.6 Sistem Perpajakan Berpengaruh Positif terhadap Tax Evasion 

Hasil path coefficient menunjukkan bahwa hipotesis keenam (H6) 

yang menyatakan bahwa sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap 
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tax evasion adalah ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat 

pengaruh antara persepsi sistem perpajakan terhadap tindakan tax evasion 

(penggelapan pajak).  

Persepsi sistem perpajakan merupakan seberapa besar 

penggambaran wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang berlaku 

sekarang ini. Wajib pajak akan melaksanakan kewajiban perpajakannya 

apabila sistem perpajakan yang diterapkan oleh pemerintah berjalan 

dengan baik.  

Tabel 4.8 menunjukkan sebanyak 15 (34,2%) responden dari 44 

menjawab pada kategori tinggi dan 21 (47,7%) responden menjawab pada 

kategori sangat tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa wajib pajak 

merasakan sistem perpajakan yang berlaku sekarang ini sudah berjalan 

dengan baik, sehingga kecenderungan perilaku wajib pajak untuk 

melakukan tax evasion dianggap tidak beretika, sebaliknya, jika sistem 

perpajakan belum berjalan dengan baik, sehingga kecenderungan perilaku 

wajib pajak untuk melakukan tax evasion  akan beretika untuk dilakukan. 

Hasil penelitian ini juga konsisten dengan penelitian yang 

dilakukan oleh (Suminarsasi dan Supriyadi, 2012) yang menyatakan 

bahwa semakin bagus sistem perpajakannya maka semakin tidak etis 

untuk menggelapkan pajak, begitu pula sebaliknya jika sistem 

perpajakannya semakin tidak baik maka perilaku penggelapan pajak 

dipandang sebagai perilaku yang cenderung etis. 

 



120 
 

 

 

4.7.7 Sanksi Perpajakan Berpengaruh Positif terhadap Tax Evasion 

Hasil path coefficient menunjukkan bahwa hipotesis keenam (H7) 

yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap 

tax evasion adalah diterima. Arah hubungan  antara sikap ketidakpatuhan 

terhadap persepsi wajib pajak untuk melakukan tindakan tax evasion 

(penggelapan pajak) positif. Arah hubungan tersebut dapat menunjukkan 

bahwa apabila wajib pajak memiliki persepsi sanksi perpajakan yang 

tinggi terkait kewajiban perpajakan, maka mereka akan cenderung untuk 

melakukan tindakan tax evasion (penggelapan pajak). 

Alasan diterimanya hipotesis ketujuh ini karena sesuai dengan 

theory of planned behavior. Berdasarkan Theory of Planned Behavior 

(TPB) yang dikemukan bahwa pemberian sanksi perpajakan yang berat 

menjadi control beliefs yang mendukung perilaku (perceived power) yang 

ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal tersebut 

mendukung perilakunya tersebut. Sehingga menimbulkan persepsi dalam 

diri pembayar pajak bahwa pajak merupakan ancaman, karena mengurangi 

jumlah pendapatan yang diperoleh. Hal ini dapat diindikasikan bahwa 

tindakan membayar pajak akan merugikan diri pribadi dan wajib pajak 

cenderung melakukan upaya tidak melaporkan jumlah pajak disetor yang 

semestinya.  

Berdasarkan Tabel 4.9 menunjukkan bahwa persepsi sanksi 

perpajakan yang dimiliki oleh anggota DPRD di Kabupaten Purbalingga 

sebagian besar jawaban responden tersebar pada kategori tinggi sebesar 
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36,4% dan kategori sangat tinggi 54,5%, sedangakan kategori rendah 

hanya 9,1%. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar anggota 

DPRD di Kabupaten Purballingga memiliki persepsi sanksi perpajakan 

yang tinggi, sehingga mereka bisa saja memiliki cenderung untuk 

melakukan tax evasion (penggelapan pajak), namun pada kenyataannya 

sesuai Tabel 4.10 dapat dikatakan bahwa kecenderungan wajib pajak 

orang pribadi yang menjadi anggota DPRD di Kabupaten Purbalingga 

untuk melakukan tax evasion (penggelapan pajak) rendah.  

Berdasarkan Lampiran 9 menunjukkan bahwa indikator variabel 

keadilan pajak yang memiliki nilai rata-rata tertinggi adalah SP5 sebesar 

3,36, dimana artinya wajib pajak orang pribadi setuju pada pernyataan 

sanksi pajak harus dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar 

ketentuan perpajakan tanpa terkecuali. Hal tersebut menjelaskan bahwa 

wajib pajak orang pribadi yang menjadi anggota DRPD di Kabupaten 

Purbalingga memiliki kesadaran yang tinggi terkait kewajiban 

perpajakannya, sehingga mereka memiliki kecenderungan yang rendah 

terhadap persepsi tindakan tax evasion. 

Berdasarkan data statistik responden pada Tabel 4.2 menunjukkan 

bahwa tingkat pendidikan responden pada penelitian ini. Sebagian besar 

responden dalam penelitian ini yaitu 29 responden atau 65,91% 

berpendidikan setingkat sarjana. Hal tersebut dapat menunjukkan bahwa 

sebagian besar responden atau wajib pajak orang pribadi yang menjadi 

anggota DPRD di Kabupaten Purbalingga memiliki pengetahuan yang 
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tinggi terkait sanksi perpajakan dan peraturan perpajakan yang berlaku 

sehingga mereka memiliki kecenderungan yang rendah untuk melakukan 

tax evasion (penggelapan pajak). 

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang telah 

dilakukan oleh (Rachmadi, 2014) yang menyatakan bahwa sanksi 

perpajakan positif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak atas 

perilaku penggelapan pajak. Penelitian ini juga didukung oleh deskripsi 

responden yang diperoleh dari jawaban responden yang memiliki nilai 

rata-rata sebesar 81,8% termasuk dalam kategori sangat tinggi. Sebanyak 

40 atau 90,9% responden memiliki persepsi bahwa sanksi perpajakan yang 

berlaku sekarang ini sangat tinggi sangat setuju dan setuju (dapat dilihat 

pada Lampiran 9), hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak orang pribadi 

yang menjadi responden rata-rata berpendapat setuju bahwa sanksi pajak 

berpengaruh positif terhadap tindakan tax evasion. Semakin besarnya 

denda yang dibebankan akan mendorong wajib pajak  untuk berperilaku 

tidak patuh, dan semakin banyak celah kesempatan yang  dimiliki wajib 

pajak untuk melakukan tax evasion.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan  

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi persepsi wajib pajak orang pribadi melakukan tax evasion. 

Responden dalam penelitian ini berjumlah 44 orang yang merupakan wajib 

pajak orang pribadi yang menjadi anggota DPRD di Kabupaten Purbalingga. 

Teknik pengambilan sampel menggunakan accidental sampling. Adapun 

variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sikap 

ketidakpatuhan, keadilan pajak, pelayanan aparatur pajak, diskriminasi pajak, 

pemahaman perpajakan, sistem perpajakan dan sanksi perpajakan. 

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan serta analisis yang dilakukan 

menggunankan SEM (structural equation modeling) dengan menggunakan 

software SmartPLS3.0, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Sikap ketidakpatuhan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak 

untuk melakukan tax evasion diterima. 

2. Keadilan pajak berpengaruh berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib 

pajak untuk melakukan tax evasion diterima. 

