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BAB II 

KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

 

2.1  Usaha Pengelakan Pajak 

Pengertian Pajak sesuai dengan Undang-Undang Ketentuan Umum 

Perpajakan No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 adalah kewajiban warga kepada 

negara yang wajib dipenuhi oleh individual atau organisasi yang sifatnya 

memaksa dan diterapkan berdasarkan undang-undang, dengan kondisi warga 

negara tidak merasakan timbal balik secara langsung dan penggunaan pajak akan 

dimanfaatkan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Pengertian tersebut 

memiliki beberapa komponen yaitu:  

1. Pajak merupakan bentuk kewajiban yang harus dipenuhi sebagai warga 

negara. 

2. Pajak bersifat memaksa dan wajib. 

3. Pajak tidak memberikan imbalan yang langsung. 

4. Pajak dilaksanakan berdasarkan undang-undang dan peraturan 

pemerintah.  

Usaha pengelakan pajak merupakan perkara penting bagi suatu negara, 

karena mempengaruhi secara langsung penerimaan negara (Picur & Riahi-

Belkaoui, 2006). Usaha pengelakan pajak membahayakan perkembangan sebuah 

negara, karena negara dapat menjadi kekurangan dana, sehingga pembangunan 

infrastruktur negara tidak dapat dilakukan dengan baik. Usaha pengelakan pajak 

merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum. Masyarakat yang melakukan 
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pengelakan pajak dapat dikenakan hukuman dari sisi hukum (Korndörfer et al., 

2014).  

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pengelakan pajak diteliti oleh 

Richardson (2008) dengan menggunakan 7 variabel independen, yaitu status 

sosial, individualisme, ketegasan, maskulinitas, kekuatan hukum, kepercayaan 

terhadap pemerintah, dan keagamaan. Penelitian dilakukan terhadap 47 negata 

berbeda dengan menggunakan usaha pengelakan pajak sebagai variabel dependen. 

Hasilnya menunjukkan ketegasan memiliki pengaruh signifikan positif, sementara 

individualisme, hukum, kepercayaan, dan keagamaan memiliki pengaruh 

signifikan negatif. Chen dan Chu (2002 menyatakan pengelakan pajak, terutama 

dalam perusahaan memerlukan keterlibatan beberapa pihak. Pihak-pihak tersebut 

mendapatkan keuntungan sehingga berniat melakukan pengelakan pajak. Wajib 

pajak yang melakukan pengelakan pajak harus memalsukan informasi untuk 

mengelabui petugas pajak. Pengelak pajak berkemungkinan akan mengalami rasa 

bersalah sekaligus takut karena tidak membayar pajak seperti yang seharusnya 

sesuai kewajiban yang mereka miliki (Coricelli et al., 2014).  

Publik tidak melihat tax evasion (pengelakan pajak) sebagai sebuah 

kejahatan yang serius. Kondisi ini menyebabkan publik bisa tidak khawatir 

ataupun ragu-ragu dalam melakukan pengelakan pajak (Benk et al., 2015). 

Pengelakan pajak bisa dikategorikan sebagai kejahatan sejenis dengan korupsi. 

Pengelakan pajak dan korupsi berjalan bersama-sama dan cenderung saling 

berkaitan (Pappa et al., 2015).  
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Pengelakan pajak oleh masyarakat dianggap sebagai keputusan rasional 

yang diambil di bawah tekanan dan risiko. Pengelakan pajak juga dianggap 

sebagai “permainan” dengan pemerintah dengan risiko akan diketahui pengelakan 

pajaknya dan akan menimbulkan sanksi (Lefebvre et al., 2015). Ajzen (1991) 

mengemukakan sebuah teori yang dinamakan theory of planned behaviour (TPB) 

yang terdiri dari tiga faktor, yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan 

pengendalian perilaku sebagai keyakinan umum masyarakat terhadap pajak. Beck 

dan Ajzen (1991) kemudian menambahkan kewajiban moral sebagai elemen 

tambahan dalam teori yang telah dikemukakan. Theory of planned behaviour 

dijelaskan dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap  niat pengelakan 

pajak karena teori ini menghubungkan antara kepercayaan atau keyakinan yang 

dimiliki seseorang dengan tindakan yang dilakukan. Usaha pengelakan pajak akan 

lebih tinggi apabila keyakinan yang dimiliki terhadap keyakinan atau kepercayaan 

terhadap keteraturan pajak rendah.  

