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ABSTRAK

Penelitian tentang pengaruh pemahaman terhadap sistem pajak, tarif pajak dan
pemeriksaan terhadap tindakan penggelapan pajak pada UMKM Kecamatan Ambulu
Kabupaten Jember. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemahaman
sistem pajak, tarif pajak dan pemeriksaan secara parsial berpengaruh terhadap penggelapan
pajak pada UMKM Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember. Jumlah sampel yang digunakan
dalam penelitian ini adalah 96 responden dengan menggunakan teknik sampling. Metode
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Analisis
yang digunakan meliputi uji instrumen data, uji validitas, dan analisis regresi linier berganda,
uji asumsi klasik (uji multikolonieritas, uji normalitas, uji heteroskedastisitas), dan
ujihipotesis (uji t, koefisien determinasi). Dari hasilanalisis disimpulkan bahwa pemahaman
terhadap sistem pajak, tarif pajak dan pemeriksaan secaraparsial berpengaruh positif dan
signifikan terhadap tindakan penggelapan pajak pada UMKM Kecamatan Ambulu Kabupaten
Jember.
Kata kunci : Sistem Pajak, Tarif Pajak, Pemeriksaan Pajak, Penggelapan Pajak.
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I PENDAHULUAN
1.1

Latar Belakang
Indonesia adalah bagian dari negara G-20, yang merupakan negara-negara dengan
perekonomian terbesar. Dari besarnya perekonomian negara pastinya harus di imbangi oleh
pembangunan agar perekonomian dapat terus tumbuh. Karena itu, membutuhkan pembiayaan
untuk menunjang proses pembangunan. Pendapatan untuk pembiayaan salah satunya didapat
dari sektor pajak. Namun setiap tahunnya pendapatan pajak belum mencapai target yang telah
ditentukan. Hal ini mengindikasikan terjadinya penggelapan pajak (tax evasion).
Salah satunya penyebab terjadinya penggelapan pajak (tax evasion) adalah pemahaman
sistem pajak, Marzina.,et.,al dalam Kuraesin (2013) mengatakan bila dengan pengetahuan dan
pemahaman wajib pajak dimungkinkan untuk patuh, dalam kasus ini dapat menggunakan Self
Assessment System dimana terdapat aspek-aspek guna membayar kewajiban, pengembalian
dalam waktu sesuai yang telah diatur, jujur melaporkan dan menghitung secara akurat.
Yang menjadi faktor lain salah satunya tarif pajak yang merupakan presentase yang
dipakai guna menentukan berapa banyak pajak yang dibebankan kepada seorang wajib pajak.
Menurut Permatasari dalam Galih (2017:4) wajib pajak mempunyai masing-masing penilaian
mengenai tarif pajak yang telah ada. Dinaikkannya tarif pajak oleh pemerintah bertujuan guna
menambah pemasukan untuk negara, tetapi fakta dilapangan malah terbalik. Karena dengan
tingginya tarif pajak, mengakibatkan bertambah juga tindakan penggelapan pajak. Kejadian
tersebut mengakibatkan pemasukan yang seharusnya masuk ke kas negara akan berkurang.
Dari penelitian Wati Aris Astuti (2017) menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap
upaya meminimalisasi terjadinya penggelapan pajak.
Menurut Raden dan Dudi (2015:3) Pemeriksaan pajak dilakukan untuk melaksanakan
penerapan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan pajak dilakukan
bertujuan agar dapat mendeteksi kemungkinan terjadinya tindakan kecurangan yang
dilakukan Wajib Pajak, sehingga mempengaruhi terhadap penggelapan pajak (tax evasion).
Dalam penelitian Wati Aris Astuti kualitas pemeriksaan terbukti berpengaruh terhadap upaya
terjadinya tax evasion, masalah terjadinya tax evasion terjadi karena adanya pemeriksaan
yang kurang baik. Dan dalam penelitian Raden Devi Ardian dan Dudi Pratomo (2015)
pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak.
1.2