3. Pelayanan aparat pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak 

untuk melakukan tax evasion ditolak. 

4. Pemahaman perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak 

untuk melakukan tax evasion diterima. 
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5. Diskriminasi pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak 

untuk melakukan tax evasion ditolak. 

6. Sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak 

untuk melakukan tax evasion ditolak. 

7. Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak 

untuk melakukan tax evasion diterima. 

 

5.2 Saran 

Saran yang dapat peneliti diberikan berdasarkan penelitian di atas 

adalah sebagai berikut: 

1. Penggunaan sikap ketidakpatuhan ternyata kurang tepat karena 

merupakan wujud ketidakpatuhan sehingga sudah pasti akan 

berpengaruh positif terhadap tax evasion (penggelapan pajak). 

Rekomendasi bagi penelitian selanjutnya untuk menggunakan variabel 

lain. 

2. Pemerintah   dan   aparat   pajak   juga   harus   meningkatkan   

kinerja, kedisiplinan, mutu pelayanan, integritas, dan transparansi 

dalam penggunaan dana pajak sehingga tidak terjadi kasus tax evasion 

(penggelapan pajak). 

3. Pemerintah diharapkan untuk selalu mengadakan penyuluhan atau 

sosialisasi akan pentingnya pajak guna meningkatkan kesadaran pajak 

di dalam diri masing-masing wajib pajak orang pribadi, sehingga akan 

timbul rasa kesukarelaan untuk melakukan kewajiban perpajakannya, 



 
 

125 
 

 

 

dengan begitu wajib pajak orang pribadi tidak akan melakukan tax 

evasion karena merupakan tindakan yang melanggar Undang-Undang 

Perpajakan.
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IDENTITAS RESPONDEN 

 

I. Identitas Responden 

     Beri tanda centang ()  pada identitas pengenal Bapak/ Ibu/ Saudara. 

1. Nama  :  .............................................(boleh  diisi/ tidak) 

2. Jenis Kelamin  :              Laki-laki                          Perempuan  

3. Umur Responden  :          18-30 tahun  46-55 tahun 

                    31-45 tahun  56-65 tahun 

       

4. Pendidikan Terakhir  :          DIPLOMA                      S2 

            S1                                    S3 

                 

5. Pendapatan/ bulan            :              < 15  juta                       24-32  juta 

                                                       15-24  juta > 32  juta 

 

6. Pengisian SPT                  :            Sendiri                            Tenaga Ahli 

                                                  Konsultan SPT               Lainnya 

Catatan: Jawaban apapun yang diberikan oleh Bapak/ Ibu/ Saudara tidak 

akan berpengaruh kepada Anda karena penelitian ini semata-mata 

digunakan untuk penelitian yang saya lakukan sebagai salah satu syarat 

untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi Jurusan 

Akuntansi Universitas Negeri Semarang.  

 

II. Petunjuk Pengisian 

Bapak/ Ibu/ Saudara dimohon menjawab poin-poin dibawah ini dengan 

memberi tanda centang  () pada jawaban yang sesuai dengan keadaan, pendapat, 

dan pemahaman Bapak/ Ibu/ Saudara yang sebenarnya. 

STS = Sangat Tidak Setuju S   = Setuju 

TS   = Tidak Setuju  SS = Sangat Setuju 
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1. Sikap Ketidakpatuhan 

Pernyataan dibawah ini bertujuan untuk mengetahui pendapat wajib pajak 

mengenai sikap ketidakpatuhan. 

No. Pernyataan STS TS S SS 

1. Akhir-akhir ini perekonomian semakin sulit, sehingga 

wajar  bagi saya untuk mengurangi pajak yang 

dibayarkan.  

    

2. Ketidakpatuhan pajak merupakan perwujudan dari 

kegagalan sistem perpajakan. 

    

3. Biaya suap lebih kecil dibandingkan dengan beban 

pajak yang harus dibayar. 

    

4. Pemerintah belum mampu mengelola dengan baik 

penerimaan pajak. 

    

5. Tarif pajak yang terlalu tinggi membuat saya 

menemukan cara untuk mengurangi pajak. 

    

 

2. Keadilan Pajak 

Pernyataan ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keadilan dalam 

pemungutan pajak yang dikenakan kepada wajib pajak berdasarkan dengan 

ketentuan Undang-Undang Perpajakan.  

No. Pernyataan STS TS S SS 

1. Wajib pajak yang berada dalam kondisi ekonomi 

yang sama akan dikenakan pajak yang sama. 

    

2. Setiap wajib pajak memiliki beban pajak yang 

berbeda sesuai jumlah penghasilan mereka. 

    

3. Undang-undang pajak dan penerpan ketentuan 

perpajakan yang berlaku sekarang sudah adil. 

    

4. Beban pajak yang dibayar sudah sebanding 

dengan manfaat yang diterima. 

    

5. Pajak yang dibayar sudah sesuai kemampuan     
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wajib pajak. 

 

 

 

 

 

3. Pelayanan Aparat Pajak 

Pernyataan berikut ini bertujuan untuk mengetahui penilaian Bapak/ Ibu/ 

Saudara sebagai wajib pajak mengenai kualitas pelayanan yang diberikan oleh 

aparat pajak. 

No. Pernyataan STS TS S SS 

1. Aparat pajak dapat diandalkan dalam menangani 

masalah wajib pajak. 

    

2. Aparat pajak memberi penjelasan yang mudah 

dimengerti mengenai ketentuan tata cara 

perpajakan. 

    

3. Aparat pajak yang ramah, rapi dan professional.     

4. Aparat pajak bersedia membantu wajib pajak 

dengan sungguh-sungguh. 

    

5. Aparat pajak bersikap ramah terhadap wajib pajak 

sehingga membuat wajib pajak merasa aman dan 

nyaman. 

    

 

4. Pemahaman Perpajakan 

Pernyataan ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman wajib 

pajak mengenai peraturan yang berlaku dalam melaksanakan kewajiban 

perpajakan.  

No. Pernyataan STS TS S SS 
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1. Saya memahami jenis-jenis pajak yang harus saya 

bayar. 

    

2. Saya mendaftarkan diri memperoleh NPWP karena 

kesadaran sendiri. 

    

3. Saya menghitung sendiri dan melaporkan pajak 

secara lengkap dan benar. 

    

4. Saya memahami sanksi atas keterlambatan, dan 

batas waktu pelaporan dan pembayaran pajak. 

    

5. Saya memahami cara perhitungan pajak penghasilan 

dan angsuran pajak sesuai ketentuan perpajakan. 

    

6. Saya memahami tata cara pelaporan pajak melalui e-

spt dan e-filing dan cara pembayaran pajak melaui e-

billing. 

    

 

 

5. Diskriminasi Pajak 

Pernyataan ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh diskriminasi 

terhadap kewajiban wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakannya.  

No. Pernyataan STS TS S SS 

1. 

 

Penggelapan pajak merupakan tindakan yang benar 

jika pemerintah melakukan pendiskriminasian atas 

agama, ras, dan kebudayaan saya. 

    

2. Penegakan hukum perpajakan di Indonesia sudah 

adil karena tidak tebang pilih kepada wajib pajak. 

    

3. Tindakan penggelapan pajak dilakukan jika wajib 

pajak merasa terdapat  pendiskriminasi atas 

penegakan hukum perpajakan. 

