
BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 
1.1   Latar Belakang 

Kemakmuran negara dalam membangun negara dapat dideterminasi oleh 

kompetensi negara dalam meningkatkan kemakmuran rakyat. Salah satu faktor 

untuk menentukan keberhasilan tersebut adalah melalui pendapatan negara. 

Pendapatan negara yang paling banyak menyumbangkan kontribusi adalah pajak. 

(Adriani, 2014). Pajak adalah kewajiban yang harus dipenuhi kepada negara 

supaya negara mampu melakukan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini 

merupakan bentuk usaha mencapai tujuan bangsa dan negara, tidak hanya 

digunakan untuk menambah pendapatan negara tetapi juga memiliki tujuan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kewajiban membayar pajak cenderung 

dianggap sebagai sesuatu yang tidak penting meskipun membayar pajak 

merupakan salah satu kewajiban sipil (Wahl, Kastlunger, & Kirchler, 2010). 

Kecurangan pajak sudah dianggap menjadi trik yang digunakan terhadap petugas 

pajak untuk membayar beban pajak yang lebih rendah dan disertai dengan risiko 

sanksi yang tinggi (Fortin, Fortin, & Lacroix, 2004). 

Penelitian oleh Alleyne (2017) menyatakan bahwa faktor-faktor yang 

memengaruhi motivasi masyarakat dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan 

tidak hanya berupa tanggung jawab moral yang dimiliki, namun juga sarana dan 

prasarana yang menunjang kelancaran pemenuhan kewajiban perpajakan. Torgler 

(2003) menyatakan semakin baik performa pemerintah dalam meningkatkan 

kesejahteraan, semakin besar kemauan masyarakat untuk membayar pajak. Frey 
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dan Torgler (2007) menambahkan, selain performa pemerintah, tingkat 

kepercayaan pemerintah dan pelayanan yang dilakukan oleh aparat pajak juga 

mempunyai pengaruh yang tinggi. Hasil penelitian yang lain dari Frey dan Feld 

(2007) menekankan bahwa aspek yang bisa mempengaruhi kepatuhan pajak 

adalah hubungan yang baik antara pembayar pajak dengan otoritas pajak.  

Pengelakan pajak adalah masalah penting bagi negara-negara ekonomi 

berkembang, karena perkembangan ekonomi bagi negara berkembang sangat 

tergantung pada pendapatan publik (Picur & Riahi-Belkaoui, 2006). Pengelakan 

pajak menimbulkan ancaman yang besar bagi perkembangan sebuah negara, 

karena dana-dana yang sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan 

infrastruktur negara menjadi tidak ada. Pengelakan pajak bisa dianggap sebagai 

tindakan melanggar hukum yang menetapkan bahwa pajak itu harus dibayar. 

Pihak yang melakukan pengelakan pajak bisa menghadapi tindakan hukum lebih 

lanjut begitu pengelakan pajak mereka diketahui (Korndörfer et al., 2014).  

Masyarakat tidak ada yang senang membayar pajak, terutama jika 

pemungutan pajak tersebut bersifat paksaan (Alm et al., 2012). Masyarakat yang 

tidak begitu percaya terhadap pemerintah akan cenderung menentang kebijakan 

itu dan mereka akan berusaha untuk menghindari dan mengelak pajak. Van Raaij 

(2016) mengungkapkan kepercayaan dan keadilan sangat penting bagi ketaatan 

pajak. Pengelakan pajak sudah tersebar selama ini dan kemungkinan juga akan 

selamanya tetap ada di masyarakat. Masyarakat yang membayar pajak secara jujur 

akan merasa dirugikan oleh masyarakat yang tidak membayar pajak dengan jujur, 
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sehingga akan mengikuti jejak mereka dan ikut melakukan pengelakan pajak 

(Slemrod, 2007). 

