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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1. Theory of Planned Behaviour 

Theory of Planned Behaviour (TPB) yang digagas oleh Ajzen (1991) 

merupakan pengembangan dari Theory Reasonable Action (TRA) tujuannya 

adalah untuk memperlihatkan perilaku-perilaku individu dalam menanggapi 

sesuatu. Dalam teori ini, niat seseorang dalam berperilaku dibentuk oleh tiga 

faktor yaitu: 

a. Behavioral Beliefs 

Behavioural beliefs merupakan keyakinan mengenai kemungkinan akan 

terjadinya sesuatu, atau kepercayaan individu akan hasil dari suatu perilaku 

dan evaluasi yang akan menghasilkan sikap positif atau negative (Ajzen, 

1991). 

b.  Normative Beliefs 

Normative beliefs, merupakan keyakinan tentang harapan yang muncul akibat 

dari pengaruh orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut 

(Ajzen, 1991). 

c. Control Beliefs 

Control beliefs, merupakan keyakinan atas hal-hal yang mendukung atau 

menghambat perilaku yang ditampilkan dan perspsi akan seberapa kuat hal 



9 

 

 

tersebut mendukung prilakunya tersebut. Hal yang dapat menghambat 

mungkin saja berasal dari faktor eksternal maupun dari diri individu. 

Menurut Fhyel (2018), sikap individu yang baik ketika menjalankan 

ketentuan perpajakan, secara langsung memudahkan wajib pajak dalam kegiatan 

perpajkannya dan tindakan tax evasion menjadi rendah. 

2.1.2. Teori Keadilan 

Teori keadilan digagas oleh John Rawls (1973) menyatakan bahwa adil 

adalah tidak berat sebelah atau tidak memihak satu kelompok saja. Keadilan 

menurut Rawls jika diibaratkan sebuah kompetisi adalah kemerataan yang sama 

pada setiap individu sejak dari permulaan sampai selesainya kompetisi. Menurut 

Rawls (1973) ada dua prinsip keadilan, yakni:  

a. Prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (principle of greatest equal 

liberty), yang mencakup: 

1) Kebebasan dalam kehidupan politik 

2) Kebebasan dalam berbicara 

3) Kebebasan berkeyakinan 

4) Hak untuk mempertahankan milik pribadi 

b. Prinsip perbedaan (the difference principle) dan prinsip persamaan yang adil 

atas kesempatan, adalah bahwa perbedaan sosialis dan ekonomis harus diatur 

agar memberikan manfaat besar bagi yang kurang beruntung dalam mencapai 

prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. 

Teori keadilan melihat apakah sistem perpajakan dalam sebuah Negara 

sudah dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku dan memenuhi kriteria adil 
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atau tidak. Apabila wajib pajak merasa tidak mendapatkan perilaku yang adil 

mengenai kebijakan pemerintah tentang perpajakan, maka mereka akan mengubah 

cara pandang mereka terhadap keadilan pajak yang akan mempengaruhi perilaku 

mereka, sehingga wajib pajak ini dimungkinkan akan melaporkan pendapatan 

pajak kurang dari apa yang seharusnya menjadi beban pajak mereka. 

2.1.3. Teori Perkembangan Moral (Cognitive Moral Development) 

Menurut Lawrence Kohlberg (1969) teori ini dibangun berdasarkan dua 

argumen, yaitu argumen kognitif dan argumen perkembangan (development). 

Argumen kognitif menyebutkan bahwa akar utama moralitas berasal dari pikiran 

dasar individu untuk bertindak moral atau amoral. Argument perkembangan 

menjelaskan struktur penalaran moral individu yang bergerak meningkat dari satu 

tahap pemikiran ke tahap berikutnya 

Kohlberg (1969) juga mengkategorikan perkembangan  moral individu 

kedalam tiga tahapan yang berbeda. Pertama, tahapan yang paling rendah (pre-

conventional), dimana individu akan melakukan tindakan karena takut akan 

hukum dan peraturan yang sudah ditetapkan. Pada tahap menengah (conventional) 

individu akan melakukan tindakannya berdasarkan persetujuan teman-teman dan 

keluarga serta norma-norma yang ada dalam masyarakat. Pada tahap tertinggi 

(post-conventional), individu akan melakukan tindakan berdasarkan dengan 

memperhatikan kepentingan orang lain dan tindakanya pada hukum yang 

universal. 

Teori perkembangan moral menunjukan proses penalaran dalam rangka 

pengambilan keputusan moral. Dalam kaitannya dengan tax evasion, merupakan 
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perilaku yang melibatkan keputusan moral, disini moral benar-benar sebagai 

komponen penting dalam keputusannya untuk melakukan tax evasion. Dilema 

moral tax evasion terletak pada implikasinya yaitu terdapat pertentangan antara 

kepentingan individu yang menghendaki tindakan tax evasion, sedangkan 

kepentingan kolektif jangka panjang berkehendak untuk menaati aturan pajak. 

