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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh keadilan, sistem perpajakan, 

diskriminasi dan ketepatan pengalokasian terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika 

penggelapan pajak. Populasi penelitian ini adalah wajib pajak orang peribadi yang terdaftar  

di KPP Pratama Bintan. Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus 

Slovin yang diperoleh sebanyak 100 responden. Data penelitian ini menggunakan data 

primer yang diperoleh secara langsung melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan SPSS 

21.  

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak, sistem 

perpajakan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai 

etika penggelapan pajak, diskriminasi tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap 

persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak dan ketepatan pengalokasian 

berpengaruh Negatif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika 

penggelapan pajak. 
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PENDAHULUAN 

Dalam hidup, manusia saling membutuhkan dan saling berhubungan, untuk 

tatanan masyarakat yang lebih besar akan terjelma ke dalam suatu wadah Negara, 

organisasi seperti itu membutuhkan sarana dan prasarana yang mendukung 

kelangsungan hidup rakyat beserta Negara itu sendiri, yang dapat diperoleh melalui 

peran serta masyarakat secara bersama-sama dalam berbagai bentuk satu diantaranya 

adalah pajak.Menurut Soemitro (1992) pajak merupakan iuran wajib bagi seluruh 

rakyat yang harus dibayarkan kepada kas negara menurut ketentuan undang-undang 

yang belaku sehingga dapat dipaksakan dan tanpa adanya imbal jasa (kontraprestasi) 

secara langsung, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara.Oleh 

karena itu, Menurut Undang-Undang semua rakyat yang termasuk wajib pajak harus 

membayarkan pajak  sesuai dengan kewajiban. 

Penggelapan pajak di Indonesia sudah  banyak terjadi. Hal ini terbukti dengan 

mencuatnya kasus penggelapan pajak yang seringkali dilakukan oleh petugas pajak 

maupun wajib pajak, contohnya petugas pajak yang sudah tidak asing lagi yaitu 

Gayus Tambunan. Dalam kasus penggelapan pajak yang terjadi dapat memunculkan 

pemikiran-pemikiran yang negatif tentang pajak. Persepsi wajib pajak mengenai 

penggelapan pajakini timbul disebabkan karena fakta-fakta yang ada tentang petugas 

pajak yang melakukan korupsi atas pembayaran wajib pajak, sehingga mereka 

beranggapan bahwa penggelapan pajak itu etis karena uang yang mereka bayarkan 

tidak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Masalah yang sangat 
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mendasar sering dijumpai dalam pemungutan pajak yaitu bagaimana cara 

mewujudkan keadilan pajak, hal ini tidak mudah dijawab karena keadilan memiliki 

pengertian yang sangat luas, dimana keadilan antara masing-masing individu 

berbeda-beda. Untuk itu, dalam penerapan pajak sebagai sumber penerimaan, Negara  

harus berusaha agar seluruh masyarakat dapat merasakan keadilan dalam penerapan 

undang-undang pajak.  

Agar terwujudnya suatu keadilan yang baik maka dibutuhkan sistem 

pemungutan pajak yang akan membantu keberhasilan pemungutan pajak suatu 

Negara. Secara umum terdapat tiga sistem pemungutan pajak, yaitu official 

assessment system, self assessment system, dan withholding system.Seiring dengan 

berjalannya waktu, sejak adanya reformasi di bidang pajak tahun 1983, Indonesia 

mulai menerapkan self assessment system. Dalam sistem ini, wajib pajak dituntut 

untuk berperan aktif, mulai dari mendaftar diri sebagai wajib pajak, mengisi SPT 

(Surat Pemberitahuan), menghitung besarnya pajak yang terutang, dan menyetorkan 

kewajibannya. Sedangkan aparatur perpajakan berperan sebagai pembina, 

pembimbing, dan pengawas pelaksanaan kewajiban yang dilakukan oleh wajib pajak. 

Oleh karena itu, sistem ini akan berjalan dengan baik apabila masyarakat memiliki 

tingkat kesadaran perpajakan secara sukarela (voluntary tax compliance). 

Adapun kebijakan pembayaran fiskal luar negeri yang terkait dengan 

kepemilikan NPWP, adanya zona bebas pajak yang akan menguntungkan dan 

menimbulkan kecemburuan pada sebagian kelompok masyarakat saja, dan 

diperbolehkannya zakat sebagai faktor pengurang kewajiban perpajakan merupakan 
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suatu bentuk diskriminasi. Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar bagi Negara 

dalam membiayai pengeluarannya. Aplikasi pengeluaran pemerintah tercantum dalam 

APBN dan APBD dalam pos belanja. Penerimaan pajak juga harus dimanfaatkan 

untuk kepentingan umum seperti ketersediaan fasilitas umum, melakukan 

pembangunan, dan mengalokasikan sejumlah dana yang digunakan untuk 

kepentingan publik secara tepat. 