Penelitian lain yang dilakukan Torgler (2005) menyatakan bahwa faktor 

non-ekonomi seperti kepercayaan juga mempengaruhi moral pajak masyarakat 

untuk membayar pajak. Cummings et al. (2009) menyatakan bahwa hukuman, 

norma sosial, perbedaan budaya, dan sikap pemerintah juga berpengaruh terhadap 

pemenuhan pajak.  

Riahi-Belkaoui (2004) meneliti dan mendapat hasil bahwa semakin aman 

tempat tinggal masyarakat, maka masyarakat semakin mudah dalam sektor 

ekonomi dan kepatuhan pajak akan lebih tinggi. Alm dan Torgler (2006) 

menyatakan audit, penalty, dan tarif pajak mempengaruhi kepatuhan pajak. 

(Torgler et al., 2008) dan Schnellenbach (2005) menambahkan kepatuhan pajak 

juga dipengaruhi oleh moralitas pajak. 

Frey dan Torgler (2003) dalam penelitian mereka menyebutkan bahwa 

wajib pajak mudah dipengaruhi oleh lingkungan dan tindakan wajib pajak dari 

yang lain. Pengelakan pajak akan menyebar dari satu wajib pajak terhadap wajib 

pajak yang lainnya apabila pengelakan pajak itu dianggap sebagai suatu hal yang 

biasa. Kondisi sosial dapat disebabkan oleh keadaan keuangan, hukum, dan 

kendali sosial. Kondisi psikologis dapat disebabkan oleh perasaan ketidakadilan 

dan kemauan untuk menghindari pajak. Cornelissen et al. (2013) mengatakan 

bahwa tingkat kepercayaan yang rendah dari publik terhadap sistem perpajakan 

juga dapat mengakibatkan masyarakat tidak ingin memenuhi kewajiban 

perpajakannya. 
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Penjelasan di atas mendorong ketertarikan penulis untuk melakukan 

penelitian dengan judul “ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 

USAHA PENGELAKAN PAJAK”. 

 

1.2   Perumusan Masalah Penelitian 

Survei yang diteliti oleh Pusat Data Analisis Tempo (PDAT) dan Center 

for Indonesia Taxation Analysis (CITA) terhadap 2.000 responden wajib pajak 

yang dilakukan pada tahun 2016 dan tersebar di 30 provinsi di Indonesia 

menunjukkan bahwa tingkat kesadaran pajak yang dimiliki oleh wajib pajak sudah 

cukup tinggi. Hampir semua responden memiliki pendapat bahwa pajak adalah 

suatu kewajiban yang penting untuk dipenuhi. Wajib pajak juga telah bersikap 

aktif dalam hal mengumpulkan informasi dan berkonsultasi mengenai kewajiban 

perpajakan yang mereka miliki. Hasil survei juga menyatakan bahwa meskipun 

partisipasi wajib pajak sudah cukup aktif, masyarakat Indonesia masih meragukan 

manfaat dari pembayaran pajak itu sendiri, sehingga menghalangi keputusan 

mereka untuk melakukan pembayaran pajak. Masyarakat mengharapkan adanya 

transparansi publik yang lebih terbuka atas alokasi dana pajak, sehingga alokasi 

dana tersebut bisa dinilai oleh masyarakat dan bisa dirasakan manfaatnya.   

Survei lain yang dilakukan oleh Ernesto Crivelly menyatakan bahwa 

Indonesia masuk ke dalam peringkat 11 besar dari total 30 negara yang diuji oleh 

IMF pada tahun 2016 dalam hal pengelakan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa 

tingkat pengelakan pajak di Indonesia masih cukup tinggi. Tingginya tingkat 

pengelakan pajak dapat disebabkan oleh berbagai penyebab yang bervariasi, 
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tergantung dari masing-masing individu dan profesi atau bidang usaha yang 

sedang dijalani. Suvelea (2017) menggolongkan penyebab pengelakan pajak 

menjadi faktor moral, faktor politik, faktor ekonomi, dan faktor teknik.  Faktor 

moral dan politik secara langsung mempengaruhi motivasi masyarakat dalam 

membayar pajak, karena faktor moral dan politik mempengaruhi pemikiran 

terhadap pajak dan manfaat pajak sendiri. Faktor ekonomi dan faktor teknik 

mempengaruhi proses pembayaran pajak, seperti adanya masalah dalam finansial 

dan metode yang digunakan. Penulis tertarik melakukan penelitian analisis faktor 

yang mempengaruhi usaha pengelakan pajak karena niat dan motivasi yang 

dimiliki pembayar pajak memiliki hubungan yang erat terhadap pembayaran 

pajak. 