Jadi, tindakan tax evasion melibatkan suatu moral judgment yang berjenjang 

sesuai perkembangan moralnya. Apabila semakin baik moral seseorang maka ia 

akan berperilaku etis dan tindakan tax evasion semakin rendah (Iqbal & Sholihin, 

2016). 

2.1.4. Keadilan 

Adil adalah tidak memihak, tidak berat sebelah, berpihak kepada yang 

benar, berpegang pada kebenaran dan tidak sewenang-wenang. Keadilan dalam 

pemungutan dan pengenaan pajak dinilai penting dalam mempengaruhi kepatuhan 

wajib pajak dalam membayar pajak terutangnya. Jika apa yang mereka bayarkan 

sesuai dengan apa yang mereka dapatkan, maka wajib pajak akan patuh dan taat 

dalam membayar pajak, dan jika mereka merasa tidak diperlakukan secara adil 

dalam pengenaan pajak atas penghasilan mereka maka wajib pajak cenderung 

akan melakukan tindakan tax evasion (Fatimah & Wardani, 2017). 

Menurut Siahaan (2010) keadilan pajak dibagi dalam dua pendekatan, 

yaitu: 

a. Prinsip manfaat (Benefit Principle) 

Keadilan pajak yang didasarkan atas prinsip manfaat menyatakan bahwa suatu 

sistem pajak yang dikatakan adil apabila kontribusi yang diberikan setiap wajib 
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pajak sesuai manfaat yang diperolehnya dari jasa pemerintah berupa berbagai 

sarana yang disediakan pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. 

b. Prinsip kemampuan membayar (Ability to Pay Principle) 

Pada prinsip ini masalah pajak tidak hanya dilihat dari sisi pajak itu sendiri, 

terlepas dari sisi pengeluaran pemerintah untuk membiayai pengeluaran untuk 

kepentingan publik. Menurut prinsip ini perekonomian memerlukan suatu 

jumlah penerimaan pajak tertentu, tetapi wajib pajak hanya diminta untuk 

membayar sesuai kemampuannya. Pendekatan dengan prinsip ini dipandang 

lebih baik dalam mengatasi masalah redistribusi dalam pendapatan masyarakat, 

tetapi mengabaikan masalah yang berkaitan dengan penyediaan jasa publik. 

2.1.5. Sistem Perpajakan 

Menurut Fatimah & Wardani (2017) sistem perpajakan adalah suatu sistem 

pemungutan pajak tentang tinggi atau rendahnya tarif pajak yang diperlukan untuk 

penyelenggaraan dan pembangunan Negara. Saat ini Indonesia menganut self 

assessment system, yang sistem pemugutannya memberikan kepercayaan penuh 

kepada wajib pajaknya untuk menghitung membayar dan melaporkan sendiri 

jumlah pajak yang terutang berdasarkan peraturan  perpajakan yang berlaku. 

Sebelumnya Indonesia menganut official assessment system yang besarnya pajak 

terutang ditetapkan sepenuhnya oleh aparat pajak.  

Menurut mardiasmo (2011), ciri-ciri self assessment system adalah: 

a. Wewenang menentukan besaran pajak ada pada wajib pajak sendiri 
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b. Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, meyetor, dan melaporkan pajak 

yang terutang 

c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi 

Kelemahan self assessment system menurut Siahaan (2010), yaitu 

berpotensi menimbulkan penyelewengan terhadap nominal yang harus dibayar, 

tetapi ada keuntungan dari diterapkannya sistem ini, diantaranya adalah: 

a. Uang pajak dapat segera masuk ke kas Negara tanpa melalui proses 

penagihan yang memakan waktu 

b. Penghematan biaya pemungutan pajak, karena tidak melalui proses 

penagihan 

c. Dikenakan sanksi bagi wajib pajak yang tidak melaksanakan 

kewajibannya 

d. Keprcayaan diri masyarakat meningkat karena merasa dipercaya oleh 

pemerintah untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. 

e. Meningkatkan kesadaran pajak 

Suatu sistem perpajakan dikatakan baik apabila prosedur perpajakannya 

seperti perhitungan, pembayaran dan pelaporannya dapat dilakukan dengan baik. 