 

2.2   Model Penelitian Terdahulu 

   Alleyne (2017) melakukan penelitian terhadap usaha pengelakan pajak 

dengan menggunakan variabel sikap masyarakat, norma subjektif, pengendalian 

perilaku, dan kewajiban moral sebagai variabel independen. Variabel-variabel 

independen tersebut juga diteliti dalam penelitian yang lain. 

   Variabel sikap masyarakat ini juga diteliti dalam penelitian yang 

dilakukan oleh Benk et al. (2015), Saad (2014), Torgler (2003), Gulyas et al. 

(2016), Richardson (2006), Fortin et al. (2004), Lago-Peñas dan Lago-Peñas 
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(2010), Verboon dan Goslinga (2009), Cornelissen et al. (2013), Frey dan Torgler 

(2004), Wahl et al. (2010), Gangl et al. (2012) dan Alm et al. (2012). Variabel 

norma subjektif diteliti dalam penelitian yang dilakukan oleh Beck dan Ajzen 

(1991), Wenzel (2005), Scholz et al. (1992), Kircher et al. (2008), Wenzel (2005), 

Richardson (2006), Kirchler et al. (2008), Tsakumis et al. (2007), Khlif dan 

Achek (2015), Alleyne (2017), Bobek dan Hatfield (2003), dan Cullis dan Lewis 

(1997).  

Variabel pengendalian perilaku diteliti oleh Ajzen (1991), Bobek dan 

Hatfield (2003), Carnes dan Englebrecht (1995), Antonides dan Rodden (1995), 

Murphy (2004), Richardson (2006), Robben et al. (1995), Orviska dan Hudson 

(2002), Cummings et al. (2007), Schnellenbach (2005), Chen dan Chu (2005), 

Oladipupo dan Obazee (2016) dan Khlif dan Achek (2015). Variabel kewajiban 

moral diteliti oleh Beck dan Ajzen (1991), Alleyne (2017), Reckers et al. (1994), 

Lubian & Zarri (2011), Riahi-Belkaoui (2003), Cornelissen et al. (2013), Alm dan 

Gomez (2008), Riahi-Belkaoui (2003), Morelo dan Puzol (2011) dan Richardson 

(2006).  
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Gambar 2.1 Model Penelitian Sikap Masyarakat, Norma Subjektif, Pengendalian 

Perilaku, dan Kewajiban Moral terhadap Usaha Pengelakan Pajak, sumber: 

Alleyne (2017). 

Kourdoumpalou dan Karagiorgos (2011) melalukan penelitian mengenai 

tingkat pengelakan pajak perusahaan dengan menggunakan proteksi pemegang 

saham variabel independen dan tingkat pengelakan pajak sebagai variabel 

dependen. Sampel yang digunakan diambil dari Athens Stock Exchange dan 

hasilnya menyatakan bahwa tingkat pengelakan adalah secara signifikan 

dipengaruhi oleh pengelola perusahaan. Benk et al. (2015) meneliti tanggapan 

masyarakat mengenai pengelakan pajak. Penyebaran kuesioner dilakukan 

terhadap 475 responden di Turki, dengan hasil yang menyatakan bahwa 

masyarakat Turki tidak memandang pengelakan pajak sebagai suatu tindak 
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kejahatan yang buruk. Hal ini dapat membuat masyarakat tidak ragu untuk 

melakukan pengelakan pajak. 

Saad (2014) meneliti pandangan wajib pajak dalam hal pengetahuan 

pajak. Data yang diperoleh dari 30 partisipan menunjukkan bahwa pembayar 

pajak masih memiliki pengetahuan pajak yang sedikit dan menganggap pajak 

sebagai sesuatu yang kompleks, sehingga memiliki kecenderungan untuk 

mengelak pajak. 

Verboon dan Goslinga (2009) meneliti hubungan antara keadilan dan 

kepatuhan pajak. Data diperoleh dari survei kepada pemilik bisnis kelas menengah 

ke bawah di Belanda. Hasil menyatakan bahwa semakin rendah tingkat keadilan, 

semakin tinggi kemauan untuk melakukan pengelakan pajak.  