Rumusan Masalah
Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraiakan di atas, maka perlu adanya
rumusan masalah untuk dapat mempermudah penjelasan. Dalam penelitian ini membuat
batasan didalam lingkup atau merumuskan masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana pengaruh pemahaman sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak (tax
evasion)?
2. Bagaimana pengaruh pemahaman tarif pajak terhadap penggelapan pajak (tax evasion)?
3. Bagaimana pengaruh pemahaman pemeriksaan pajak terhadap penggelapan pajak (tax
evasion)?
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II TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Tinjauan Teori
1.
Pemahaman Wajib Pajak
Pemahaman Wajib Pajak mennurut Putri dalam Putut (2017:19) merupakan semua
perihal mengenai perpajakan yang dipahami secara baik oleh wajib pajak. Mereka seharusnya
memiliki pemahaman tentang perpajakan, khususnya mengenai pentingnya pajak bagi negara.
Karena tindakan mereka tersebut dilandasi atas pendangan mereka mengenai pajak.
Selanjutnya, berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam perpajakannya.
Adanya pemahaman mengenai perpajakan diharapakan mampu meningkatkan kesadaran.
2.
Sistem Perpajakan
Menurut Rahaman dalam Riski (2015:3), Sistem perpajakan ialah sistim pemungutan
pajak dimana menjadi wujud pengabdian dan peranan wajib pajak untuk langsung dan
bersamaan melakukan kewajiban-kewajiban membayarkan pajak yang diperuntukkan sebagai
pembiayaan atau pembangunan negara.
3.
Tarif Pajak
Tarif pajak merupakan penentuan besaran jumlah yang seharusnya dibayarkan oleh
wajibpajak. Tarifpajak digolongkan dalam ketentuanmateril pada hukumpajak yang memiliji
hubungan terhadap wajibpajak maupun objekpajak. Tarif pajak dipakai untuk menentukan
besarnya pajak yang akan dibayarkan, dengan memperhatikan tentang keadilan, manfaat dan
kepastian hukum, menurut Permatasari dalam Galih (2017:4).
4.
Pemeriksaan Pajak
Mardiasmo (2009:22) pemeriksaan merupakan kegiatan penghimpunan dan pengolahan data,
keterangan maupun bukti dilakukan secara obyektif dan professional atas dasar standar
pemeriksaan guna menguji kepatuhan pelaksanaan kewajiban pajak maupun diperuntukkan
guna tujuan lain dalam rangka pelaksanaan penerapan peraturan undang-undang paja.
5.
Penggelapan Pajak (Tax Evasion)
Mardiasmo (2009:9) menyatakan bahwa penggelapanpajak (taxevasion) ialah kegiatan
yang dikerjakan demi mengurangi jumlahpajak yang akan dibayarkan menggunakan cara-cara
yang bersinggungan dan melanggar undang-undan ketentuan pajak.
6.
UMKM
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), UMKM dari segi jumlah karyawan. Usaha kecil
adalah usaha dengan jumlah karyawan 5 hingga 19 karyawan, dan usaha menengah adalah
usaha dengan jumlah karyawan kerja 20 hingga 99 karyawan.
2.2 Kerangka Konseptual

2.3 Hipotesis
H1 : Pemahaman sistem perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak (tax evasion).
H2 : Pemahaman tarif pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak (tax evasion).
H3 : Pemahaman pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak (tax evasion).
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III
METODE PENELITIAN
3.1

Populasi dan Sample
Populasi ialah daerah generalisasi tersusun atas objek maupun subjek dengan kualitas
dan karakter masing-masing kemudian ditentukan oleh peneliti untuk diteliti lalu diambil
kesimpulan Sugiyono (2013:115). Dalam skripsi ini yang menjadi populasi ialah UMKM di
Kecamatan Ambulu. Berjumlah 2.631 UMKM dan peneliti memakai rumus Slovin dengan
sample seebanyak 91 UMKM.
3.2 Uji Kualitas Data
Data yang dipakai guna penelitian diperlukan diuji lebih dulu denganuji validitas
danreliabilitas. Uji ini di lakukan bertujuan bila waktu penyebarran angket instrument
penelitian sudahlah vallid dan reliabell, dengan artian alatukur untuk memperoleh datadapat
di gunakan.
3.3
Uji Asumsi Klasik
Uji ini dipakai bertujuan guna melakukan uji hasil analisa regresi linier berganda yang
dipakai untuk menganalisa pada penelitian bebas dari penyimpangan asumsi klasik yang
berupa uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinieritas.