Sebaliknya sistem perpajakan yang tidak baik apabila dalam pelaksanaanya  

fiskus melakukan kecurangan contoh korupsi (Ardian & Pratomo, 2015). Sistem 

perpajakan yang baik dapat memberikan respon positif dari masyarakat berupa 

kepercayaab masyarakat terhadap pemerintah, sehingga masyarakat tidak ragu 

untuk membayarkan pajaknya (Indriyani et al., 2016). 
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2.1.6. Diskriminasi 

Diskriminasi adalah perlakuan yang tidak sama terhadap perorangan atau 

kelompok, bisanya berdasarkan suku, ras, agama, atau keanggotaan kelas sosial 

dan biasnya hanya menguntungkan salah satu pihak saja (Danadjadja, 2013).  

Berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Ham Pasal 1 ayat (2), 

diskriminsi adalah pelecehan atau pengucilan secara langsung maupun tidak atas 

dasar perbedaan dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, 

stastus ekonomi, jenis kelamin dan aspek kehidupan yang lain. Diskriminasi pajak 

merupakan perlakuan yang tidak dari petugas pajak kepada wajib pajak, sebagai 

contoh dalam penegakan hukum pajak apabila pejabat jarang ditindak oleh fiskus, 

sedangkan pejabat kecil yang berada di bawah PTKP diwajibkan membuat 

NPWP.  

2.1.7. Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan 

Kemungkinan terdeteksinya kecurangan timbul pada saat dilakukannya 

pemeriksaan pajak, karena melalui pemeriksaan ini akan tampak seberapa besar 

wajib pajak melakukan kecurangan (Ulfa, 2015). Seseorang yang akan 

menganggap bahwa pemeriksaan pajak yang dilakukan tinggi maka dia cenderung 

akan taat dan patuh kepada peraturan perpajakan yang berlaku, maka dia tidak 

akan melakukan tindakan tax evasion. Karena, apabila wajib pajak ini suatu saat 

diperiksa dan terbukti melakukan kecurangan maka biaya yang dikeluarkan untuk 

membayar denda akan jauh lebih besar daripada pajak yang seharusnya ia 

bayarkan. 
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2.1.8. Tax Morale  

Menurut Kontratyev (2000) dalam Yurika (2015) menjelaskan bahwa 

moralitas adalah kesadaran akan loyalitas pada tugas dan tanggungjawab. 

Moralitas pajak tidak mengukur perilaku individu tetapi lebih kepada sikap 

pendirian individu. Sikap ini tercermin pada kewajiban moral untuk membayar 

pajak, keyakinan untuk berkontribusi kepada masyarakat dengan membayar pajak. 

Sedangkan tax morale  adalah motivasi non ekonomis dan faktor-faktor lain yang 

mempengaruhi individu dalam keptuhan membayar pajak. Motivasi tersebut 

antara lain adalah motivasi yang timbul dari dalam diri seperti rasa puas dan 

bangga apabila menjadi wajib pajak yang patuh atau rasa malu apabila tidak 

patuh, hubungan antara kerelaan membayar pajak dengan ketersediaan layanan 

publik antara wajib pajak dengan pemerintah, dan faktor budaya jangka panjang, 

yaitu nilai-nilai yang tertanam dalam sebuah lingkungan (Torgler, 2005). 

Rahayu (2010) menjelaskan bahwa keinginan untuk melakukan tax 

evasion lebih termotivasi oleh kondisi moral masyarakat yang rendah. Moral 

masyarakat yang buurk akan menghambat pemungutan pajak dan , ketidakpatuhan 

akan mendominasi kewajiban perpajakan masyarakat. Togler (2005) 

mengemukakan ada dua indikator utama yang membentuk tax moral , yakni 

lingkup sosio demografis dan lingkup sosio ekonomi. Lingkup sosio demografis 

meliputi: 

a. Faktor demografis, yang terdiri atas usia, jenis kelamin, pendidikan dan 

status pernikahan 

b. Kondisi ekonomis, yang terdiri dari pekerjaan dan kondisi ekonomi 
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Lingkup sosio ekonomi meliputi kebanggan nasional, pemeriksaan pajak, 

sanksi administrasi dan sistem perpajakan. 

2.1.9. Tax Evasion 

Tax evasion menurut Rahayu (2010) adalah kegiatan mengurangi, 

menghapuskan dan memanipulasi secara ilegal terhadap utang pajak atau kegiatan 

meloloskan diri untuk menghindari membayar pajak. Menurut Mardiasmo (2013) 

tax evasion adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meringankan 

beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. Disebut melanggar undang-

undang karena caranya yang ilegal, mengabaikan ketentuan formal perpajakan 

yang sudah jadi kewajibannya, memalsukan dokumen, dan mengisi data secara 

tidak benar. 