McGee et al. (2011) meneliti tingkat pengelakan pajak dengan 

menggunakan data demografi di Mexico. Hasil yang diperoleh menyatakan bahwa 

pihak wanita lebih cenderung patuh kepada perpajakan. Masyarakat dengan usia 

di bawah 25 tahun lebih tidak menentang pajak. Bagian insinyur lebih cenderung 

tidak mematuhi pajak. McGee (2007) meneliti pengaruh perbedaan demografi 

terhadap pengelakan pajak. Data dari tiga negara yang berbeda digunakan dalam 

penelitian, yaitu Korea, Jepang, dan China. Kesimpulan yang diperoleh adalah 

umur dan tingkat pendidikan mempengaruhi secara signifikan terhadap 

pengelakan pajak, sedangkan jenis kelamin tidak berpengaruh secara signifikan. 

McGee (2007) dalam penelitiannya yang lebih lanjut menggunakan variabel yang 

sama dengan data dari tiga negara lainnya, yaitu Australia, Selandia Baru, dan 

Amerika Serikat. Hasilnya menyatakan bahwa wanita cenderung lebih menentang 
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pengelakan pajak. Hasil penelitian kali ini menunjukkan umur dan tingkat 

pendidikan seseorang tidak mempengaruhi pengelakan pajak secara signifikan.  

Penelitian oleh Orviska dan Hudson (2002) meneliti tentang pengaruh 

populasi (unsur demografi), kewajiban sipil, dan kepatuhan hukum terhadap 

pengelakan pajak, dan dilakukan dengan cara sampel populasi pada penduduk di 

Inggris. Hasilnya menerangkan bahwa masyarakat dengan umur yang lebih tua 

cenderung menghindari pengelakan pajak, dan kewajiban sipil dan kepatuhan 

hukum berpengaruh signifikan kepada pengelakan pajak. 

Penelitian yang dilaksanakan oleh Ross dan McGee (2011), melibatkan 

data negara Malaysia dari World Values Database, menggunakan faktor-faktor 

demografi sebagai variabel independen dan pengelakan pajak sebagai variabel 

dependen. Hasilnya penelitian yang dilaksanakan bervariasi. Kategori jenis 

kelamin, usia, status pernikahan, jumlah anak, tingkat pendidikan, etnis, wilayah, 

kelas sosial, dan tingkat kebahagiaan tidak berpengaruh signifikan terhadap 

pengelakan pajak. Hasil penelitian kemudian menyatakan bahwa responden yang 

beragama Protestan lebih menentang pengelakan pajak, sementara yang beragama 

Buddha lebih tidak menentang pajak. Ibu rumah tangga dan pekerja setingkat 

manager adalah pihak yang paling menentang pengelakan pajak, sementara yang 

paling memaklumi pengelakan pajak adalah karyawan biasa dan pimpinan 

setingkat pengawas. Kriteria pendapatan, kepuasan hidup, tingkat kompetitif, 

kerja keras, dan persepsi terhadap keadilan, yang paling menentang pengelakan 

adalah yang berada pada tingkat tertinggi dan terendah. 
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Doerrenberg et al. (2012) meneliti apakah ada pengaruh antara ketaatan 

pajak dengan pembebanan pajak kepada seorang masyarakat. Data yang 

digunakan diambil dari WVS (World Values Surveys), EVS (European Values 

Surveys), dan tarif pajak dari WTI (World Tax Indicators). Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa moralitas pajak berbanding lurus dengan beban pajak. 

Semakin tinggi moralitas pajak, semakin tinggi beban pajak yang dapat 

dibebankan.  

Lubian dan Zarri (2011) melakukan penelitian mengenai bagaimana 

kebahagiaan mempengaruhi moralitas pajak. Penelitian dilakukan terhadap rumah 

tangga yang ada di Italia pada tahun 2004 dan diketahui hasil pelitian 

menunjukkan bahwa kebanyakan masyarakat membayar pajak karena merasa 

merupakan suatu kewajiban, dan setelah membayar pajak mereka akan mendapat 

kesenangan. 