IV HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1
1.

Analisis Data
Uji Validitas
Uji ini di gunakan menunjukan seberapa jauh alat pengukur yang digunakan dapat
mengukur hal yang diinginkan untuk di ukur. Itemkuesioner di nyatakan valid bila nilai r
hitung> r table (n-2) dan nilai signifikasi < 0.05.
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Dalam tabel terlihat nilai korelasi antara setiap indikator pada niali dari setiap variabel
memperlihatkan hasil yang valid, hal tersebut dikarenakan rhitung > rtabel dan nilai signifikasi <
0,05. Hingga dapat disimpulkan jika seluruh item pernyataan dikatakan valid.
2.
Uji Validitas
Ini ialah uji yang di gunakan memperlihatkan bahwa kuesioner mampu memberi ukuran
yang tetap Instrument dikatakan reliable berartian dapat memperlihatkan data yang
terpercaya. variabel bisa disebut reliabel bila variabel tersebut memiliki nilai Cronbach’s
Alpha > 0,600.

Dari tabel hasil dari pengujian reliabilitas diatas memperlihatkan seluruh variabel
memiliki koefisien alpha diatas 0,600 yang berarti menunjukkan bahwa variabel tersebut
reliable.
4.2
1.

Uji Asumsi Klasik.
Ujian Normalitas.
Bertujuan
guna
mengujiapa
didalam
modelregresi,
variabelindependen,
variabeldependen terdapat distribusi yang normal ataupun mutlak, regresi yang baik ialah
distribusi data yang normal ataupun mendekatinya. Untukmengetahui normal tidaknya bisa
dilihat dengan memantau sebaran data titik pada sumbu diagonal \pada gambar ini.

Pada gambar diatas yaitu uji normalitas data dapat di katakan bila data terdistribusi
secaranormal, dikarenakan penyebaran dari data ada disekitar garis diagonal. Jadi pengujian
ini memperlihatkan bahwasanya model regresi pada penelitian ini memenuhi asumsi
normalitas.
2.
Uji Multikolinieritas.
Tujuan dari uji multikolinieritas guna melakukan uji apa dalam model regresi terjadi
hubungan antara variabel independen dan hubungan yang ada lumayan besar. Model regresi
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dikatakan baik bila model regresi tidak terdapat multikolineritas antara variabel independen.
Multikolinieritas dapat dideteksi pada suatumodel dengan melihat dari nilai
VarianceInflationfactor (VIF). Model boleh dibilang bebas dari multikolinieritas jika VIF
tidak melebihi dari 10 dan nilai Tolerance tidak < i 0,1 dan sebaliknya.

Pada tabel terlihat jika nilai toleransi pada keseluruhan variabel berada diatas 0,1 atau
10% dan nilaiVIF ada di bawah 10 jadi bisa dikatakan bila tidak terdapat gejala
multikolinieritas didalam model linier berganda.
3.
Uji Heterosekedastisitas.
Uji heteroskedastisitas memiliki tujuan guna melakukan uji akan adanya perbedaan
variance residual pada suatu periode ke periode lain. Model regresi yang baik ialah model
regresi yang homokedastisitas artinya variance dari residual dari pengamatan ke pengamatan
lain ialah tetap.