Penggelapan pajak juga didefinisikan sebagai upaya atau tindakan yang 

melanggar hukum karena melanggar peraturan perundang-undangan seperti 

berikut (Rachmadi, 2014): 

a. Tidak mengisi SPT tepat waktu 

b. Tidak membayar pajak tepat waktu 

c. Tidak dapat memnuhi pelaporan dan pengurangannya secara lengkap 

d. Tidak melaksanakan kewajiban pembukuan 

e. Tidak memenuhi kewajiban menyetorkan pajak penghasilan para 

karyawan yang dipotong dan pajak lainnya yang telah dipungut 

f. Tidak memenuhi permintaan fiskus akan informasi pihak ketiga 

g. Melakukan penyuapan atau intimidasi terhadap aparat pajak 
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Siahaan (2010) menyebutkan ada beragam dampak atas penggelapan pajak 

secara makro: 

a. Bidang keuangan 

Menyebabkan ketidakseimbangan anggaran dan konsekuensi-konsekuensi 

lain yang berkaitan dengan  penaikan tarif pajak, inflasi, dan sebagainya. 

Untuk menjamin pemungutan pajak secara tepat sering dikemukakan 

falsafah bahwa, wajib pajak yang mengelak pajak mungkin mengira bahwa 

Negara mengambil sejumlah yang telah ada dikantungnya. Pada 

hakikatnya dialah yang mengambil uang dari warga-warga yang oleh 

Negara harus diminta pengorbanan lain untuk mengimbangi kekurangan 

yang ditimbulkan oleh wajib pajak yang tidak taat pajak. 

b. Bidang ekonomi 

Penggelapan pajak mempengaruhi persaingan sehat diantara para 

pengusaha, sebab suatu perusahaan yang menggelapkan pajaknya dengan 

menekan biaya secara ilegal, mereka mempunyai posisi lebih 

menguntungkan daripada saingan yang tidak berbuat demikian. 

Penggelapan pajak merupakan penyebab stagnasi perputaran roda ekonomi 

yang apabila perusahaan bersangkutan berusaha untuk mencapai tambahan 

dari keuntungannya dengan penggelapan pajak, dan tidak mengusahakan 

dengan jalan perluasan aktivitas atau peningkatan usaha 

Penggelapan pajak juga menyebabkan langkanya modal karena wajib 

pajak yang menyembunyikan keuntungan terpkasa berusaha untuk 

menutupinya agar tidak sampai terdeteksi oleh fiskus 
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c. Bidang psikologi 

Penggelapan pajak memnyebabkan wajib pajak melanggar undang-undang  

dan sampai hati melakukan penipuan dalam bidang fiskal. Akibatnya dari 

komplikasi-komplikasi ini pasti menimbulkan dampak yang mengancam 

sehubungan dengan tindak penggelapan pajak, seperti: kemungkinan 

terungkapnya praktek penipuan tersebut dengan konsekuensi pembayaran 

pajak yang berlipat ganda karena meliputi utang pajak dalam waktu 

tertentu, ditambah dengan denda dan kenaikan pajak yang harus 

dibayarnya. Hal demikian kadang – kadang terjadi disaat yag tidak tepat 

seperti dalam keadaan kekurangan uang, sakit atau mengalami 

kebangkrutan. Akhirnya penggelapan/pengelakan pajak mempunyai 

pengaruh yang berbahaya terhadap Wajib Pajak, dengan tidak menyadari 

akan konsekuensinya, dan mengira bahwa perbuatan curang semacam itu 

menguntungkan secara jangka panjang. 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Adapun Penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan 

pembahasan pada peneitian ini. Tabel 2.2 menjelaskan penelitian-penelitian 

terdahulu yang telah dilakukan. 
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Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No. Peneliti Judul 

Penelitian 

Variabel Hasil Penelitian 

1. Ciptaningtyas  

(2018) 

Pengaruh 

Keadilan, Sistem 

Perpajakan, 

Tarif Pajak, 

Diskriminasi 

dan 

Kemungkinan 

Terdeteksinya 

Kecurangan 

Terhadap Tax 

Evasion (Studi 

Empiris pada 

Wajib Pajak 

Orang Pribadi 

Yang Terdaftar 

Di Kantor 

Pelayanan Pajak 

(KPP) Pratama 

eks-Karesidenan 

Surakarta) 

Dependen: tax 

evasion  

Independen: 

keadilan, 

sistem 

perpajakan, 

taruf pajak, 

diskriminasi, 

kemungkinan 

terdeteksinya 

kecurangan 

Keadilan, Sistem 

perpajakan, 

diskriminasi,  tidak 

berpengaruh terhadap 

tax evasion. 