Molero (2012) melakukan penelitian tentang hubungan antara moralitas 

pajak dan pengelakan pajak. Kuesioner yang dibagikan kepada 781 mahasiswa di 

sebuah universitas di Spanyol kemudian menunjukkan bahwa semakin tinggi 

moralitas pajak, semakin rendah pengelakan pajak. Masyarakat yang memiliki 

moralitas pajak yang tinggi akan merasa tidak benar untuk melakukan tindakan 

pengelakan pajak.  

Torgler (2005) meneliti dengan menggunakan variabel yang sama pada 

Switzerland, Australia, dan Costa Rica dengan total 239 subjek yang 

berpartisipasi. Hasilnya menyatakan hal yang sama, yaitu masyarakat dengan 
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moralitas pajak yang tinggi akan memenuhi kewajiban perpajakannya dengan 

baik. 

Penelitian mengenai moral pajak dan penerimaan manfaat publik 

dilakukan oleh Alm dan Gomez (2008). Hasil menyatakan bahwa moral pajak 

individu dipengaruhi oleh manfaat yang diterima dari publik atas pembayaran 

pajak tersebut. Torgler et al. (2008) meneliti hubungan antara moral pajak dengan 

pengelakan pajak. Hasil dari data set di Amerika Serikat dan Turki menyatakan, 

semakin tinggi moral pajak, semakin rendah pengelakan pajak. 

Lago-Peñas dan Lago-Peñas (2010) meneliti faktor apa saja yang 

mempengaruhi moralitas pajak. Data yang diambil dari European Value Survey 

(EVS) menunjukkan bahwa umur, agama, pendapatan, demokrasi, dan keyakinan 

politik berpengaruh signifikan kepada moralitas pajak. 

Barone dan Mocetti (2011) melakukan penelitian atas hubungan antara 

efesiensi output dengan ketaatan pajak dengan menggunakan data dari laporan 

neraca dari pemerintah dan survey moral pajak di Italia. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa semakin bagus hasil kerja pemerintah, semakin rendah 

kemungkinan masyarakat melakukan pengelakan dan penghindaran pajak. 

Riahi-Belkaoui (2004) meneliti hubungan antara kebebasan berekonomi 

dengan kepatuhan pajak. Hasil test dari 30 negara menyatakan bahwa kebebasan 

ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Devos (2008) meneliti 

hubungan antara faktor demografi dan sikap pembayar pajak terhadap pengelakan 

pajak. Survei dilakukan terhadap 300 pembayar pajak di Australia dan 

menunjukkan hasil yang signifikan dari faktor demografi terhadap sikap 
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pengelakan pajak. Kaum wanita lebih toleran dalam hal pelaporan pajak. 

Penerima penghasilan yang lebih rendah cenderung tidak melaporkan pendapatan 

secara tunai. 

Penelitian dilakukan oleh Fisman dan Wei (2004) untuk menganalisis 

hubungan tarif pajak pada pengelakan pajak dengan menggunakan data ekspor-

impor antara China dan Hong Kong. Hasilnya menyatakan bahwa pengelakan 

pajak dipengaruhi signifikan oleh tarif pajak. Hogan dan Noga (2015) meneliti 

dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Variabel independen yang digunakan 

berupa biaya audit dan variable dependen besar pajak yang dibayar, penelitian 

dilakukan menggunakan data yang diperoleh dari Audit Analytics (2003-2009) dan 

Compusat Fundamentals. Hasil yang diperoleh adalah semakin rendah biaya audit 

yang dikeluarkan, semakin tinggi pajak yang dibayar. 

Mughal dan Akram (2012) meneliti faktor yang menyebabkan 

penghindaran dan pengelakan pajak dengan menggunakan metode sampling dan 

kuesioner. Hasil menyatakan ada 5 hal yang menjadi faktor terkuat : pengetahuan 

pajak yang tipis, kurangnya tunjangan pajak, kurangnya hubungan harmonis 

antara wajib pajak dengan petugas pajak, pengembangan pajak, dan ketidaktahuan 

dalam menghitung pajak. 