    

4. Zakat diperbolehkan sebagai faktor pengurang pajak.      

5. Kebijakan fiskal terkait dengan kepemilikan NPWP 

merupakan bentuk diskriminasi . 
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6. Sistem Perpajakan 

Pernyataan ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem perpajakan 

terhadap kewajiban wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakannya. 

No. Pernyataan STS TS S SS 

1. 

 

Pendaftaran NPWP dapat dilakukan dengan mudah 
melalui e-registration dari website pajak. 

    

2. Pembayaran pajak melalui e-billing mudah, aman, 
dan terpercaya. 

    

3. Pelaporan pajak melalui e-spt dan e-filing sangat 
mudah, cepat, dan aman. 

    

4. Prosedur sistem perpajakan yang ada memberikan 
kemudahan dalam menyetorkan pajak. 

    

5. Uang pajak yang terkumpul harus dikelola dengan 
bijaksana. 

    

6. Adanya fasilitas kantor pelayanan pajak yang 
nyaman dan aman. 

    

 

 

 

7. Sanksi Perpajakan 

Pernyataan ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan 

terhadap kewajiban wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakannya.  

No. Pernyataan STS TS S SS 

1. Sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak.  

    

2. 

 

Sanksi denda atau bunga diberikan jika ada 

keterlambatan pembayaran dan pelaporan pajak. 

    

3. 

 

Sanksi denda mendorong saya untuk membayar 

dan melaporkan pajak tepat waktu. 

    

4. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan 

sarana mendidik wajib pajak. 
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5. Sanksi pajak harus dikenakan  kepada wajib pajak 

yang melanggar ketentuan perpajakan tanpa 

terkecuali. 

    

 

8. Tax Evasion 

Pernyataan dibawah ini bertujuan untuk mengetahui pendapat wajib pajak 

mengenai tindakan tax evasion.  

No. Pernyataan STS TS S SS 

1. 

 

Saya menyampaikan SPT dan menyetorkan pajak 

tidak tepat waktu. 

    

2. Saya tidak menyampaikan SPT dengan 

sesungguhnya atas seluruh objek pajak yang saya 

miliki. 

    

3. Saya tidak menggunakan NPWP sesuai dengan 

ketentuan. 

    

4. Saya menyetorkan pajak tidak sesuai dengan 

objek pajak yang saya miliki. 

    

5. Masih ada wajib pajak yang berusaha menyuap 

petugas pajak dengan cara memberikan hadiah. 

    

 

-----TERIMA KASIH----- 

 

 

Lampiran 2 Data Statistik Identitas Responden 

No. 
Jenis 

Kelamin 
Usia 

Pendidikan 

Terakhir 
Pendapatan/bulan Pengisian SPT 

1 Laki-laki 46-55 tahun S3 < 32 jt Sendiri  

2 Laki-laki 31- 45 tahun S1 16-24 juta Sendiri 

3 Laki-laki 31- 45 tahun Diploma  16-24 juta Sendiri 

4 Laki-laki 31- 45 tahun Diploma  16-24 juta Sendiri  

5 Laki-laki 31- 45 tahun S1 16-24 juta Sendiri 
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6 Laki-laki 46 -55 tahun S3 < 32 jt Sendiri 

7 Laki-laki 31- 45 tahun S2 16-24 juta Sendiri 

8 Laki-laki 56 - 65 tahun S1 < 32 jt Sendiri 

9 Laki-laki 31- 45 tahun S1 25-32 juta Sendiri 

10 Laki-laki 31- 45 tahun S1 16-24 juta Sendiri 

11 Perempuan  31- 45 tahun Diploma  < 15 juta Sendiri  

12 Perempuan  31- 45 tahun Diploma  < 15 juta Sendiri 

13 Perempuan  31- 45 tahun S1 25-32 juta Sendiri 

14 Perempuan 46-55 tahun S3 < 32 jt Sendiri  

15 Perempuan 31- 45 tahun S2 16-24 juta Sendiri 

16 Perempuan 31- 45 tahun S2 16-24 juta Sendiri 

17 Perempuan 31- 45 tahun S1  25-32 juta Sendiri 

18 Perempuan 31- 45 tahun S1  25-32 juta Sendiri 

19 Perempuan 31- 45 tahun S1  25-32 juta Sendiri 

20 Perempuan 31- 45 tahun S1  25-32 juta Sendiri 

21 Perempuan 31- 45 tahun S1  25-32 juta Sendiri 

22 Perempuan 31- 45 tahun S1  25-32 juta Sendiri 

23 Laki-laki 31- 45 tahun S1 25-32 juta Sendiri 

24 Laki-laki 46 - 55 tahun S1 25-32 juta Sendiri 

25 Laki-laki 31 - 45 tahun Diploma < 15 juta Sendiri 

26 Laki-laki 46 - 55 tahun S1 25-32 juta Sendiri 

27 Laki-laki 31 - 45 tahun S1 16-24 juta Sendiri 

28 Laki-laki 31 - 45 tahun S1 16-24 juta Sendiri 

29 Laki-laki 31- 45 tahun S1 25-32 juta Sendiri 

30 Laki-laki 31 - 45 tahun Diploma  < 15 juta Sendiri 

31 Laki-laki 31- 45 tahun S1 25-32 juta Sendiri 

32 Laki-laki 31- 45 tahun S1 25-32 juta Sendiri 

33 Laki-laki 46 - 55 tahun S1 25-32 juta Sendiri 

34 Laki-laki 31- 45 tahun S1 16-24 juta Sendiri  

35 Laki-laki 31- 45 tahun S1 16-24 juta Sendiri 

36 Laki-laki 31- 45 tahun S1 25-32 juta Sendiri 

37 Laki-laki 31- 45 tahun S1 25-32 juta Sendiri 

No. 
Jenis 

Kelamin 
Usia 

Pendidikan 

Terakhir 
Pendapatan/bulan Pengisian SPT 

38 Laki-laki 31 - 45 tahun Diploma  < 15 juta Sendiri 

39 Laki-laki 31- 45 tahun S1 25-32 juta Sendiri 

40 Laki-laki 31- 45 tahun S1 25-32 juta Sendiri 

41 Laki-laki 46 - 55 tahun S2 25-32 juta Sendiri  

42 Laki-laki 31- 45 tahun S1 16-24 juta Sendiri 

43 Laki-laki 31- 45 tahun S1 16-24 juta Sendiri 

44 Laki-laki 31- 45 tahun S2 < 32 jt Sendiri 
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Lampiran 3 Hasil Jawaban Responden Variabel Sikap Ketidakpatuhan 