Tarif pajak dan 

kemungkinan 

terdeteksinya 

kecurangan 

berpengaruh terhadap 

tax evasion 

2. Wika 

(2018) 

Persepsi 

Mahasiswa 

Akuntansi 

Mengenai 

Pengaruh 

Keadialan, 

Sistem 

Perpajakan, 

Sanksi 

Perpajakan, dan 

Trust To 

Government 

Terhadap 

Tindakan 

Penggelapan 

Pajak (Tax 

Dependen: 

penggelapan 

pajak 

Independen: 

keadilan, 

sistem 

perpajakan, 

sanksi 

perpajakan 

dan trust to 

goverment 

Hasil penelitian 

menunjukan persepsi 

mahasiswa akuntansi 

tentang keadilan dan 

sistem perpajakan 

bepengaruh terhadap 

penggelapan pajak 

Persepsi mahasiswa 

akuntansi tentang 

sanksi perpajakan dan 

trust to goverment 

tidak berpengaruh 

terhadap penggelapan 

pajak 
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Evasion)  

(Studi Pada 

Mahasiswa 

Akuntansi 

Fakultas 

Ekonomu Dan 

Bisnis 

Universitas Riau 

& Mahasiswa 

Akuntansi 

Fakultas 

Ekonomi Dan 

Ilmu Sosial 

Universitas 

Islam Negri 

Sultan Syarif 

Kasim Riau)  

 

3. Fitriyanti, 

Fauzi dan 

Armeliza  

(2017) 

 

Pengaruh 

Ketepatan 

Pengalokasian, 

Teknologi dan 

Informasi 

Perpajakan Dan 

Diskriminasi 

Terhadap 

Penggelapan 

Pajak (tax 

evasion) 

Dependen: tax 

evasion  

Independen: 

ketepatan 

pengalokasian, 

teknologi dan 

informasi 

perpajakan, 

diskriminasi,  

Ketepatan 

pengalokasian tidak 

berpengaruh terhadap 

tax evasion. 

Teknologi dan 

informasi perpajakan 

dan diskriminasi 

berpengaruh negatif 

dan signifikan 

terhadap tax evasion  

4. Fatimah dan 

Wardani 

(2017) 

Faktor – Faktor 

yang 

Mempengaruhi 

Penggelapan 

Pajak di Kantor 

Pelayanan Pajak 

Pratama 

Temanggung 

Dependen: 

penggelapan 

pajak 

Independen: 

keadilan 

pajak, sistem 

perpajakan, 

norma 

subjektif, 

kepatuhan 

pajak, 

diskriminasi, 

kualitas 

Keadilan pajak, 

kepatuhan pajak  

berpengaruh terhadap 

penggelapan pajak 

Sistem perpajakan, 

norma subjektif, 

diskriminasi, kualitas 

pelayanan pajak dan 

kemungkinan 

terdeteksinya 

kecurangan  tidak 
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pelayanan, 

dan 

kemungkinan 

terdeteksinya 

kecurangan,  

berpengaruh terhadap 

penggelapan pajak 

 

5. Mira 

(2017)  

Pengaruh Self 

Assessment 

System dan 

Pemeriksaan 

Terhadap Tax 

Evasion Dengan 

Moralitas Pajak 

Sebagai 

Variabel 

Moderat Pada 

KPP Pratama 

Makasar Utara 

Dependen: tax 

evasion 

Independen: 

self 

assessment 

system, 

pemeriksaan 

pajak 

Moderasi: 

moral pajak 

Self assessment 

system, pemeriksaan 

pajak,  berpengaruh 

signifikan terhadap 

tax evasion 

Moral pajak 

memoderasi self 

assessment system 

terhadap tax evasion 

Moral pajak tidak 

memoderasi 

pemeriksaan pajak 

terhadap tax evasion 

6. Yee, Moorthy 

dan Soon 

(2017) 

Taxpayers’ 

Percception on 

Tax Evasion 

Behaviour: an 

Empirical Study 

in Malaysia 

Depdenden: 

persepsi 

tentang 

penggelapan 

pajak 

Independen: 

keadilan 

pajak, 

pengetahuan 

pajak, tingkat 

penegakan, 

pertukaran 

sosial dan tax 

moral 

Sikap wajib pajak 

dari tax morale 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

persepsi wajib pajak 

pada penghindaran 

pajak  

 

7. Mohamad, 

Zakaria dan 

Hamid  

(2016)  

Cash Economy: 

Tax Evasion 

amongst SMEs 

in Malaysia 

Dependen: 

penggelapan 

pajak 

Independen: 