Kogler et al. (2013) melalui penelitian yang dilaksanakan di Universitas 

Vienna di Austria dan Universitas Debrecen in Hungary terhadap 1.319 

mahasiswa, menemukan hasil bahwa tingkat power and trust dari petugas pajak 

mempengaruhi tingkat pengelakan pajak. McGee dan Bernal (2006) meneliti 

penyebab adanya pengelakan pajak di Polandia. Penelitian menunjukkan bahwa 
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pengelakan pajak terjadi atau secara signifikan dipengaruhi apabila sistem 

perpajakan dinilai tidak adil atau pemerintahan dinilai korup dan tidak jujur. 

Torgler (2003) meneliti hubungan antara demokrasi langsung, 

kepercayaan pemerintah, sistem hukum, dan federalisme terhadap moralitas pajak. 

Data dari WVS (World Value Survey) dan International Sosial Survey Programme 

menunjukkan keempat faktor di atas mempengaruhi secara signifikan terhadap 

pengelakan pajak. 

Cornelissen et al. (2013) meneliti tentang penaruh persepsi keadilan 

pajak terhadap kemauan untuk membayar pajak dengan jujur dengan 

menggunakan data dari Germa Socio-Economic Panel (GSOEP). Hasilnya 

menunjukkan hubungan yang signifikan antara keadilan dengan ketaatan pajak. 

Penelitian sejenis dilakukan oleh Frey dan Torgler (2004) yang meneliti 

hubungan antara tindakan wajib pajak dengan apa yang wajib pajak percayai 

mengenai perpajakan. Hasilnya adalah kedua variabel tersebut berpengaruh secara 

signifikan. Pengelakan pajak akan banyak terjadi apabila pembayar pajak merasa 

pengelakan pajak adalah hal yang umum. 

Penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi pengelakan pajak 

dilakukan oleh Argan dan Devos (2009), dengan melakukan sample pada 

Australia dan Turki. Hasilnya menyatakan bahwa penglibatan pajak dan 

keamanan nasional ternyata berpengaruh signifikan kepada pengelakan pajak. 

Gulyas et al. (2015) melakukan penelitian pada TAXSIM Agent-Based 

Simulation Model. Hasilnya menyatakan bahwa faktor pengangguran dan 

pelayanan publik berpengaruh signifikan terhadap pengelakan pajak. Penelitian 
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sejenis dilakukan oleh Richardson (2006). Penelitian dilakukan kepada 30 negara 

berbeda, dan didapati faktor signifikan terdiri dari pendidikan, penghasilan, 

keadilan, dan moralitas pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Murphy (2004) 

untuk meneliti penghindar pajak di Australia dengan menggunakan data dari 

2.292 tertuduh penghindar pajak, menyatakan bahwa semakin buruk pelayanan 

yang diberikan petugas pajak, semakin rendah pula tingkat kepercayaan pembayar 

pajak terhadap system perpajakan. Hal ini dapat menuntun pembayar pajak untuk 

mengelak pajak. Ketegasan hukum juga mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap usaha masyarakat untuk mengelak pajak. 

Doerrenberg dan Peichl (2003) meneliti hubungan progresifitas pajak 

dengan moralitas pajak. Penelitian diolah menggunakan data dari WVS dan EVS 

dinyatakan hasil bahwa pengelakan pajak lebih jarang terjadi pada sistem dengan 

progresifitas yang tinggi. Gangl et al. (2012) meneliti pengaruh antara pelayanan 

pajak dengan tingkat kepatuhan pajak dengan menggunakan data survei dari  807 

pembayar pajak pribadi dan 1.377 pengusaha di Belanda, dan hasil survei 

menunjukkan pelayanan pajak mempengaruhi kepatuhan pajak secara signifikan.  

Penelitian oleh Orviska dan Hudson (2002) meneliti tentang pengaruh 

populasi (unsur demografi), kewajiban sipil, dan kepatuhan hukum terhadap 

pengelakan pajak, dan dilakukan dengan cara sampel populasi pada penduduk di 

Inggris. Hasilnya menerangkan bahwa masyarakat dengan umur yang lebih tua 

cenderung menghindari pengelakan pajak, dan kewajiban sipil dan kepatuhan 

hukum berpengaruh signifikan kepada pengelakan pajak. 
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Hammar et al. (2009), meneliti mengenai pengaruh kepercayaan dari 

pemerintah terhadap masyarakat, dan juga pengaruh kepercayaan masyarakat 

terhadap pemerintah terhadap pengelakan pajak. Penelitian dilakukan terhadap 

1.774 responden di Swedia dengan menggunakan 10 jenis pajak yang berbeda-

beda. Hasilnya menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan memiliki pengaruh 

signifikan negatif, yang artinya semakin kurangnya tingkat kepercayaan, semakin 

tinggi tingkat pengelakan pajak. 