Berikut ini beberapa penelitian sebelumnya yang meneliti tentang faktor-faktor 

yang dapat mengurangi tindakan tax evasion diantaranya dilakukan oleh Ayu dan 

Hastuti (2009), Determinan - determinan atas kecenderungan untuk melakukan 

penghindaran pajak dengan menggunakan studi kasus di Argentina. Dengan 

menggunakan lima indikator, yaitu: 1) persepsi menjadi cemas, 2) persepsi tentang 

seberapa adil sistem pajak, 3) persepsi tentang seberapa baik pengeluaran pemerintah, 

4) persepsi tentang informasi dan teknologi yang dimiliki pemerintah, 5) 

kecenderungan untuk menghindari pajak. 

Sedangkan menurut Murni,(2011). dalam penelitiannya menghasilkan bahwa 

Keadilan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai tax 

evasion,Kualitas pelayanan pajak berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib 

pajak mengenai tax evasion dengan koefisien negatif, dan Kemungkinan 

terdeteksinya kecurangan berpengaruh signifikan terhadap terhadap persepsi wajib 

pajak mengenai tax evasion dengan koefisien negatif. Adapun dalam penelitian yang 

dilakukan oleh Suminarsasi (2011), menghasilkan bahwa keadilan berpengaruh 
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positif, sistem perpajakan berpengaruh negatif dan diskriminasi berpengaruh positif 

terhadap etika penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak di Yogyakarta. 

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, peneliti tertarik untuk penelitian 

ini merupakan implikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Suminarsasi (2011). 

Adapun perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya yaitu: (1). 

Adanya penambahan variabel independen. Penelitian ini menggunakan variabel 

independen keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi dan ketepatan pengalokasian 

Sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan variabel independen keadilan, 

sistem perpajakan, dan diskriminasi. (2). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Wajib Pajak Orang Pribadi Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Bintan, 

sedangkan penelitian sebelumnya adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang berada di 

Daerah Istimewa Yogyakarta. (3). Selain itu, penelitian ini dilakukan pada tahun 

2014 sedangkan penelitian sebelumnya pada tahun 2011.  

Dari berbagai uraian di atas, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian 

ini karena banyaknya tindak penggelapan pajak yang banyak dilakukan oleh Wajib 

Pajak beserta fiskus. Selain itu, dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan bisa 

mengukur sejauh mana keberhasilan suatu Negara dalam mendistribusikan dana pajak 

secara adil dan merata, serta untuk mengetahui seberapa besar pengaruh. Variabel-

variabel terkait terhadap persepsi dari wajib pajak terhadap tindakan penggelapan 

pajak. Untuk itu peneliti melakukan penelitian ini dengan judul “Pengaruh 

Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan ketepatan pengalokasian 

terhadap Persepsi Wajib Pajak dalam Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)”. 
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KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Wajib Pajak 

Menurut undang-undang Republik Indonesia nomor 16 Tahun 2009 tentang 

perubahan terbaru atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 mengenai ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang dimaksud dengan Wajib Pajak adalah orang 

pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan 

pajak atau pemotongan pajak tertentu. Rahayu (2006) dalam Suminarsai (2011) 

membedakan wajib pajak menjadi: 

1. Wajib pajak orang peribadi baik usahawan maupun non usahawan 

2. Wajib pajak badan, yaitu meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, 

perseroan lainnya, BUMN, koprasi, dana pension, persekutuan, yayasan, 

organisasi massa, organisasi social politik, lembaga, bentuk usaha tetap, dan 

bentuk badan lainnya. Dan  

3. Pemungut atau pemotong pajak yang ditunjuk oleh pemerintah, misalnya 

bendaharawan pemerintah dan kantor pembedaharaan dan kas Negara (KPKN). 

Penggelapan Pajak 

Menurut  Murni  et al (2011),Penggelapan pajak merupakan usaha 

meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang yang dapat 

menghambat penerimaan negara. Penggelapan pajak mengacu pada tindakan yang 
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tidak benar yang dilakukan oleh wajib pajak mengenai kewajibannya dalam 

perpajakan. 

Mardiasmo (2009) mendefinisikan penggelapan pajak (tax evasion) “Adalah 

usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara 

melanggar undang-undang. Dikarenakan melanggar undang-undang, penggelapan 

pajak ini dilakukan dengan menggunakan cara yang tidak legal. Para wajib pajak 

sama sekali mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang menjadi kewajibannya, 

memalsukan dokumen, atau mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak benar”. 