Para penulis 

menemukan bahwa 

penggelapan pajak di 

antara UKM di 

Malaysia adalah yang 
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lokasi, 

penggunaan 

agen pajak, 

jenis industry, 

dan ukuran 

perusahaan 

tertinggi ketika bisnis 

terletak di lingkungan 

pinggiran kota dan 

tidak memiliki agen 

pajak. Penghindaran 

pajak juga 

dipengaruhi oleh 

ukuran UKM (mikro 

maupun sedang) 

8.  Bahari 

(2016)  

Pengaruh 

Pemahaman, 

Sistem 

Perpajakan, 

Persepsi Baik 

Pada Fiskus dan 

Keadilan 

Terhadap 

Tindakan Tax 

Evasion (Studi 

Kasus pada 

Wajib Pajak di 

KPP Pratama 

Gunungkidul) 

Dependen: tax 

evasion 

Independen: 

pemahaman , 

sistem 

perpajakan, 

persepsi baik 

terhadap 

fiskus dan 

keadilan 

Pemahaman, sistem 

perpajakan dan 

keadilan tidak 

berpengaruh terhadap 

tindakan tax evasion 

Persepsi baik pada 

fiskus berpengaruh 

negative terhadap 

tindakan tax evasion 

 

9. Armina dan 

Tahar 

(2015) 

Pengaruh 

Keadilan, 

Diskriminasi, 

Tarif Pajak, 

Ketepatan 

Pengalokasian, 

Teknologi dan 

Informasi 

Perpajakan 

Terhadap 

Tindakan Tax 

Evasion ( Studi 

Kasus Wajib 

Pajak yang 

Terdaftar di KPP 

Pratama 

Purworejo) 

Dependen: tax 

evasion  

Independen: 

keadilan, 

diskriminasi, 

tarif pajak, 

ketepatan 

pengalokasian, 

teknologi dan 

informasi 

perpajakan  

Keadilan dan 

diskriminasi tidak 

berpengaruh terhadap 

tindakan tax evasion 

Tarif pajak, ketepatan 

pengalokasian, 

teknologi dan 

informasi perpajakan 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

tindakan tax evasion 
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2.3 Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran ini untuk mengetahui hubungan antara variabel – 

variabel independen yaitu variabel keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi dan 

kemungkinan tedeteksinya kecurangan terhadap variabel dependen yaitu 

penghindaran pajak (tax evasion) yang dimoderasi oleh moral pajak (tax morale), 

dan disajikan pada kerangka pemikiran berikut ini: 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pikir  

 

2.4 Pengembangan Hipotesis  

2.4.1 Pengaruh Keadilan Perpajakan Terhadap Tax Evasion 

Keadilan pajak adalah menerapkan sistem perpajakan yang ada secara adil 

(Toly, 2014). Adil dalam menerapkan pajak secara umum dan merata, serta 
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disesuaikan dengan kemampuan masing –masing. Adil juga dalam 

pelakasanaannya yaitu dengan memberikan hak kepada wajib pajak untuk 

mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding.  

Melihat pentingnya keadilan untuk wajib pajak dalam pengenaannya juga 

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak terutang. 

Jika apa yang mereka bayarkan sesuai dengan apa yang mereka dapatkan maka 

wajib pajak akan patuh dalam membayar pajak. Namun, jika mereka merasa tidak 

adil maka wajib pajak cenderung melakukan kecurangan seperti penggelapan 

pajak (tax evasion).  

Penelitian yang dilakukan oleh Rahman (2013) menunjukan bahwa 

keadilan berpengaruh positif terhadap tax evasion. Hasil tersebut tidak sejalan 

dengan penelitian Fatimah & Wardani (2017), menunjukan bahwa adanya 

pengaruh negatif antara keadilan pajak terhadap perilaku penggelapan pajak.  

H1: Keadilan Berpengaruh Negatif Terhadap Tax Evasion 

2.4.2 Pengaruh Sistem Perpajakan Terhadap Tax Evasion 

Sistem perpajakan merupakan sistem pemungutan tentang tinggi atau 

rendahnya tarif pajak dan pertanggungjawaban iuran pajak yang diperlukan untuk 

pembiayaan penyelenggaraan pembangunan nasional (Fatimah & Wardani, 2017). 