Penelitian sejenis juga dilakukan oleh Torgler & Valen (2010) dengan 

menggunakan data dari World Values Survei dan European Values Survei dari 

tahun 1981-1999 dan mereka mendapati bahwa perbedaan gender mempengaruhi 

pengelakan pajak. Wanita cenderung lebih menentang pajak dibandingkan dengan 

laki-laki. Edukasi mempengaruhi pengelakan pajak (McGee & Ross, 2014). 

Penelitian dilakukan melalui dua cara, survei di Amerika Serikat, dan 

menggunakan data dari Human Values Data. 

 

2.3  Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen 

2.3.1  Pengaruh Sikap Masyarakat terhadap Usaha Pengelakan Pajak  

Sikap adalah tanggapan seseorang terhadap sesuatu. Sikap masyarakat 

terhadap pajak secara signifikan mempengaruhi keputusan untuk mengelak pajak 

atau tidak (Alabede et al., 2011; Alleyne, 2011; Hammar et al., 2009). Sikap 

masyarakat merupakan hasil penilaian masyarakat terhadap sistem perpajakan 

sendiri. Masyarakat menilai timbal balik dan hasil dari pemenuhan kewajiban 

perpajakan yang telah dilakukan sebagai salah satu dari tolak ukur untuk 
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melakukan pengelakan pajak. Usaha pengelakan pajak akan lebih tinggi apabila 

masyarakat memiliki penilaian yang buruk terhadap perpajakan dan pemerintah.  

Penelitian yang dilakukan oleh Lago-Peñas & Lago-Peñas (2010), 

Verboon & Goslinga (2009), Cornelissen et al. (2013), Frey & Torgler (2004), 

Wahl et al. (2010), Gangl et al. (2012) dan Alm et al. (2012) memiliki hasil yang 

menunjukkan bahwa sikap masyarakat terhadap pajak mempengaruhi secara 

signifikan positif terhadap usaha pengelakan pajak. Benk et al. (2015), Saad 

(2014), Torgler (2003), Gulyas et al. (2016), Richardson (2006), Fortin et al. 

(2004) memiliki hasil konsisten bahwa sikap masyarakat berpengaruh negatif 

usaha pengelakan pajak dan penelitian yang dilakukan McGee & Bernal (2006) 

menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara sikap terhadap 

pajak dan usaha pengelakan pajak.  

2.3.2  Pengaruh Norma Subjektif terhadap Usaha Pengelakan Pajak 

Norma subjektif merupakan pengaruh pandangan atau pegangan 

masyarakat terhadap pemikiran seseorang (Beck & Ajzen, 1991). Norma atau 

aturan yang dipegang masyarakat dipercayai memiliki pengaruh terhadap tindakan 

pengelakan pajak (Wenzel, 2005). Pendapat pihak lain menjadi kriteria penting 

dalam mempengaruhi keputusan dan komitmen seseorang untuk mematuhi 

peraturan pajak (Scholz et al., 1992). Kircher et al. (2008) berpendapat bahwa 

pembayar pajak akan turut melakukan pengelakan pajak apabila lingkungannya 

menganggap pengelakan pajak bukan hal yang buruk.  

Norma subjektif mempunyai pengaruh positif terhadap motivasi 

pengelakan pajak sesuai dengan yang dibuktikan oleh Wenzel (2005), Richardson 
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(2006), Kirchler et al. (2008), dan Tsakumis et al. (2007). Hasil penelitian Khlif 

dan Achek (2015) menyatakan bahwa norma subjektif mempunyai pengaruh 

signifikan negatif pada usaha pengelakan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh 

Alleyne (2017), Bobek & Hatfield (2003), dan Cullis & Lewis (1997) memiliki 

hasil yang menunjukkan bahwa norma subjektif tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap usaha pengelakan pajak.  