Keadilan Pajak 

Asas keadilan pemungutan pajak dibedakan menjadi dua (pudyatmoko, 

2009:41-42), yaitu: 

a. Teori daya pikul 

Menurut teori ini setiap orang wajib membayar pajak sesuai daya pikul masing-

masing, yang dimaksud daya pikul bukan hanyan dilihat dari keseluruhan 

penghasilan yang diperoleh oleh orang yang bersangkutan,melainkan terlebih 

dahulu dikurang dengan pengeluaran-pengeluaran tertentu yang memang secara 

mutlak harus dikeluarkan untuk memenuhi kehidupan primernya sendiri beserta 

keluarga yang menjadi tanggungan Pajak dibedakan kepada Wajib Pajak atas 

dasar kemampuan membayar dan penghasilannya 

b. Perinsip kemanfaatan/kenikmatan (benefit principle) 
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Berdasarkan kriteria ini, pajak dikatakan adil bila seorang yang memperolah 

kenikmatan lebih besar jasa-jasa publik yang dihasilkan oleh pemerintah 

dikenakan proporsi beban pajak yang lebih besar. Pajak bumi dan bangunan 

menggunakan perinsip benefit ini untuk mengukur aspek keadilan dalam 

perpajakan. jadi tolak ukur untuk memberikan beban pajak bukan berdasarkan 

atas apa yang ada dalam diri wajib pajak, seperti kemampuan bayarnya misalnya, 

melainkan didasrkan pada apa atau seberapa besar yang ia peroleh dari Negara. 

Apabila Wajib pajak tidak merasakan manfaat dari uang yang mereka setorkan 

maka mereka cenderung melakukan penghindaran pajak. 

Menurut Suminarsasi (2011:14), sesuai dengan pengertian pajak yang 

dikemukakan oleh Soemitro (1992) bahwa pajak merupakan iuran wajib bagi warga 

Negara tanpa adanya imbalan jasa secara langsung. Jadi, walaupaun manfaat pajak 

yang dirasakan belum sesuai, membayar pajak tetap mereka jalankan karena 

merupakan suatu kewajiban setiap warga. Sehingga wajib pajak sudah merasa adil 

dengan uang pajak yang mereka setorkan. 

Masalah keadilan dalam pemungutan pajak, dibedakan menjadi dua (Waluyo, 

2008 : 14) atara lain sebagai berikut: 

1. Keadialn Horizontal 

Pemungutan pajak adil secara horizontal apabila beban pajaknya sama atas semua 

wajib pajak yang memperoleh penghasilan yang sama dengan jumlah tanggungan 

yang sama, tanpa membedakan jenis penghasilan atau suber penghasilan. Syarat 

keadilan horizontal, antara laian sebagai berikut: 
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a. Definisi Penghasilan 

Menurut semua tambahan kemampuan ekonomi termasuk ke dalam 

pengertian definisi penghasilan. 

b. Globality 

Seluruh tambahan kemampuan ekonomis merupakan ukuran dari keseluruhan 

kemampuan membayar (The Global Ablility to Pay). Oleh karena itu, 

penghasilan dijumlahkan menjadi satu sebuah objek pajak. 

c. Net Income 

Abilityto Pay yaitu jumlah neto setelah dikurangi semua biaya yang tergolong 

dalam biaya untuk mendapatkan, menagih, dan pemelihara penghasilan. 

d. Personal Exemption 

Pengurangan yang diberikan kepada wajib pajak Orang Peribadi berupa 

penghasilan tidak kena pajak (PTKP). 

e. Equal Theatment for The Equals 

Pengenaan pajak dengan perlakuan yang sama diartikan bahwa seluruh 

penghasilan dikenakan pajak dengan tarif yang sama tanpa membedakan jenis 

atau sumber penghasilan. 

2. Keadilan Vertikal 

Keadilan dapat dirumuskan (horizontal dan vertical) bahwa pemungutan pajak 

adil, Apabila orang dalam kondisi ekonomis yang sama dikenakan pajak yang 

sama, demikian sebaliknya. Syarat keadilan vertikal, antara lain sebagai berikut: 

a. Unequal Treatment for The unequals 



 
 

Page | 10  

Universitas Maritim Raja Ali Haji 

Besarnya tariff dibedakan oleh jumlah seluruh penghasilan atau jumlah 

seluruh penghasilan atau seluruh tambahan kemampuan ekonomis (bukan 

perbedaan jenis atau sumber penghasilan). 

b. Progression 

Wajib pajak yang penghasilannya besar, harus membayar pajak besar dengan 

persentase tarif yang besar. 

Dalam pemungutan pajak masalah yang sering muncul yaitu bagaimana cara 

mewujudkan keadilan pajak, karena keadilan memiliki perspektif yang luas, dimana 

keadilan menurut masing-masing individu berbeda-beda. Oleh Karena itu, Negara 

dalam menerapkan pajak sebagai sumber penerimaan harus mencapai kondisi dimana 

masyarakat secara menyeluruh dapat merasakan keadilan dalam penerapan undang-

undang pajak. (Siahaan, 2010) juga memaparkan tiga aspek keadilan yang perlu 

diperhatikan dalam penerapan pajak, antara lain:  

1. Keadilan dalam penyusunan undang-undang pajak 

2. Keadilan dalam penerapan ketentuan perpajakan 

3. Keadilan dalam penggunaan uang pajak 

2.3.1 Sistem Perpajakan di Indonesia  

Menurut mardiasmo (2011:7-8) system pemungutan pajak terbagi menjadi 3 

(tiga), yaitu: official assessment system, self assessment system, with holding system.  

a. official assessment system 
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adalah suatu system pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah 

(fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-

ciri system ini adalah: 

a) wewenang untuk menentukan besarnya pajak pada fiscus 

b) wajib pajak bersifat pasif 

c) utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. 