Saat ini Indonesia menganut sistem perpajakan Self Assessment System, yang 

mana sistem ini mewajibkan wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan 

melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Dalam perkembangannya sistem ini 

ternyata memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk melakukan 

penyelewengan, namun apabila sistem ini dilakukan sesuai prosedur makan akan 
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menghasilkan pajak yang optimal, namun sebaliknya kepatuhan dan kesadaran 

wajib pajak kurang maka sistem ini tidak akan berjalan sesuai yang diharapkan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Sariani et al. (2016) menyatakan bahwa 

sistem perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Berbeda dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Fatimah & Wardani (2017) , Ciptaningtyas (2018) 

menyatakan bahwa sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan 

pajak. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis kedua adalah:  

H2: Sistem Perpajakan Berpengaruh Negatif Terhadap Tax Evasion    

2.4.3 Pengaruh Diskriminasi Terhadap Tax Evasion 

Berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia Pasal 1 ayat 3, diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau 

pengucilan yang langsung maupun tidak langsung yang didasarkan pada 

pembedaan 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 hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam 

kehidupan baik individual maupun  kolektif dalam bidang politik, ekonomi, 

hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya. Dapat dikatakan diskriminasi 

apabila suatu kebijakan sudah dibuat dan hanya menguntungkan pihak-pihak 

tertentu saja. 

Penelitian yang dilakukan oleh Fitriyanti, dkk (2017) menyatakan bahwa 

diskriminasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak, 

sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Fatimah dan Wardani (2017) dan 
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Ciptaningtyas (2018) menyatakan bahwa diskriminasi tidak memiliki pengaruh 

terhadap penggelapan pajak. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis ketiga 

adalah: 

H3: Diskriminasi Berpengaruh Positif Terhadap Tax Evasion 

2.4.4 Pengaruh Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Tax 

Evasion 

 Untuk mendeteksi tingkat kecurangan maka perlu dilakukan suatu large 

scale audit, yaitu pemeriksaan yang dialkukan dalam jumlah besar dan luas 

kepada seluruh wajib pajak yang diperiksa dengan tujuan memastikan penyetoran 

pajak sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Persentase kemungkinan suatu 

pemeriksaan pajak dilakukan sesuai dengan aturan perpajakan  untuk mendeteksi 

kecurangan yang dilakukan wajib pajak sehingga berpengaruh pada penggelapan 

pajak. Ketika seseorang menganggap bahwa persentase kemungkinan 

terdeteksinya kecurangan melalui pemeriksaan pajak yang dilakukan tinggi maka 

dia akan cenderung untuk patuh terhadap aturan perpajakan (Ulfa, 2015). 

Berdasarkan Theory of Planned Behavior, alasan yang dapat 

mempengaruhi tindakan yang diambil oleh individu bagian Behavioral beliefs, 

yaitu kepercayaan-kepercayaan mengenai kemungkinan akan terjadinya suatu 

perilaku. Dengan kata lain, behavioral beliefs merupakan keyakinan dari individu 

akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi. Maka apabila wajib pajak ingin 

melakukan kecurangan dalam usaha untuk melakukan penggelapan pajak maka ia 

harus berpikir kembali karena kemungkinan terdeteksinya kecurangan melalui 

pemeriksaan pajak yang dilakukan tinggi maka dia akan cenderung untuk patuh 
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karena nantinya biaya yang dikeluarkan akan semakin tinggi dan akan menambah 

beban wajib pajak itu sendiri. Jadi semakin tinggi kemungkinan terdeteksinya 

kecurangan maka semakin rendah penggelapan pajak. Hal ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Indriyani et al. (2016), Ulfa (2015), Lumban 

Tobing (2015) dan Pulungan (2015) yang menyatakan bahwa kemungkinan 

terdeteksinya kecurangan berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Namun 

berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Fatimah & Wardani (2017) yang 

menyatakan bahwa kemungkinan terdeteksinya kecurangan tidak berpengaruh 

terhadap penggelapan pajak. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, 

maka dapat dirumuskan hipotesis keempat sebagai berikut: 

H4: Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Berpengaruh Negatif 

Terhadap Tax Evasion 

2.4.5 Pengaruh Tax Moral Sebagai Moderasi Terhadap Keadilan Terhadap 

Tax Evasion 

Teori keadilan menunjukan bahwa peilaku manusia dipengaruhi oleh 

perbandingan tertentu atas suatu pekerjan, dan teori ini secara khusus 

memprediksi pengaruh imbalan terhadap manusia. Manusia cenderung 

beranggapan bahwa antara hak dan kewajiban haruslah sama, maka setiap orang 

berpeluang untuk memperoleh manfaat dan juga menanggung beban yang sama.   