No 
Kode 

Resp 

Sikap Ketidakpatuhan 
% Skor Kriteria 

SK1 SK2 SK3 SK4 SK5 

1 R-1 3 3 4 3 3 80.0% T 

2 R-2 3 4 4 3 4 90.0% ST 

3 R-3 2 2 1 2 2 45.0% R 

4 R-4 4 4 3 3 4 90.0% ST 

5 R-5 2 3 2 3 2 60.0% R 

6 R-6 3 2 3 2 2 60.0% R 

7 R-7 2 4 2 2 2 60.0% R 

8 R-8 4 3 2 2 2 65.0% T 

9 R-9 1 2 1 2 2 40.0% SR 

10 R-10 2 2 3 2 3 60.0% R 

11 R-11 2 4 3 4 2 75.0% T 

12 R-12 4 3 3 3 4 85.0% ST 

13 R-13 2 3 2 2 2 55.0% R 

14 R-14 2 3 2 3 2 60.0% R 

15 R-15 2 2 2 2 2 50.0% R 

16 R-16 2 2 2 2 2 50.0% R 

17 R-17 2 3 3 3 2 65.0% T 

18 R-18 1 2 1 1 2 35.0% SR 

19 R-19 3 2 4 2 2 65.0% T 

20 R-20 1 3 3 4 2 65.0% T 

21 R-21 2 3 3 2 2 60.0% R 

22 R-22 2 2 2 1 2 45.0% R 

23 R-23 3 2 2 2 3 60.0% R 

24 R-24 2 1 2 1 2 40.0% SR 

25 R-25 4 3 4 4 3 90.0% ST 

26 R-26 2 2 2 1 2 45.0% R 

27 R-27 2 3 2 3 2 60.0% R 

28 R-28 4 3 4 3 3 85.0% ST 

29 R-29 2 2 2 1 2 45.0% R 

30 R-30 1 2 1 2 1 35.0% SR 

31 R-31 4 4 4 3 4 95.0% ST 

32 R-32 2 1 2 2 2 45.0% R 

33 R-33 2 4 4 2 2 70.0% T 

34 R-34 2 3 3 2 2 60.0% R 

35 R-35 2 2 1 2 2 45.0% R 
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No 
Kode 

Resp 

Sikap Ketidakpatuhan 
% Skor Kriteria 

SK1 SK2 SK3 SK4 SK5 

36 R-36 2 2 1 2 2 45.0% R 

37 R-37 4 4 3 4 4 95.0% ST 

38 R-38 4 3 4 3 3 85.0% ST 

39 R-39 3 4 3 3 4 85.0% ST 

40 R-40 4 4 3 4 4 95.0% ST 

41 R-41 2 1 2 1 1 35.0% SR 

42 R-42 3 4 4 4 3 90.0% ST 

43 R-43 4 3 2 3 4 80.0% T 

44 R-44 3 4 3 4 4 90.0% ST 

Rata-Rata 

Indikator 
2,54 2,77 2,57 2,48 2,52 

64.4% T 
Skor Empiris 567 

Skor Ideal 880 

Persentase skor 64.43% 

Kriteria T 
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Lampiran 4 Hasil Jawaban Responden Variabel Keadilan Pajak 

No 
Kode 

Resp 

 Keadilan Pajak 
% Skor Kriteria 

KP1 KP2 KP3 KP4 KP5 

1 R-1 3 4 2 2 2 65.0% T 

2 R-2 2 3 2 3 3 65.0% T 

3 R-3 3 3 3 3 2 70.0% T 

4 R-4 3 3 3 2 2 65.0% T 

5 R-5 4 4 1 2 2 65.0% T 

6 R-6 3 4 2 2 3 70.0% T 

7 R-7 3 4 3 3 3 80.0% T 

8 R-8 4 4 2 2 2 70.0% T 

9 R-9 2 3 2 2 3 60.0% R 

10 R-10 3 3 2 2 2 60.0% R 

11 R-11 3 2 2 1 2 50.0% R 

12 R-12 3 4 3 4 4 90.0% ST 

13 R-13 3 4 2 2 2 65.0% T 

14 R-14 3 3 4 3 3 80.0% T 

15 R-15 4 4 2 2 2 70.0% T 

16 R-16 3 3 3 3 3 75.0% T 

17 R-17 3 4 3 3 3 80.0% T 

18 R-18 3 3 4 3 3 80.0% T 

19 R-19 3 3 3 3 3 75.0% T 

20 R-20 4 3 2 2 2 65.0% T 

21 R-21 4 4 3 2 4 85.0% ST 

22 R-22 3 4 3 2 3 75.0% T 

23 R-23 3 4 3 3 3 80.0% T 

24 R-24 2 2 2 1 3 50.0% R 

25 R-25 3 3 2 3 3 70.0% T 

26 R-26 3 4 3 4 3 85.0% ST 

27 R-27 4 4 3 3 3 85.0% ST 

28 R-28 4 4 3 4 4 95.0% ST 

29 R-29 3 4 3 3 3 80.0% T 

30 R-30 3 4 4 4 4 95.0% ST 

31 R-31 4 4 3 3 4 90.0% ST 

32 R-32 3 4 3 3 4 85.0% ST 

33 R-33 4 4 4 3 3 90.0% ST 

34 R-34 3 4 3 3 4 85.0% ST 

35 R-35 3 4 3 3 4 85.0% ST 
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No 
Kode 

Resp 

Keadilan Pajak 
% Skor Kriteria 

KP1 KP2 KP3 KP4 KP5 

36 R-36 3 3 4 4 4 90.0% ST 

37 R-37 2 2 2 3 2 55.0% R 

38 R-38 2 3 2 3 2 60.0% R 

39 R-39 2 3 2 2 3 60.0% R 

40 R-40 3 2 3 2 2 60.0% R 

41 R-41 2 2 2 2 2 50.0% R 

42 R-42 1 2 2 2 2 45.0% R 

43 R-43 4 3 3 2 3 75.0% T 

44 R-44 1 2 2 2 2 45.0% R 

Rata-Rata 

Indikator 
2,98 3,34 2,66 2,61 2,84 

72.2% T 
Skor Empiris 635 

Skor Ideal 880 

Persentase skor 72.16% 

Kriteria T 
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Lampiran 5 Hasil Jawaban Responden Variabel Pelayanan Aparat Pajak 