Dalam system ini pihak fiskus masih cukup dominan untuk menghitung dan 

menetapkan utang pajak.sistem ini umumnya ditetapkan terhadap jenis pajak 

yang melibatkan masyarakat luar dimana masyarakat selaku subjek pajak/wajib 

pajak dipandang belum mampu diserahi tanggung jawab untuk menghitung dan 

menetapkan pajak. 

b. self assessment system 

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak 

untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya adalah 

wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak 

sendiri. Wajib Pajak aktif mulai dari, menghitung, menyetor dan melaporkan 

sendiri pajak yang terutang, Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi  

c. with holding system 

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga 

(bukan Fiskus atau bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan 

besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Wewenang menentukan 
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besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain Fiskus dan 

Wajib Pajak. 

Di Indonesia sejak adanya reformasi dibidang pajak tahun 1983, mulai 

menerapkan self assessment system dimana wajib pajak dituntut untuk berperan aktif, 

mulai dari medaftar, mengisi SPT, menghitung besarnya pajak yang terutang, dan 

menyetorkan kewajibannya. Sedangkan aparatur atau fiskus berperan sebagai 

Pembina, pembimbing dan pengawas pelaksanaan kewajiban yang dilakuana wajib 

pajak. Dalam hal ini harus adanya kerja sama yang baik antara wajib pajak dan fiskus 

agar pelaksanaan pemungutan pajak berjalan dengan baik, dan petugas pajak dalam 

menjalankan tugasnya harus kompeten dan tidak korupsi. 

Menurut Mardiasmo (2011:2), agar pemungutan pajak tidak menumbulkan 

hambatan prlawanan, makan pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai 

berikut: 

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan) 

Sesuai dengan tujuan hukum, yaitu mencapai keadilan, undang-undang dan 

pelaksanaan pemungutan harus adil.adil dalam undang-undang diantaranya 

mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan 

kemempuan masing-masing, sedangkan adil dalam pelaksanaan yaitu dengan 

memberi hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan penundaan dalam 

pembayara dan pengajuan banding kepada majlis pertimbangan pajak. 

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat Yuridis) 
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Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2 hal ini memberikan 

jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, bagi Negara maupun warganya.  

3. Tidak munggangu perekonomian (syarat ekonomi) 

Pemungutan tidak boleh menggangu kelancaran kegiatan produk maupun 

perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat. 

4. Pemungutan pajak harus efesien (syarat finansial) 

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga 

lebih rendah dari hasil pemungutan. 

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana  

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong 

masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini dipenuhi oleh 

undang-undang perpajakan yang sekarang. 

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

Manusia Pasal 1 ayat (3), UU tersebut menyatakan bahwa diskriminasi adalah setiap 

pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung 

didasarkan perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, 

golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik, 

yang berakibat pengangguran, 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 yang lain.  
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Menurut Danandjaja (2003:18),dalam Rahman (2013), diskriminasi adalah 

perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan, atau kelompok, berdasarkan 

sesuatu, biasanya bersifat kategorikal, atau atribut-atribut khas, seperti berdasarkan 

ras, kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan kelas-kelas sosial.”  

Menurut Mardiasmo (2011:257) Orang peribadi dalam negeri yang akan 

bertolak ke luar negeri diwajibkan membayar pajak penghasilan berupa Fiskal Luar 

Negeri. Pajak penghasilan yang dibayarkan wajib pajak orang pribadi yang bertolak 

ke luar negeri merupakan angsuran pembayaran pajak penghasilan, keketntuan ini 

berlaku mulaitanggal 1 Januari 2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010,. 

Dalam Penelitian suminarsasi (2011: 15) berpendapat bahwa kebijakan fiskal luar 

negeri yang terkait dengan kepemilikan NPWP merupakan suatu bentuk diskriminasi. 

Pembebasan fiskal luar negeri seharusnya diberikan kepada semua wajib pajak baik 

yang mempunyai NPWP maupun yang tidak mempunyai NPWP. 

Menurut Waluyo, (2008: 277) Pengecualian pembayaran PPh orang pribadi 

yang bertolak ke luar negeri dalam kawasan kerja sama ekonomi subregional 

ASEAN. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 118/KMK.03/2003 tanggal 1 April 

2003 mengatur tentang orang peribadi yang berangkat keluar negeri melalui pelabuan  

dalam daerah kerja sama ekonomi subregional ASEAN dikecualikan dari kewajiban 

pembayaran PPh orang pribadi. pelabuhan yang termasuk dalam kawasan kerjasama 

SP-IMT meliputi pelabuhan laut dan Bandar udara terdapat dalam wliayah Nanggu 

Aceh Darussalam, Sumatra utara, Sumatra Barat, Riau Bengkulu dan Jambi. Menurut 

suminarsadi (2011:15), adannya zona bebas pajak hanya menguntungkan sebagian 
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kelmpok masyarakat saja, sehingga akan mengakibatkan kecemburuan pada 

kelompok yang tidak menerima keuntungan dari kebijakan tersebut.  