 

1.3   Pertanyaan Penelitian 

Penelitian dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 

usaha pengelakan pajak dalam usaha pengelakan pajak. Dasar-dasar penelitian 

dirangkum menjadi pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah sikap masyarakat berpengaruh secara signifikan positif terhadap 

usaha pengelakan pajak? 

2. Apakah norma subjektif berpengaruh secara signifikan positif terhadap 

usaha pengelakan pajak? 

3. Apakah pengendalian perilaku seseorang berpengaruh secara signifikan 

positif terhadap usaha pengelakan pajak? 
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4. Apakah kewajiban moral seseorang berpengaruh signifikan secara positif 

terhadap usaha pengelakan pajak? 

 

1.4   Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1      Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang diharapkan akan dicapai dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Mengetahui apakah sikap masyarakat mempengaruhi usaha pengelakan 

pajak secara signifikan positif. 

2. Mengetahui apakah norma yang dipegang masyarakat mempengaruhi 

usaha pengelakan pajak secara signifikan positif. 

3. Mengetahui apakah pengendalian perilaku mempengaruhi usaha 

pengelakan pajak secara signifikan positif. 

4. Mengetahui apakah kewajiban moral mempengaruhi usaha pengelakan 

pajak secara signifikan positif. 

1.4.2   Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi beberapa pihak 

sebagai berikut: 

1.   Bagi penulis 

Sebagai tugas akhir untuk mencapai gelar sarjana di perguruan tinggi dan 

sebagai sarana untuk menerapkan teori-teori yang telah diperoleh selama 

studi. 
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2.   Bagi akademisi 

Hasil penelitian ini memberikan tambahan pengetahuan bagi pihak 

tertentu yang akan melakukan penelitian mendalam mengenai pajak 

dan/atau pengelakan pajak. 

3.   Bagi Pemerintah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

pemerintah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 

masyarakat dalam melakukan pengelakan pajak, sehingga pemerintah 

dapat mengantisipasi dan menciptakan solusi untuk masalah tersebut.  

4.   Bagi Pembayar Pajak 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi 

pembayar pajak mengenai faktor yang mempengaruhi usaha pengelakan 

pajak, sehingga membantu wajib pajak untuk terus mencari informasi 

dan menumbuhkan motivasi untuk membayar pajak dengan patuh dan 

teratur. 

 

1.5    Sistematika Penelitian 

Sistematika pembahasan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai 

berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari latar belakang penelitian, perumusan permasalahan 

penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

serta sistematika penelitian atas penyusunan skripsi ini. 
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BAB II  KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka yang merupakan uraian sistematis 

mengenai hasil penelitian sebelumnya dan teori-teori yang berhubungan 

dengan penelitian yang dilakukan serta perumusan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang pendekatan dan metode penelitian yang digunakan 

yang terdiri dari rancangan penelitian, objek penelitian, definisi 

operasional variabel dan pengukurannya, teknik pengumpulan data, dan 

metode analisis data penelitian. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi hasil penelitian atas data yang telah dikumpulkan dan diuji, 

analisis statistik, hasil analisis, dan pembahasan tentang masalah yang 

diteliti dan hasil yang ditemukan. 

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

Bab ini merupakan bagian penutup dari skripsi yang terdiri dari 

kesimpulan dari keseluruhan penelitian, keterbatasan penelitian, serta 

rekomendasi dan saran untuk peneliti yang masa akan datang. 
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