No Kode Resp 
 Pelayanan Aparat Pajak 

% Skor Kriteria 
PA1 PA2 PA3 PA4 PA5 PA6 

1 R-1 2 3 3 2 2 2 58.3% R 

2 R-2 3 3 4 3 4 3 83.3% ST 

3 R-3 3 3 3 3 3 3 75.0% T 

4 R-4 4 4 4 3 3 3 87.5% ST 

5 R-5 3 3 3 3 3 3 75.0% T 

6 R-6 2 2 2 3 3 4 66.7% T 

7 R-7 3 3 3 4 3 3 79.2% T 

8 R-8 4 4 3 3 3 3 83.3% ST 

9 R-9 2 2 2 2 3 2 54.2% R 

10 R-10 3 3 4 3 3 3 79.2% T 

11 R-11 4 4 4 4 3 3 91.7% ST 

12 R-12 2 2 1 2 2 2 45.8% R 

13 R-13 4 3 3 3 3 4 83.3% ST 

14 R-14 2 2 3 3 3 3 66.7% T 

15 R-15 2 3 3 3 3 3 70.8% T 

16 R-16 3 4 3 3 4 3 83.3% ST 

17 R-17 3 4 3 4 3 4 87.5% ST 

18 R-18 3 3 3 3 3 3 75.0% T 

19 R-19 3 4 4 3 4 4 91.7% ST 

20 R-20 2 3 3 3 3 2 66.7% T 

21 R-21 4 3 4 3 3 3 83.3% ST 

22 R-22 3 4 3 3 3 4 83.3% ST 

23 R-23 3 4 3 3 3 3 79.2% T 

24 R-24 3 3 3 3 3 3 75.0% T 

25 R-25 4 3 4 4 4 4 95.8% ST 

26 R-26 3 4 3 3 3 3 79.2% T 

27 R-27 2 1 2 1 2 2 41.7% SR 

28 R-28 3 2 3 3 3 3 70.8% T 

29 R-29 3 3 3 3 3 3 75.0% T 

30 R-30 4 3 3 4 3 4 87.5% ST 

31 R-31 4 4 3 3 3 4 87.5% ST 

32 R-32 4 3 4 4 4 4 95.8% ST 

33 R-33 4 3 3 3 3 4 83.3% ST 

34 R-34 4 4 4 4 3 3 91.7% ST 

35 R-35 4 3 3 4 3 3 83.3% ST 
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No Kode Resp 
Pelayanan Aparat Pajak 

% Skor Kriteria 
PA1 PA2 PA3 PA4 PA5 PA6 

36 R-36 3 4 3 4 3 4 87.5% ST 

37 R-37 4 3 4 4 4 3 91.7% ST 

38 R-38 3 4 3 3 3 3 79.2% T 

39 R-39 3 3 3 3 4 3 79.2% T 

40 R-40 2 4 4 3 4 3 83.3% ST 

41 R-41 2 1 2 2 2 1 41.7% SR 

42 R-42 2 2 2 3 3 3 62.5% R 

43 R-43 2 2 3 3 3 3 66.7% T 

44 R-44 4 3 4 4 3 4 91.7% ST 

Rata-Rata 

Indikator 
3,05 3,07 3,11 3,11 3,11 3,07 

77.3% T 
Skor Empiris 816 

Skor Ideal 1056 

Persentase skor 77.27% 

Kriteria T 
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Lampiran 6 Hasil Jawaban Responden Variabel Pemahaman Perpajakan 

No Kode Resp 
Pemahaman Perpajakan  

% Skor Kriteria 
PP1 PP2 PP3 PP4 PP5 PP6 

1 R-1 4 4 3 3 4 3 87.5% ST 

2 R-2 4 4 4 4 3 4 95.8% ST 

3 R-3 2 2 2 2 2 1 45.8% R 

4 R-4 3 3 3 3 3 3 75.0% T 

5 R-5 2 4 3 2 2 3 66.7% T 

6 R-6 3 3 3 4 3 3 79.2% T 

7 R-7 3 3 2 3 3 2 66.7% T 

8 R-8 2 2 2 2 3 3 58.3% R 

9 R-9 2 3 3 2 2 2 58.3% R 

10 R-10 3 4 3 3 3 3 79.2% T 

11 R-11 3 3 3 4 4 3 83.3% ST 

12 R-12 1 2 2 2 2 1 41.7% SR 

13 R-13 3 4 3 3 3 4 83.3% ST 

14 R-14 2 3 3 2 2 2 58.3% R 

15 R-15 2 3 2 2 2 2 54.2% R 

16 R-16 3 3 3 3 3 3 75.0% T 

17 R-17 3 4 4 3 3 3 83.3% ST 

18 R-18 4 3 4 3 3 4 87.5% ST 

19 R-19 3 4 3 4 3 3 83.3% ST 

20 R-20 3 3 3 3 3 2 70.8% T 

21 R-21 3 4 3 3 3 4 83.3% ST 

22 R-22 3 3 3 3 3 3 75.0% T 

23 R-23 3 4 3 3 3 3 79.2% T 

24 R-24 2 1 2 2 2 2 45.8% R 

25 R-25 3 4 4 4 4 3 91.7% ST 

26 R-26 3 3 3 4 3 3 79.2% T 

27 R-27 3 4 3 3 3 3 79.2% T 

28 R-28 3 3 3 4 3 3 79.2% T 

29 R-29 4 4 3 3 3 3 83.3% ST 

30 R-30 3 4 3 4 3 3 83.3% ST 

31 R-31 4 3 4 3 4 4 91.7% ST 

32 R-32 1 2 2 2 2 2 45.8% R 

33 R-33 4 4 3 4 4 3 91.7% ST 

34 R-34 4 3 4 4 3 3 87.5% ST 

35 R-35 4 4 3 4 3 3 87.5% ST 
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No Kode Resp 
Pemahaman Perpajakan 

% Skor Kriteria 
PP1 PP2 PP3 PP4 PP5 PP6 

36 R-36 4 4 3 4 3 4 91.7% ST 

37 R-37 1 1 2 2 2 2 41.7% SR 

38 R-38 2 2 1 2 2 2 45.8% R 

39 R-39 3 3 3 4 4 3 83.3% ST 

40 R-40 4 3 3 3 4 4 87.5% ST 

41 R-41 3 4 3 2 3 3 75.0% T 

42 R-42 2 4 3 3 3 3 75.0% T 

43 R-43 2 2 2 2 1 2 45.8% R 

44 R-44 4 3 3 4 3 4 87.5% ST 

Rata-Rata  

Indikator 
2,89 3,18 2,89 3,02 2,89 2,88 

73.9% T 
Skor Empiris 780 

Skor Ideal 1056 

Persentase skor 73.86% 

Kriteria T 
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Lampiran 7 Hasil Jawaban Responden Variabel Diskriminasi Pajak 

No 
Kode 

Resp 

Diskriminasi Pajak  
% Skor Kriteria 

DP1 DP2 DP3 DP4 DP5 

1 R-1 2 3 2 3 3 65.0% T 

2 R-2 3 3 3 4 3 80.0% T 

3 R-3 2 1 2 4 3 60.0% R 

4 R-4 1 2 2 2 2 45.0% R 

5 R-5 1 2 2 3 3 55.0% R 

6 R-6 1 2 2 1 3 45.0% R 

7 R-7 1 2 1 2 1 35.0% SR 

8 R-8 2 2 1 1 2 40.0% SR 

9 R-9 2 2 2 2 2 50.0% R 

10 R-10 2 2 2 1 2 45.0% R 

11 R-11 2 2 1 1 2 40.0% SR 

12 R-12 1 2 1 1 1 30.0% SR 

13 R-13 2 2 2 1 2 45.0% R 

14 R-14 2 3 3 2 3 65.0% T 

15 R-15 2 2 3 2 2 55.0% R 

16 R-16 2 1 2 1 2 40.0% SR 

17 R-17 2 2 2 3 2 55.0% R 

18 R-18 1 2 1 2 1 35.0% SR 

19 R-19 1 2 2 1 2 40.0% SR 

20 R-20 3 4 3 1 3 70.0% T 

21 R-21 4 3 3 3 3 80.0% T 

22 R-22 2 2 2 2 2 50.0% R 

23 R-23 2 3 2 3 2 60.0% R 

24 R-24 2 3 2 3 3 65.0% T 

25 R-25 2 3 2 3 2 60.0% R 

26 R-26 2 2 2 4 4 70.0% T 

27 R-27 2 4 2 4 4 80.0% T 

28 R-28 2 3 2 2 2 55.0% R 

29 R-29 2 2 2 2 3 55.0% R 

30 R-30 2 3 2 2 3 60.0% R 

31 R-31 1 2 2 2 3 50.0% R 

32 R-32 2 1 2 2 2 45.0% R 

33 R-33 2 2 2 2 3 55.0% R 

34 R-34 2 2 2 1 2 45.0% R 

35 R-35 1 2 2 2 2 45.0% R 
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No 
Kode 

Resp 

Diskriminasi Pajak 
% Skor Kriteria 

DP1 DP2 DP3 DP4 DP5 

36 R-36 2 2 1 2 2 45.0% R 

37 R-37 3 3 3 3 2 70.0% T 

38 R-38 1 2 1 2 2 40.0% SR 

39 R-39 3 3 4 3 4 85.0% ST 

40 R-40 4 3 4 3 3 85.0% ST 

41 R-41 4 3 3 4 4 90.0% ST 

42 R-42 3 3 4 3 4 85.0% ST 

43 R-43 3 3 3 3 4 80.0% T 

44 R-44 4 4 2 3 3 80.0% T 

Rata-Rata 

Indikator 
2,09 2,41 2,16 2,29 2,55 

57.5% R 

Skor Empiris 506 

Skor Ideal 880 

Persentase 

skor 
57.50% 

Kriteria R 
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Lampiran 8 Hasil Jawaban Responden Variabel Sistem Perpajakan 