Mengenai proses hingga zakat mengurangi pembayaran pajak (dalam hal ini 

pajak penghasilan), hal ini sudah diatur sejak adanya UU No. 38 Tahun 1999 tentang 

Pengelolaan Zakat (“UU 38/1999”), dan kemudian lebih dipertegas oleh UU Zakat 

yang terbaru yang menggantikan UU 38/1999 yaitu UU No. 23 Tahun 2011 tentang 

Pengelolaan Zakat (“UU 23/2011”). Latar belakang dari pengurangan ini dijelaskan 

dalam penjelasan Pasal 14 ayat (3) UU 38/1999bahwa pengurangan zakat dari 

laba/pendapatan sisa kena pajak adalah dimaksudkan agar wajib pajak tidak terkena 

beban ganda, yakni kewajiban membayar zakat dan pajak. Ketentuan ini masih diatur 

dalam UU yang terbaru yakni dalam Pasal 22 UU 23/2011: 

“Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan 

dari penghasilan kena pajak.” 

Hal ini ditegaskan pula dalam ketentuan perpajakan sejak adanya UU No. 17 

Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak 

Penghasilan,  yakni diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a nomor 1 yang berbunyi: 

“Yang tidak termasuk sebagai Objek Pajak adalah: bantuan sumbangan, 

termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat 

yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang 

berhak.” 

http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17517/node/328/uu-no-38-tahun-1999-pengelolaan-zakat
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17517/node/328/uu-no-38-tahun-1999-pengelolaan-zakat
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17517/node/328/uu-no-38-tahun-1999-pengelolaan-zakat
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4eef0270317fd/nprt/lt4d50fbec8b2ce/uu-no-23-tahun-2011-pengelolaan-zakat
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4eef0270317fd/nprt/lt4d50fbec8b2ce/uu-no-23-tahun-2011-pengelolaan-zakat
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4eef0270317fd/nprt/lt4d50fbec8b2ce/uu-no-23-tahun-2011-pengelolaan-zakat
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/811/node/uu-no-17-tahun-2000-perubahan-ketiga-atas-undang-undang-nomor-7-tahun-1983-tentang-pajak-penghasilan
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/811/node/uu-no-17-tahun-2000-perubahan-ketiga-atas-undang-undang-nomor-7-tahun-1983-tentang-pajak-penghasilan
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/811/node/uu-no-17-tahun-2000-perubahan-ketiga-atas-undang-undang-nomor-7-tahun-1983-tentang-pajak-penghasilan
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/811/node/uu-no-17-tahun-2000-perubahan-ketiga-atas-undang-undang-nomor-7-tahun-1983-tentang-pajak-penghasilan
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Dalam ketentuan pasal tersebut baru diatur secara eksplisit bahwa yang tidak 

termasuk objek pajak adalah zakat. Sedangkan, pengurangan pajak atas kewajiban 

pembayaran sumbangan untuk agama lain belum diatur ketika itu. 

Ketepatan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah 

Tidak dapat diingkari bahwa pajak merupakan sumber penerimaan terbesar 

bagi Negara dalam membiayai pengeluarannya. Aplikasi pengeluaran pemerintah 

tercantum dalam APBN dan APBD dalam pos belanja. Anggaran daerah atau APBD 

merupakan rencana kebijakan daerah yang diwujidkan dalam suatu uang.APBD 

merupakan sarana untuk melihat kemampuan daerah untuk melakukan pembangunan. 

Dengan APBD kita bisa menilai kinerja pemerintah. Anggaran berfungsi untuk 

mengalokasikan sejumlah dana sesuai dengan jumlah setoran. APBD dapat berfungsi 

sebagai stabilisasi karena dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. (Ayu 

dan hastuti, 2009:3).  

Menurut Hastuti dan Ayu (2010:16), Pajak secara garis besar seharusnya 

dimanfaatkan demi kepentingan umum, oleh karena itu seharusnya dengan adanya 

pajak maka ketersediaan fasilitas umum akan semakin banyak. Pengeluaran 

pemerintah seharusnya lebih difokuskan pada kepentingan umum Ketika ternyata 

masyarakat sudah membayar pajak, namun ketersediaan fasilitas umum sangat tidak 

memadai maka masyarakat akan menjadi tidak puas karena pajak tidak mampu 

memberikan pengembalian tidak langsung yang memadai bagi kepentingan 

masyarakatnya. 
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PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Berdasarkan landasan teori dan kerangka pemikiran, maka hipotesis yang 

dapat diusulkan adalah: 