:

Pada gambar diatas menunjukkan hasil dari uji heteroskedastisitas dimana terlihat
penyebaran titik tersebar acak, dan tidak memebentuk pola dan tersebar baik di bawah angka
0 padasumbu Y. jadi bisa di simpulkan bahwa tidak ada gejala heterosedeastisitas.
4.3

Analisis Regresi Linear Berganda
Berikut ini hasil dari analisi regresi pada aplikasi SPSS :
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Pada tabel diatas dapat diketahui persamaanregresi yang terbentuk :
Y= 0 ,76 + 0 ,422 X 1+ 0 , 131 X 2+ 0 , 455 X 3+ e
Dari persamaan tersebut dapat diartikan :
1.
Nilai konstanta memiliki nilai 0,76, berarti bila nilai variabel independen bernilai nol
maka nilai variabel dependen penggelapan pajak memiliki nilai sebesar 0,76.
2.
Nilai koefisien regresi pemahaman sistem perpajakan memiliki nilai 0,422 berarti bila
variabel pemahaman sistem perpajakan mengalami kenaikan satu satuan nilai, maka
akan menaikkan juga variabel penggelapan pajak memiliki nilai 0,422 satuan dengan
asumsi variabel bebas lainnya dalam posisi konstan.
3.
Nilai koefisien regresi tarif pajak memiliki nilai 0,131 berarti bila variabel tarif pajak
mengalami kenaikan satu satuan nilai, maka akan menaikkan juga variabel dependen
penggelapan memiliki nilai 0,131 satuan dengan asumsi variabel bebas lainnya dalam
posisi konstan.
4.
Nilai koefisien regresi pemeriksaan pajak memiliki nilai 0,131 berarti bila variabel
pemeriksaan pajak mengalami kenaikan satu satuan nilai, maka akan menaikkan juga
variabel dependen penggelapan pajak memiliki nilai 0,131 satuan dengan asumsi
variabel bebas lainnya dalam posisi konstan.
4.4

Uji Hipotesis (Uji T)
Hipotesa pada penelitian ini diuji benar tidaknya melalui uji parsial. Pengujian
dilaksanakan dengan melihat signifikasi yang dihasilkan, bila taraf signifikasi yang dihasilkan
dari pengujian berada dibawah 0, 005 maka hipotesis di terima, jika taraf signifikasi
hasilpengujian > 0, 05 hipotesisi di tolak.

Pada tabel diatas dapat di lihat bahwasanya perbandingan antar taraf signifikasi dengan
signifikasi tabel adalah sebagai berikut :
1.
Hasil uji pemahaman mengenai sistem perpajakan menunjukkan nilai signifikasi
memiliki nilai 0. 000< 0, 05 dan thitung (6, 123)> ttabel (1.6618)berarti bila hipotesis
pemahaman sistem perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap penggelapan
pajak (tax evasion).
2.
Hasil uji tarif pajak menunjukkan nilai signifikasi memiliki nilai 0. 022< 0, 05 dan
thitung(2,337)> ttabel (1. 6618) berarti hipotesis tarif pajak memiliki pengaruh terhadap
penggelapan pajak (tax evasion).
3.
Hasil uji pemeriksaan pajak menunjukkan nilai signifikasi memiliki nilai 0. 000< 0, 05
dan thitung (7, 226)> ttabel (1. 6618) berarti hipotesis pemeriksaan pajak memiliki
pengaruh terhadap penggelapan pajak (tax evasion).
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4.5

Uji Koefisien Determinasi(R²)

Pada tabel diketahui bila hasil dari pengujian regresi bahwa koefesien determinasi
sebesar 0.703. Halini menunjukkan bahwa 70,3 % variasi variabel penggelapan pajak (tax
evasion) dapat di jelaskan oleh variabel independen yang terpilih sedangkan sisanya 0,297%
atau 29,7 % diterangkan oleh variabel lain yang tidak terdapat pada penelitian ini.
4.6
1.

1.