No 
Kode 

Resp 

 Sistem Perpajakan 
% Skor Kriteria 

SI1 SI2 SI3 SI4 SI5 SI6 

1 R-1 3 4 4 3 4 4 91.7% ST 

2 R-2 4 3 4 3 4 4 91.7% ST 

3 R-3 4 4 4 3 4 3 91.7% ST 

4 R-4 4 4 3 4 3 4 91.7% ST 

5 R-5 3 3 3 3 4 3 79.2% T 

6 R-6 4 4 3 3 4 4 91.7% ST 

7 R-7 3 3 4 3 4 3 83.3% ST 

8 R-8 3 3 3 3 3 3 75.0% T 

9 R-9 2 3 3 3 4 4 79.2% T 

10 R-10 3 3 3 3 3 3 75.0% T 

11 R-11 3 3 2 4 4 3 79.2% T 

12 R-12 4 4 3 3 3 3 83.3% ST 

13 R-13 3 3 3 3 2 3 70.8% T 

14 R-14 2 2 2 2 4 4 66.7% T 

15 R-15 3 2 3 2 3 4 70.8% T 

16 R-16 3 3 2 3 3 3 70.8% T 

17 R-17 2 2 2 1 2 2 45.8% R 

18 R-18 3 3 3 3 3 3 75.0% T 

19 R-19 2 2 3 2 3 2 58.3% R 

20 R-20 3 2 3 3 4 4 79.2% T 

21 R-21 3 4 3 3 4 4 87.5% ST 

22 R-22 2 3 3 3 3 3 70.8% T 

23 R-23 3 2 3 2 3 2 62.5% R 

24 R-24 3 3 3 3 3 3 75.0% T 

25 R-25 3 4 4 4 4 4 95.8% ST 

26 R-26 3 3 3 3 4 3 79.2% T 

27 R-27 3 4 4 3 4 3 87.5% ST 

28 R-28 3 3 3 4 4 3 83.3% ST 

29 R-29 3 3 4 3 4 3 83.3% ST 

30 R-30 3 4 3 4 4 3 87.5% ST 

31 R-31 2 3 2 3 2 2 58.3% R 

32 R-32 3 3 3 4 4 3 83.3% ST 

33 R-33 3 4 3 4 3 4 87.5% ST 

34 R-34 2 3 2 3 2 2 58.3% R 

35 R-35 1 2 2 1 2 2 41.7% SR 
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No 
Kode 

Resp 

Sistem Perpajakan 
% Skor Kriteria 

SI1 SI2 SI3 SI4 SI5 SI6 

36 R-36 3 3 3 3 3 3 75.0% T 

37 R-37 3 4 4 3 3 3 83.3% ST 

38 R-38 3 3 4 4 4 4 91.7% ST 

39 R-39 4 4 4 3 3 4 91.7% ST 

40 R-40 4 4 2 4 4 4 91.7% ST 

41 R-41 1 2 2 1 2 2 41.7% SR 

42 R-42 3 4 3 4 3 4 87.5% ST 

43 R-43 4 4 4 4 4 3 95.8% ST 

44 R-44 1 2 2 2 2 2 45.8% R 

Rata-Rata 

Indikator 
2,89 3,14 3,02 3 3,32 3,16 

77.2% T 
Skor Empiris 815 

Skor Ideal 1056 

Persentase skor 77.18% 

Kriteria T 
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Lampiran 9 Hasil Jawaban Responden Variabel Sanksi Perpajakan 

No 
Kode 

Resp 

 Sanksi Perpajakan 
% Skor Kriteria 

SP1 SP2 SP3 SP4 SP5 

1 R-1 4 3 3 3 4 85.0% ST 

2 R-2 4 4 3 2 3 80.0% T 

3 R-3 3 2 2 2 3 60.0% R 

4 R-4 4 4 4 4 4 100.0% ST 

5 R-5 3 2 2 2 3 60.0% R 

6 R-6 2 4 3 4 4 85.0% ST 

7 R-7 3 3 3 3 3 75.0% T 

8 R-8 3 3 3 3 3 75.0% T 

9 R-9 3 3 3 3 3 75.0% T 

10 R-10 4 4 3 3 3 85.0% ST 

11 R-11 3 3 2 3 3 70.0% T 

12 R-12 4 3 3 4 3 85.0% ST 

13 R-13 4 3 3 3 3 80.0% T 

14 R-14 3 3 3 3 4 80.0% T 

15 R-15 4 4 4 4 4 100.0% ST 

16 R-16 3 4 3 3 4 85.0% ST 

17 R-17 4 3 4 4 4 95.0% ST 

18 R-18 3 3 3 4 3 80.0% T 

19 R-19 3 3 4 3 3 80.0% T 

20 R-20 4 4 3 3 4 90.0% ST 

21 R-21 3 4 3 3 3 80.0% T 

22 R-22 3 3 3 3 3 75.0% T 

23 R-23 3 3 3 3 2 70.0% T 

24 R-24 3 3 3 3 3 75.0% T 

25 R-25 4 4 3 3 4 90.0% ST 

26 R-26 4 3 4 4 4 95.0% ST 

27 R-27 2 3 3 2 3 65.0% T 

28 R-28 4 4 3 3 4 90.0% ST 

29 R-29 4 3 3 4 4 90.0% ST 

30 R-30 3 3 4 4 4 90.0% ST 

31 R-31 2 3 3 2 3 65.0% T 

32 R-32 4 3 4 4 3 90.0% ST 

33 R-33 3 3 4 4 3 85.0% ST 

34 R-34 3 4 3 3 3 80.0% T 

35 R-35 3 3 3 4 4 85.0% ST 



152 
 

 

 

No 
Kode 

Resp 

Sanksi Perpajakan 
% Skor Kriteria 

SP1 SP2 SP3 SP4 SP5 

36 R-36 4 3 3 4 3 85.0% ST 

37 R-37 3 4 3 4 4 90.0% ST 

38 R-38 3 3 4 3 4 85.0% ST 

39 R-39 4 4 4 4 4 100.0% ST 

40 R-40 4 4 3 4 4 95.0% ST 

41 R-41 4 4 4 4 4 100.0% ST 

42 R-42 3 2 3 2 2 60.0% R 

43 R-43 2 2 2 2 1 45.0% R 

44 R-44 3 4 3 4 4 90.0% ST 

Rata-Rata 

Indikator 
3,32 3,27 3,16 3,25 3,36 

81.8% ST 

Skor Empiris 720 

Skor Ideal 880 

Persentase 

skor 
81.82% 

Kriteria ST 
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Lampiran 10 Hasil Jawaban Responden Variabel Tax Evasion 