Pengaruh Keadilan terhadap Penggelapan Pajak 

Keadilan mempunyai hubungan yang sangat erat dalam kaitannya dalam 

penggelapan pajak. Dalam penelitian McGee (2006), dalam Rahman (2013), 

mengemukakan pandangan mengenai penggelapan pajak dimana menurut hasil 

penelitiannya mengemukakan penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang 

tidak pernah beretika. Keadilan ini menjadi sangat penting karena akan 

mempengaruhi kemana wajib pajak membayar pajaknya. Namun, ukuran keadilan 

dalam perpajakan semata-mata ditentukan oleh pandangan masyarakat itu sendiri, 

berdasarkan prinsip manfaat, suatu sistem pajak dikatakan adil apabila kontribusi 

yang diberikan oleh setiap wajib pajak sesuai manfaat yang diperoleh dari jasa 

pemerintah yaitu berupa sarana yang disediakan oleh pemerintah untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Pentingnya keadilan seorang dalam pembayaran pajak 

yang akan mempengaruhi sikap mereka dalam pembayaran pajak.Suminarsasi dan 

Supriyadi (2011), Menunjukan adanya pengaruh positif keadilan terhadap persepsi 

etis Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak. Semakin rendahnya keadilan 

yang berlaku menurut pesepsi wajib pajak maka tingkat kepatuhannya akan semakin 

menurun hal ini berarti bahwa kecenderungannya untuk melakukan penggelapan 

pajak akan semakin tinggi. 
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H1 : Terdapat pengaruh keadilan terhadap persepsi wajib pajak mengenai 

penggelapan pajak 

Pengaruh Sistem Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak 

Sistem Perpajakan merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang 

merupakan perwujudan dari peran serta WP untuk secara langsung dan bersama-sama 

melaksanakan kewajiban membayar pajak yang diperlukan untuk pembiayaan 

penyelenggaraan Negara dan pembangunan. Tanggungjawab atas pelaksanaan 

pemungutan pajak merupakan kewajiban dibidang perpajakan dengan melakukan 

pembinaan, pelayanan, dan pengawasan terhadap pembayar pajak berdasarkan 

ketentuan yang diatur dalam undang-undang perpajakan. Wajib pajak diberi 

kepercayaan untuk menghitung, mebayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak 

teruhutang (self assessment), sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan 

diharapkan dapat dilaksanakan lebih rapi, terkendali, sederhana, dan mudah dipahami 

oleh anggota masyarakat atau wajib pajak.  

Dalam penelitian Suminarsasi dan Supriyadi (2011:15) menunjukkan bahwa 

sistem perpajakan berpengaruh secara negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai 

etika penggelapan pajak (hipotesis alternatif diterima). Hal ini berarti para wajib 

pajak menganggap bahwa semakin bagus sistem perpajakannya maka perilaku 

penggelapan pajak dianggap sebagai perilaku yang tidak etis. Akan tetapi apabila 

sistem perpajakannya semakin tidak bagus, maka perilaku penggelapan pajak 

dianggap sebagai perilaku yang cenderung etis.Maka semakin rendahnya sistem pajak 

yang berlaku menurut persepsi wajib pajak maka tingkat kepatuhannya akan semakin 



 
 

Page | 19  

Universitas Maritim Raja Ali Haji 

menurun hal ini berarti bahwa kecenderungannya untuk melakukan penghindaran 

pajak akan semakin tinggi. 

H2 : Terdapat pengaruh sistem perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai 

penggelapan pajak. 

Pengaruh Diskriminasi terhadap Penggelapan Pajak 

Menurut Danandjaja (2003:18),dalam Rahman (2013), diskriminasi adalah 

perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan, atau kelompok, berdasarkan 

sesuatu, biasanya bersifat kategorikal, atau atribut-atribut khas, seperti berdasarkan 

ras, kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan kelas-kelas sosial.” penghindaran 

dalam kondisi tertntu menganggap suatu penggelapan pajak dipandang yang paling 

benar dalam suatu kasus tertentu,dimana sistem pajak dilihat tidak adil dan pajak 

yang terkumpul terbuang sia-sia. 

Dalam penelitian yang dilakukan Suminarsasi (2011), Hasil penelitian 

menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif secara parsial antara diskrimanasi 

terhadap penggelapan pajak dilihat berdasarkan nilai signifikan kurang dari 0,05. Hal 

ini membuktikan bahwa semakin tingginya diskriminasi maka semakin meningkatkan 

penggelapan pajak.Jadi, apabila semakin tinggi tingkat diskriminasi menurut persepsi 

wajib pajak dalam perpajakan maka perilaku penggelapan pajak cenderung dianggap 

sebagai perilaku yang etis. 

H3 :  Terdapat pengaruh diskriminasi terhadap  persepsi wajib pajak mengenai 

penggelapan pajak 

Pengaruh Ketepatan Pengalokasian terhadap Penggelapan Pajak 
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Aplikasi pengeluaran pemerintah tercantum dalam APBN dan APBD dalam 

pos belanja. Anggaran daerah atau APBD merupakan rencana kebijakan daerah yang 

diwujudkan dalam suatu uang. APBD merupakan sarana untuk melihat kemampuan 

daerah untuk melakukan pembangunan. Dengan APBD kita bisa menilai kinerja 

pemerintah. APBD dapat berfungsi sebagai stabilisasi karena dapat membuka 

lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan seberapa baik pemanfaatan pajak yang ada 

diindonesia yang tercermin dalam pengeluaran pemerintah. Ayu (2009), hasil 

pengujian menunjukkan hasil bahwa persepsi terhadap ketepatan pemanfaatan hasil 

pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak, penelitian ini juga 

menunjukkan rendahnya ketepatan pengalokasian yang berasal dari pajak.  