Menurut Rawl (1973) teori keadilan sesuai untuk menjelaskan variabel 

keadilan pajak, dimana Dirjen Pajak selaku pemegang otoritas dalam perpajakan 

dalam pelaksanaan tugasnya mampu bersikap bijaksana, adil dan sesuai prosedur 

yang berlaku, maka wajib pajak akan mampu menerima dan mematuhi secara 
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sukarela. Ini terjadi karena wajib pajak merasa diperlakukan secara adil oleh 

pemerintah sehingga hubungan antara pemerintah dengan wajib pajak akan 

terjalin dengan baik. Jadi, semakin tinggi tingkat keadilan yang diperoleh oleh 

masyarakat, maka akan menimbulkan motivasi pajak atau kewajiban moral untuk 

membayar pajak hal ini berarti semakin berkurang tingkat penggelapan pajak. 

berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H5: Tax Moral Memoderasi Keadilan Terhadap Tax Evasion 

2.4.6 Pengaruh Tax Moral Sebagai Moderasi Terhadap Sistem Perpajakan 

Terhadap Tax Evasion 

Menurut Indriani et al. (2016) dalam Mira (2017), berdasarkan teori 

keadilan bahwa keadilan berarti kemerataan absolut oleh pihak atau otoritas yang 

berdaulat secara penuh, maka sistem perpajakan yang ada di Indonesia juga harus 

dibuat adil sesuai dengan Undang-Undang Pajak yang berlaku di Indonesia. Jika, 

sistem perpajakan tidak dijalankan dengan baik dan adil maka kemungkinan besar 

wajib pajak akan ragu dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan memicu 

timbulnya penggelapan pajak.  

Salah satu indikator tax morale menurut Torgler (2006) yaitu sistem 

perpajakan, bahwa dalam suatu negara sistem perpajakan akan memberikan 

pengaruh kepada moral pajak wajib pajak. Suatu sistem perpajakan dalam sebuah 

negara tentu tidak akan berhasil tanpa ada kesadaran dari wajib pajak. Kesadaran 

berkaitan dengan moral wajib pajak, moral inilah yang akan mengarahkan kepada 

perbuatan baik atau buruk. Apabila kesadaran bernegara tinggi maka moralitas 
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pajak tinggi, wajb pajak cenderung akan patuh dan memiliki sikap rela untuk 

membayar pajak.  

H6: Tax Moral Memoderasi Sistem Perpajakan Terhadap Tax Evasion 

2.4.7 Pengaruh Tax Moral Sebagai Moderasi Diskriminasi Terhadap Tax 

Evasion 

Diskriminasi merupakan perbuatan tidak adil terhadap individu tertentu 

karena pelayanannya dibuat berdasarkan atas karakteristik individu sendiri. 

Diskriminasi juga diartikan apabila sudah diterapkan sutu kebijakan dan hanya 

akan menguntungkan satu pihak saja, dan pihak lain merasa dirugikan. Teori 

keadilan yang dikemukakan oleh Adam  menyebutkan bahwa individu selalu 

membuat perbandingan atas suatu pekerjaan. Perbandingan ini sangat 

mempengaruhi kemantapan dan pikiran mereka mengenai imbalan dan 

menghasilakan perubahan motivasi dan perilaku. Teori ini menjadi kunci 

ketidakpuasan terhadap sesuatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang jika 

seorang tersebut membandingkannya dengan lingkungan lain. Teori ini sesuai 

untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dimana mereka akan secara sukarela dan 

sadar melaksanakan kewajiban perpajakannya apabila dalam proses pemungutan 

pajaknya bersifat adil dan tidak membedakan. Berdasarkan uraian tersebut maka 

hipotesisnya adalah: 

H7: Tax Moral Memoderasi Diskriminasi Terhadap Tax Evasion 



30 

 

 

2.4.8 Pengaruh Tax Moral Sebagai Moderasi Kemungkinan Terdeteksinya 

Kecurangan Terhadap Tax Evasion 

Menurut Sarjono (2009) dalam Yurika (2016), menemukan bahwa wajib 

pajak orang pribadi akan menolak melakukan penggelapan pajak bila mereka 

memiliki motivasi instrik (tax morale) untuk membayar pajak, apabila mereka 

memperoleh keadilan, manfaat dan kepastian adanya penegakan hukum dari 

pemerintah.  

Kemungkinan terdeteksinya kecurangan menurut Rahman (2013) ialah 

kemungkinan prosentase terdeteksinya kecurangan apabila dilakukan pemeriksaan 

pajak. Presentase kemungkinan suatu pemeriksaan pajak dilakukan wajib pajak 

dilakukan sesuai dengan aturan perpajakan yang ada untuk mendeteksi 

kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak sehingga berpengaruh terhadap 

penggelapan pajak. jadi, apabila seorang wajib pajak  memiliki tax moral yang 

tinggi dan mereka menganggap bahwa presentase kemungkinan terdeteksinya 

kecurangan melalui pemeriksaan tinggi maka ia cenderung akan patuh terhadap 

aturan perpajakan dan tidak melakukan kecurangan pajak. Berdasarkan uraian 

tersebut maka hipotesisnya adalah: 

H8: Tax Moral Memoderasi Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan 

Terhadap Tax Evasion 