No 
Kode 

Resp 

Tax Evasion  
% Skor Kriteria 

TE1 TE2 TE3 TE4 TE5 

1 R-1 2 3 3 3 1 60.0% R 

2 R-2 4 3 4 3 2 80.0% T 

3 R-3 2 2 2 2 2 50.0% R 

4 R-4 3 3 3 2 3 70.0% T 

5 R-5 2 1 2 2 2 45.0% R 

6 R-6 2 2 1 3 1 45.0% R 

7 R-7 2 1 2 2 2 45.0% R 

8 R-8 2 2 2 2 2 50.0% R 

9 R-9 2 2 2 2 2 50.0% R 

10 R-10 3 2 2 2 2 55.0% R 

11 R-11 3 2 2 2 2 55.0% R 

12 R-12 3 3 3 3 2 70.0% T 

13 R-13 2 2 2 2 1 45.0% R 

14 R-14 2 2 2 2 1 45.0% R 

15 R-15 4 2 2 1 1 50.0% R 

16 R-16 2 2 2 1 1 40.0% SR 

17 R-17 2 2 2 2 1 45.0% R 

18 R-18 1 2 1 2 2 40.0% SR 

19 R-19 1 2 2 1 2 40.0% SR 

20 R-20 2 2 2 1 2 45.0% R 

21 R-21 2 2 1 1 2 40.0% SR 

22 R-22 2 2 2 1 2 45.0% R 

23 R-23 1 1 2 1 2 35.0% SR 

24 R-24 1 2 2 2 2 45.0% R 

25 R-25 4 3 1 2 2 60.0% R 

26 R-26 2 2 2 2 2 50.0% R 

27 R-27 2 1 2 1 2 40.0% SR 

28 R-28 3 2 2 2 1 50.0% R 

29 R-29 2 1 1 2 1 35.0% SR 

30 R-30 2 2 2 2 1 45.0% R 

31 R-31 1 2 1 2 2 40.0% SR 

32 R-32 2 1 2 2 2 45.0% R 

33 R-33 2 2 2 2 2 50.0% R 

34 R-34 2 1 2 2 2 45.0% R 

35 R-35 2 1 1 1 2 35.0% SR 
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No 
Kode 

Resp 

Tax Evasion 
% Skor Kriteria 

TE1 TE2 TE3 TE4 TE5 

36 R-36 2 1 2 1 2 40.0% SR 

37 R-37 3 4 3 4 4 90.0% ST 

38 R-38 3 3 3 4 3 80.0% T 

39 R-39 3 4 3 4 4 90.0% ST 

40 R-40 3 3 3 4 3 80.0% T 

41 R-41 3 4 3 3 4 85.0% ST 

42 R-42 3 2 3 2 1 55.0% R 

43 R-43 4 3 3 3 3 80.0% T 

44 R-44 4 3 3 3 3 80.0% T 

Rata-Rata 

Indikator 
2,36 2,14 2,14 2,11 2 

53.8% R 

Skor Empiris 473 

Skor Ideal 880 

Persentase 

skor 
53.75% 

Kriteria R 
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Lampiran 11 Uji Validitas 

Outer Loadings (Mean, STDEV, T-Values) 

             Original 

Sample 

(O) 

Sample   

Mean 

(M) 

Standard   

Deviation 

(STDEV) 

T Statistics  

(|O/STDEV|)  

 

  P Value 

   

SK1  <-  SK 0,831 0,832 0,051 16,450 0,000 

SK2  <-  SK 0,808 0,795 0,069 11,773 0,000 

SK3  <-  SK 0,748 0,745 0,075 9,960 0,000 

SK4  <-  SK 0,809 0,801 0,064 12,728 0,000 

SK5  <-  SK 0,888 0,886 0,027 32,871 0,000 

KP1  <-  KP 0,709 0,694 0,110 6,461 0,000 

KP2  <-  KP 0,825 0,816 0,060 13,723 0,000 

KP3  <-  KP 0,687 0,672 0,100 6,873 0,000 

KP4  <-  KP 0,646 0,628 0,125 5,171 0,000 

KP5  <-  KP 0,758 0,746 0,082 9,290 0,000 

PA1  <-  PA 0,748 0,630 0,274 2,724 0,003 

PA2  <-  PA 0,726 0,564 0,303 2,399 0,008 

PA3  <-  PA 0,472 0,508 0,366 1,289 0,099 

PA4  <-  PA 0,752 0,633 0,277 2,713 0,003 

PA5  <-  PA 0,906 0,647 0,381 2,381 0,009 

PP1  <-   PP 0,866 0,780 0,231 3,756 0,000 

PP2  <-   PP 0,852 0,764 0,215 3,965 0,000 

PP3  <-  PP 0,859 0,768 0,209 4,100 0,000 

PP4  <-  PP 0,776 0,690 0,248 3,125 0,001 

PP5  <-  PP 0,753 0,672 0,279 2,694 0,004 

PP6  <-  PP 0,803 0,725 0,228 3,514 0,000 

DP1 <-  DP 0,862 0,855 0,091 9,471 0,000 

DP2 <-  DP 0,737 0,730 0,097 7,630 0,000 

DP3 <-  DP 0,823 0,805 0,107 7,673 0,000 

DP4 <-  DP 0,701 0,680 0,103 6,797 0,000 

DP5 <-  DP 0,781 0,755 0,111 7,030 0,000 

SI1  <-   SI 0,863 0,789 0,157 5,494 0,000 

SI2  <-   SI 0,855 0,781 0,180 4,741 0,000 

SI3  <-   SI 0,711 0,645 0,212 3,352 0,000 

SI4  <-   SI 0,785 0,721 0,174 4,505 0,000 

SI5  <-   SI 0,646 0,582 0,237 2,728 0,003 

SI6  <-   SI 0,763 0,691 0,189 4,034 0,000 

SP1  <-  SP 0,723 0,639 0,215 3,361 0,000 

SP2  <-  SP 0,810 0,723 0,224 3,617 0,000 
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 Original Sample   Standard   T Statistics   

 Sample Mean Deviation (|O/STDEV|) P Value 

 (O) (M) (STDEV)    

SP3  <-  SP 0,638 0,559 0,229 2,788 0,003 

SP4  <-  SP 0,722 0,625 0,269 2,684 0,004 

SP5  <-  SP 0,785 0,697 0,215 3,643 0,000 

TE1  <-  TE 0,730 0,733 0,069 10,636 0,000 

TE2  <- TE 0,891 0,888 0,028 32,403 0,000 

TE3  <- TE 0,809 0,805 0,067 12,045 0,000 

TE4  <- TE 0,835 0,826 0,060 13,910 0,000 

TE5  <- TE 0,700 0,683 0,113 6,191 0,000 

 

Diagram Average Variance Extracted (AVE) 
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 Lampiran 12 Uji Reliabilitas 

Diagram Cronbach’s Alpha 

 

Diagram Composite Reliability   
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Lampiran 13 Uji Inner Model atau Structural Model 
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Lampiran 14 Uji Hipotesis 

Path Coefficient (Mean, STDEV, T-Values) 
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Lampiran 15 Uji Full Model SEM PLS Algorithm 

 
 

1
6

0
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Lampiran 16 Full Model Bootstraping SmartPLS 3.0 
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Lampiran 17 Ringkasan Variabel Penelitian 

 

Variabel Indikator Pertanyaan Skala 

Sikap 

Ketidak-

patuhan 

Celah pelaksanaan 

hukum 

Akhir-akhir ini perekonomi semakin sulit 

sehingga wajar untuk mengurangi pajak 

yang dibayarkan. 