Pajak seharusnya dimanfaatkan untuk kepentingan umum, Pengeluaran 

pemerintah seharusnya lebih difokuskan pada kepentingan umum Ketika ternyata 

masyarakat sudah membayar pajak, namun ketersediaan fasilitas umum sangat tidak 

memadai maka masyarakat akan menjadi tidak puas karena pajak tidak mampu 

memberikan pengembalian tidak langsung yang memadai bagi kepentingan 

masyarakatnya. Ketika pemanfaatan pajak untuk kepentingan publik dianggap tidak 

tepat oleh persepsi wajib pajak maka kencendrungan untuk melakukan penggelapan 

pajak akan semangkin tinggi. 

H4 : Terdapat pengaruh ketepatan pengalokasian terhadap persepsi wajib pajak 

mengenai penggelapan pajak. 

METODE RISET 
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Penelitian ini dilakukan dengan metode surve dengan cara menyebarkan 

kuesioner kepada wajib pajak daerah Bintan. Populasi dalam penelitian ini adalah 

wajib pajak orang pribadi Bintan yang terdaftar di KPP Pratama Bintan. Adapun 

pedoman untuk mementukan jumlah sampel menggunakan pendapat Slovin. 

Berdasarkan teknik pengambilan sampel tersebut maka jumlah sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 responden. 

Pengukuran Variabel 

Penelitian ini mengukur persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak 

dengan instrument yang dikmbangkan oleh (Suminarsasi, 2011) dengan mengacu 

pertanyaan-pertanyaan kuesioner oleh (Nickerson et al., 2009) dan hastuti dan ayu 

(2010). Variabel keadilan diukur dengan enam item pertanyaan, sistem perpajakan 

diukur dengan delapan item pertanyaan, diskriminasi diukur dengan tiga item 

pertanyaan, ketepatan pengalokasian diukur dengan tiga item pertanyaan dan yang 

terakhir variabel persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak diukur dengan 

lima item pertanyaan. Peneliti telah melakukan Pliot test sebelum kuesioner 

dibagikan kepada responden guna menguji validitas dan reliabilitas instrument 

penelitian ini, dan hasilnya adalah valid dan reliabel. 

Kuesioner dalam penelitian ini diukur menggunakan skala likert dengan 

empat pemilihan jawaban, yaitu sanagt tidak setuju (STS) diberi nilai 1, tidak setuju 

(TS) diberi nilai 2, netral (N) diberi nilai 3, setuju (S) diberi nilai 4, dan sangat setuju 

(SS) diberi nilai 5. 

ANALISIS DATA 
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Partisipan Penelitian 

Kuesioner yang dibagikan untuk penelitian ini adalah sebanyak 100 buah, dan 

yang kembali adalah 100 buah juga atau 100%. Dari 100 kuesioner yang kembali 

semuanya dapat diolah. 

Hasil  

Hasil Pengujian Kualitas Data 

Uji pilot dilakukan untuk menuji instrument penelitian (kuesioner) sebelum 

digunakan untuk melakukan penelitian yang sesungguhnya. Uji pilot ini dilakukan 

pada tanggal 5-6 Juni 2014 dengan responden wajib pajak orang pribadi sebanyak 15 

orang. Berdasarkan uji pilot test ini menunjukkan bahwa instrument penelitiannya 

Valid dan Reliabel. 

Hasli Uji validitas dan reliabilitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu 

untuk mengungkapkan suatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian 

validitas dari instrumen penelitian dilakukan dengan menghitung angka r hitung dari 

nilai jawaban tiap responden untuk tiap butir pertanyaan, kemudian dibandingkan 

dengan r tabel. Nilai r tabel 0,1966, didapat dari jumlah kasus - 2, atau 100 - 2 = 98, 

tingkat signifikansi 5%, maka didapat r tabel 0,1966. Berdasarkan hasil pengujian 

didapatkan bahwa semua pernyataan dikatakan valid, karena koefisien korelasi (r 

hitung > r tabel). 
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Uji reliabilitas hanya dapat dilakukan setelah suatu instrumen telah dipastikan 

validitasnya. Uji reliabilitas ini digunakan untuk menguji konsistensi data dalam 

jangka waktu tertentu, yaitu untuk mengetahui sejauh mana pengukuran yang 

digunakan dapat dipercaya atau diandalkan. Variabel-variabel tersebut dikatakan 

cronbach alpha nya memiliki nilai lebih besar 0,60 yang berarti bahwa instrument 

tersebut dapat dipergunakan sebagai pengumpul data yng handal yaitu hasil 

pengukuran relatif koefisien jika dilakukan pengukuran ulang.` nilai cronbach’s 

alpha atas variabel keadilan sebesar 0,661, variabel sistem perpajakan sebesar 0,664, 

variabel diskriminasi sebesar 0,614, ketepatan pengalokasian sebesar 0,850 dan 

variabel penggelapan pajak sebesar 0,901. sehingga dapat disimpulkan bahwa 

pernyataan dalam kuesioner semua variabel ini reliabel karena mempunyai nilai 

cronbach’s alpha lebih besar dari 0,60. 