2.3.3  Pengaruh Pengendalian Perilaku terhadap Usaha Pengelakan Pajak 

Pengendalian perilaku adalah tingkat kemudahan seseorang untuk 

melakukan sesuatu (Alleyne, 2017). Semakin tinggi tingkat pengendalian 

perilaku, semakin banyak kesempatan dan sarana yang dimiliki, semakin tinggi 

pula kemungkinan akan dilakukan kegiatan tersebut (Ajzen, 1991; Bobek & 

Hatfield, 2003). Carnes & Englebrecht (1995) berpendapat bahwa risiko terdeteksi 

dilakukannya pengelakan pajak mempengaruhi keputusan seseorang untuk 

melakukan pengelakan pajak. Kesempatan, tingkat kemudahan, dan hukuman dari 

pengelakan pajak dapat memberi dampak bagi usaha seseorang untuk melakukan 

pengelakan pajak.  

Penelitian yang dilakukan Antonides & Rodden (1995), Carnes & 

Englebrecht (1995), Murphy (2004), Richardson (2006), dan Robben et al. (1995) 

menunjukkan hasil bahwa pengendalian perilaku mempunyai pengaruh yang 

signifikan positif terhadap usaha pengelakan pajak. Orviska & Hudson (2002), 

Cummings et al. (2007), Schnellenbach (2005), Chen & Chu (2005) memiliki 

kesimpulan bahwa pengendalian perilaku memiliki pengaruh signifikan negatif 

terhadap usaha pengelakan pajak, sementara hasil penelitian Oladipupo & Obazee 

Benny Laten. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Usaha Pengelakan Pajak. 
UIB Repository©2019



24 
 

Universitas Internasional Batam 

(2016) dan Khlif & Achek (2015), pengendalian perilaku tidak memiliki hasil 

signifikan terhadap usaha pengelakan pajak. 

2.3.4 Pengaruh Kewajiban Moral terhadap Usaha Pengelakan Pajak 

 Kewajiban moral didefinisikan sebagai kewajiban atau keharusan yang 

dipercayai oleh seseorang dalam melakukan sesuatu hal yang benar (Beck & 

Ajzen, 1991; Alleyne, 2017). Reckers et al. (1994) menyatakan bahwa pengelakan 

pajak merupakan salah satu dari keputusan yang ditetapkan oleh seseorang yang 

melanggar kewajiban moral. Moral dalam perpajakan merupakan usaha intrinsik 

dalam membayar pajak (Lubian & Zarri, 2011) sehingga apabila nilai kewajiban 

moral yang dimiliki tinggi, seseorang berkemungkinan kecil untuk melakukan 

pengelakan pajak (Riahi-Belkaoui, 2003).  

Cornelissen et al. (2013), Alm & Gomez (2008), Riahi-Belkaoui (2003) 

menyimpulkan bahwa kewajiban moral mempengaruhi signifikan positif terhadap 

usaha pengelakan pajak, sedangkan menurut Morelo & Puzol (2011) dan 

Richardson (2006) menyatakan bahwa kewajiban moral mempunyai pengaruh 

signifikan negatif terhadap usaha pengelakan pajak.  

 

2.4     Kerangka Konseptual dan Perumusan Hipotesis 

Kerangka konseptual dipergunakan sebagai konsep untuk menerangkan 

dan menyatakan pengaruh antara variabel independen yaitu sikap masyarakat 

mengenai pajak, norma subjektif, pengendalian perilaku, dan kewajiban moral, 

dengan variabel dependen yang digunakan adalah usaha pengelakan pajak. 
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Kerangka konseptual dibuat untuk menggambarkan penelitian ini dapat dilihat 

pada gambar di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Model Penelitian, sumber: Alleyne, 2017. 

Hipotesis yang disusun adalah: 

H1: Sikap masyarakat mengenai pajak mempengaruhi signifikan negatif terhadap 

usaha pengelakan pajak. 

H2: Norma subjektif mempengaruhi signifikan positif terhadap usaha pengelakan 

pajak. 

H3: Pengendalian perilaku mempengaruhi signifikan positif terhadap usaha 

pengelakan pajak. 

H4: Kewajiban moral mempengaruhi signifikan negatif terhadap usaha 

pengelakan pajak. 
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