Pembahasan.
Pemahaman Sistem Perpajakan.
Hasil uji pemahaman mengenai sistem perpajakan menunjukkan nilai signifikasi
hitung sebesar 0,000 < 0,05 dan t itung(6,123) > t tabel(1.6618) berarti bahwa hipotesis
pemahaman sistem perpajakan mempunyai pengaruh signifikan terhadap penggelapan
pajak (tax evasion).
Sistem pajak adalah cara-cara pemungutan pajak yang dapat dilakukan wajib
pajak yang sistemnya telah diatur dalam undang-undang pajak yang berlaku, dimana
seorang wajib pajak dapat menghitung sendiri, menggunakan jasa orang lain ataupun
dengan bantuan dari petugas pajak untuk melakukan perhitungan terhadap beban pajak
yang akan dibayarkannya nanti kepada pemerintah. Marzina.,et.,al dalam Kuraesin
(2013) mengatakan bila dengan pengetahuan dan pemahaman wajib pajak
dimungkinkan untuk patuh, dalam kasus ini dapat menggunakan Self Assessment
System dimana terdapat aspek-aspek guna membayar kewajiban, pengembalian dalam
waktu sesuai yang telah diatur, jujur melaporkan dan menghitung secara akurat. Jadi
dapat disimpulkan bila pemahaman sistem perpajakan dapat menimbulkan terjadinya
pelanggaran dan kesalahan. Jadi dapat disimpulkan bila pemahaman sistem perpajakan
dapat menimbulkan terjadinya pelanggaran dan kesalahan dalam bentuk penggelapan
pajak (tax evasion).
Tarif Pajak.
Hasil uji tarif pajak menunjukkan nilai signifikasi hitung sebesar 0,022 < 0,05
dan t hitung(2,337) > t tabel(1.6618) berarti hipotesis tarif pajak mempunyai pengaruh
terhadap penggelapan pajak (tax evasion).
Tarif pajak merupakan presentase yang dipakai guna menentukan berapa banyak
pajak yang dibebankan kepada seorang wajib pajak. Menurut Permatasari dalam Galih
(2017:4) wajib pajak mempunyai masing-masing penilaian mengenai tarif pajak yang
telah ada. Dinaikkannya tarif pajak oleh pemerintah bertujuan guna menambah
pemasukan untuk negara, tetapi fakta dilapangan malah terbalik. Karena dengan
tingginya tarif pajak, mengakibatkan bertambah juga tindakan penggelapan pajak.
Kejadian tersebut mengakibatkan pemasukan yang seharusnya masuk ke kas negara
akan berkurang. Dari penelitian Wati Aris Astuti (2017) menunjukkan bahwa tarif
pajak berpengaruh terhadap upaya meminimalisasi terjadinya penggelapan pajak (tax
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2.

evasion). Jadi dapat disimpulkan bila tarif pajak dapat menimbulkan terjadinya
pelanggaran dan kesalahan dalam bentuk penggelapan pajak (tax evasion).
Pemeriksaan Pajak.
Hasil uji pemeriksaan pajak menunjukkan nilai signifikasi hitung sebesar 0,000 <
0,05 dan t hitung(7,226) > t tabel (1.6618) berarti hipotesis pemeriksaan pajak mempunyai
pengaruh terhadap penggelapan pajak (tax evasion).
Penggelapanpajak (taxevasion) ialah merupakan upaya wajibpajak guna
mengurangi atau bahkan menghilangkan beban perpajakan dengan cara atau usaha yang
ilegal seperti tidak melaporkan SPT, melakukan manipulasi terhadap perhitungan
ataupun laporan keuangan seta tindakan-tindakan lainnya yang merupakan tindakan
pidana karena melanggar perundang-undang perpajakan yang berlaku. Menurut Raden
dan Dudi (2015:3) Pemeriksaan pajak dilakukan untuk melaksanakan penerapan
ketentuan perundang - undangan perpajakan. Pemeriksaanpajak di lakukan bertujuan
agar bisa melihat deteksi kemungkinan terjadinya tindakan kecurangan yang di lakukan
Wajib Pajak, hingga mempengaruhi terhadap penggelapanpajak (taxevasion).
Dalam penelitian Wati Aris Astuti kualitas pemeriksaan terbukti berpengaruh
terhadap upaya terjadinya tax evasion, masalah terjadinya tax evasion terjadi karena
adanya pemeriksaan yang kurang baik. Dan dalam penelitian Raden Devi Ardian dan
Dudi Pratomo (2015) pemeriksaanpajak berpengaruh signifikan terhadap
penggelapanpajak. Jadi dapat disimpulkan bila pemeriksaan pajak dapat menimbulkan
terjadinya pelanggaran dan kesalahan dalam bentuk penggelappan pajak (taxevasion).