Likert 

Integritas pajak 

Ketidakpatuhan pajak merupakan 

perwujudan dari kegagalan dari sistem 

perpajakan. 

Likert 

Biaya suap lebih kecil dibandingkan dengan 

beban pajak yang harus dibayar. 

Pengelolaan pajak 
Pemerintah belum mampu mengelola 

dengan baik penerimaan pajak. 

Likert 

Penerapan tarif pajak 
Tarif pajak yang terlalu tinggi membuat saya 

menemukan cara untuk mengurangi pajak.  

Likert 

Keadilan 

Pajak 

Keadilan horizontal 

dan vertikal 

Wajib pajak yang berada dalam kondisi 

ekonomi yang sama akan dikenakan pajak 

yang sama. 

Likert 

Setiap wajib memiliki beban pajak berbeda 

sesuai jumlah penghasilan mereka. 

Keadilam dalam 

penerapan ketentuan 

perpajakan 

Undang-undang pajak dan penerpan 

ketentuan perpajakan yang berlaku 

sekarang sudah adil.  

Likert 

Manfaat yang 

diperoleh 

Beban pajak yang dibayar sudah sebanding 

dengan manfaat yang diterima. 

Likert 

Pajak sesuai dengan 

kemampuan WP 

pajak yang dibayar sudah sesuai dengan 

kemampuan wajib pajak. 

Likert 

Pelayan-

an Aparat 

Pajak 

Tingkat keahlian 
Aparat pajak dapat diandalkan dalam 

menangani masalah wajib pajak. 

Likert 

Tingkat pengetahuan Aparat pajak memberi penjelasan yang 

mudah dimengerti mengenai ketentuan tata 

Likert 
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cara perpajakan. 

Tingkat motivasi 
Aparat pajak bersikap ramah, rapi dan 

professional.  

Likert 

Tingkat kesediaan 

membantu WP 

Aparat pajak bersedia membantu wajib 

pajak dengan sungguh-sungguh. 

Likert 

Tingkat kemampuan 

administrasi pajak 

Tersedianya peralatan yang modern dan 

fasilitas fisik yang menarik secara visual. 

Likert 

Aparat pajak bersikap ramah terhadap wajib 

pajak sehingga wajib pajak merasa aman 

dan nyaman. 

Pemaham-

an 

Perpajak-

an 

Tingkat pemahaman 

jenis-jenis pajak 

Saya memahami jenis-jenis pajak yang harus 

saya bayar. 

Likert 

Tingkat pemahaman 

kewajiban WP 

Saya mendaftarkan diri memperoleh NPWP 

karena kesadaran sendiri. 

Likert 

Tingkat pemahaman 

hak WP 

Saya menghitung sendiri dan melaporkan 

pajak secara lengkap dan benar. 

Likert 

Tingkat pemahaman 

sanksi pajak 

Saya memahami sanksi atas keterlambatan, 

dan batas waktu pelaporan dan pembayaran 

pajak. 

Likert 

Tingkat pemahaman 

peraturan pajak 

Saya memahami cara perhitungan pajak 

penghasilan dan angsuran pajak sesuai 

dengan ketentuan perpajakan. 

Likert 

Tingkat pemahaman 

teknologi sistem 

perpajakan 

Saya memahami tata cara pelaporan pajak 

melalui e-spt dan e-filing dan cara 

pembayaran pajak melaui e-billing. 

Likert 

Diskrimi-

nasi Pajak 

Pendiskriminasian 

atas agama, ras, 

kebudayaan dan 

kelas sosial 

Penggelapan pajak merupakan tindakan 

yang benar jika pemerintah melakukan 

pendiskriminasian atas agama, ras, dan 

kebudayaan saya. 

Likert 

Penegakan hukum perpajakan di Indonesia 

sudah adil karena tidak tebang pilih kepada 

wajib pajak. 
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Tindakan penggelapan pajak dilakukan jika 

wajib pajak merasa terdapat tindakan 

diskriminasi dalam penegakan hukum 

perpajakan. 

Zakat sebagai 

penguurang pajak 

Zakat diperbolehkan sebagai faktor 

pengurang pajak. 

Likert 

Pendiskriminasian 

terhadap hal-hal 

yang disebabkan oleh 

manfaat perpajakan 

Kebijakan fiskal luar terkait dengan 

kepemilikan NPWP merupakan bentuk 

diskriminasi . 

 

 

 

Likert 

    

 

 

 

 

 

  

Variabel Indikator Pertanyaan Skala 

Sistem 

Perpajak-

an 

Kemudahan 

teknologi dan 

informasi 

Pendaftaran NPWP dapat dilakukan dengan 
mudah melalui  e-registration dari website 
pajak. 

Likert 

Pembayaran pajak melalui e-billing mudah, 
aman, dan terpecaya. 

Pelaporan pajak melalui e-spt dan e-filling 
sangat mudah, cepat, dan aman. 

Kemudahan proses 
Prosedur sistem perpajakan yang ada 
memberikan kemudahan dalam 
menyetorkan pajak. 

Likert 

Pengelolaan manfaat 
pajak 

Uang pajak yang terkumpul harus dikelola 
dengan bijaksana 

Likert 

Kenyamanan kantor 
pajak 

Adanya fasilitas kantor pelayanan pajak yang 
nyaman dan aman. 

Likert 

Sanksi 

Perpajak-
Sanksi pidana 

Sanksi pidana sebagai upaya terakhir untuk 

meningkatkan kepatuhan WP .  

Likert 
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an 

Sanksi administrasi 

Sanksi dalam bentuk denda atau bunga,  jika 

keterlambatan dalam membayar dan 

pelaporan pajak. 

Likert 

Sanksi mendidik WP 

Sanksi denda mendorong saya untuk 

membayar dan melaporkan pajak tepat 

waktu. 

Likert 

Pengenaan sanksi yang cukup berat 

merupakan sarana mendidik wajib pajak. 

Pemberian sanksi 

tanpa terkecuali 

Sanksi pajak harus dikenakan kepada wajib 

pajak yang melanggar ketentuan perpajakan 

tanpa terkecuali. 

Likert 

Tax 

Evasion 

Penyampaian SPT 

Saya menyampaikan SPT dan menyetorkan 

pajak tidak tepat waktu. 

Likert 

Saya tidak menyampaikan SPT dengan 

sesungguhnya atas seluruh objek pajak yang 

saya miliki. 

Penyalahgunaan 

NPWP 

Saya tidak menggunakan NPWP sesuai 

dengan ketentuan. 

Likert 

Tidak menyetorkan 

pajak 

Saya menyetorkan pajak tidak sesuai dengan 

objek pajak yang saya miliki. 

Likert 

Penyuapan fiskus 

Masih ada wajib pajak yang berusaha 

menyuap petugas pajak dengan cara 

memberikan hadiah. 

Likert 

Sumber: Penelitian diolah, 2016 

 

 

Lampiran 18 Keterangan Singkatan Variabel 

Singkatan Keterangan Variabel 

SK Sikap Ketidakpatuhan 

KP Keadilan Pajak 

PA Pelayanan Aparat Pajak 

PP Pemahaman Perpajakan 

DP Diskriminasi Perpajakan 
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SI Sistem Perpajakan 

SP Sanksi Perpajakan 

TE Tax Evasion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 19 Surat Izin Penelitian 
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Lampiran 20 Surat Keterangan Penelitian 
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