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1

Kesimpulan.
Pajak merupakan pungutan wajib setiap warga negara yang dilakukan oleh Dirjen pajak
yang nantinya diperuntukkan guna membiayai pembangunan dan pembiayaan negara, yang
nantinya terjadi timbale balik terhadap masyarakat berupa dibangunnya infrastruktur berupa
jalan, jembatan dan lainya yang membantu memudahkan aktifitas perekonomian yang
nantinya memicu terjadinya perkembangan ekonomi. Pajak juga meiliki kontribusi yang
cukup tinggi terhadap penerimaan Negara, untuk itu pemerintah melirik sektor Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah (UMKM) dikarenakan banyaknya masyarakat golongan menengah
kebawah yang nantinya merasakan dampak dari adanya UMKM yang dapat memacu
perekonomian masyarakat dan nantinya juga berkontribusi pada peneriman Negara.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa Pemahaman Sistem perpajakan, Tarif
pajak dan Pemeriksaan pajak mempengaruhi terhadap Penggelapanpajak (taxevasion).
Berdasarkan hasil regresi yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1.
Hasil uji pemahaman mengenai sistem perpajakan menunjukkan nilai signifikasi hitung
sebesar 0,000 < 0,05 dan t hitung(6,123) > t tabel (1.6618) berarti bahwa hipotesis
pemahaman sistem perpajakan mempunyai pengaruh signifikan terhadap penggelapan
pajak (tax evasion).
2.
Hasil uji tarif pajak menunjukkan nilai signifikasi hitung 0,022< 0,05 dan thitung(2,337) >
ttabel(1.6618) berarti hipotesis tarif pajak mempunyai pengaruh terhadap penggelapan
pajak (tax evasion).
3.
Hasil uji pemeriksaan pajak menunjukkan nilai signifikasi hitung 0,000< 0,05 dan
thitung(7,226) > ttabel(1.6618) berarti hipotesis pemeriksaanpajak mempunyai pengaruh
terhadap penggelapan pajak (tax evasion).
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5.2
1.

2.

3.

Saran
Bagi Pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak
Pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak diharapkan lebih memperhatikan usaha
UMKM karena kebanyakan masyarakan indonesia adalah kelas menengah-kebawah,
sehingga UMKM dapat dijadikan alat penggerak untuk meningkatkan perekonomian
dan juga diharapkan adanya sosialisasi pajak terhadap masyarakat, khususnya mereka
yang ada didesa, dan diharapkan pula pemerintah meningkatkan keadilan dalam
pemungutan pajak, sanksi serta meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan terhadap
sektor keuangan negara. Dan diharapkan pula agar uang pajak yang terkumpul dapat
digunakan sepenuhnya untuk pembangunan negara dan bukannya untuk membiayai
ketamakan.
Bagi Wajib Pajak Keseluruhan.
Diharapkan bagi seluruh wajib pajak di indonesia untuk meningkatkan kesadaran
terhadap kewajiban perpajakan, serta melakukan setiap kewajibannya sesuai dengan
ketentuan yang berlaku. Agar nantinya menjadi contoh dan pendorong bagi wajib pajak
lain untuk melakukan pemenuhan kewajiban denga baik.
Bagi Peneliti Berikutnya
Diharapkan peneliti berikutnya untuk menambahkan variabellain yang bisa
memmpengaruhi pengelapan pajak (tax evasion) dan menambah jumlah responden
yang akan diteliti atau menggunakan objek lainnya. Ataupun adanya topik-topik lain
yang nantinya penelitian tersebut mampu memberi sumbangan ide dan gagasan
terhadap perubahan dan kemajuan.
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