Uji Asumsi Klasik 

Berdasarkan pasil pengujian statistic, model persamaan regresi yang diajukan 

sudah memenuhi syarat asumsi klasik. Teteap agar model persamaan tersebut dapat 

diterma secara ekonometik maka harus memenuhi uji asumsi klasik, yaitu uji 

normalitas, miltikolinieritas, dan heterokedastisitas. Hasil dari pengujian (terlampir) 

menunjukkan bahwa model dalam penelitian ini memenuhi semua kriteria asumsi 

klasik. 
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UJI HIPOTESIS PENELITIAN 

Koefisien Determin (Adjusted R2) 

Menurut Ghozali (2011:97) untuk menentukan seberapa besar variabel 

independen dapat menjelaskan variabel dependen, maka perlu diketahui nilai 

koefisien determinasi (Adjusted R-Square). Adapun hasil uji determinasi Adjusted R2 

(terlampir) menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,116, 

dan nilai koefisien determinasi yang sudah disesuaikan (Adjusted R Square) adalah 

0,079. Hal ini berarti 7,9% variasi dari penggelapan pajak bisa dijelaskan oleh variasi 

variabel independen (keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi dan ketepatan 

pengalokasian). Sedangkan sisanya (100% - 7,9% = 92,1%) dijelaskan oleh variabel 

lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Dengan demikian, berarti 

kemampuan variabel indepnden dan memprediksi variabel dependen rendah. 

Uji F (Uji Simultan) 

Uji F dilakukan dengan tujuan untuk menguji keseluruhan variabel independen, 

yaitu: keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi dan ketepatan pengalokasian 

terhadap satu variabel dependen, yaitu persepsi WP mengenai penggelapan pajak. 

jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka Ha diterima dan menolak Ho, 

sedangkan jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 maka Ho diterima dan menolak 

Ha.Berdasarkan (terlampir) menunjukkan bahwa dari hasil uji F diperoleh nilai 

Fhitung sebesar 3,116> Ftabel sebesar 2,47 dengan tingkat signifikansi 0,019< 0,05. 
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Karena tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka Ha5 diterima, sehingga dapat 

dikatakan bahwa keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi dan ketepatan 

pengalokasian terhadap penggelapan pajak berpengaruh secara simultan (bersama-

sama). 

Uji T (Uji Parsial) 

Uji statistik t berguna untuk menguji pengaruh dari masing-masing variabel 

independen secara parsial terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui ada 

tidaknya pengaruh masing - masing variabel independen secara parsial terhadap 

variabel dependen dapat dilihat pada tingkat signifikansi 0,05. Hasil uji statistik t  jika 

nilai probability t < 0,05 maka Ha diterima, sedangkan jika nilai probability t > 0,05 

maka Ha ditolak. (Ghozali, 2011: 101).Berdasarkan hasil pengujian dari tabel diatas 

dapat disimpulkan sebagai berikut:  

1. Pengaruh Keadilan Terhadap Penggelapan Pajak. 

Dari table diatas dapat di lihat Uji t secara parsial variabel (X1)  keadilan 

berpengaruh dan signifikan terhadap variabel (Y) penggelapan pajak, karena 

tingkat signifikasi yang dimiliki variabel keadilan < 0,05 (0,013< 0,05) dan nilai 

thitung > 1,985 (2,533 > 1,985).  

2. Pengaruh Sistem Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak  

Dari table diatas dapat di lihat Uji t secara parsial variabel (X2)  sistem 

perpajakan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap variabel (Y) 
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penggelapan pajak, karena tingkat signifikasi yang dimiliki variabel sistem 

perpajakan >0,05 (0,226 > 0,05) dan nilai thitung < - 1.218 (-1,218 < 1,985). 

3. Pengaruh Diskriminasi Terhadap Penggelapan Pajak. 

Dari table diatas dapat di lihat Uji t secara parsial variabel (X3)  sistem 

diskriminasi pajak tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap variabel (Y) 

penggelapan pajak, karena tingkat signifikasi yang dimiliki variabel Diskriminasi 

pajak0,166 > 0,05 (0,166 > 0,05) dan nilai thitung < - 1.395 (-1,395 < 1,985). 

4.  Pengaruh ketepatan pengalokasian Terhadap Penggelapan Pajak.  

Dari table diatas dapat di lihat Uji t secara parsial variabel (X4)  ketepatan 

pengalokasiann berpengaruh secara negative dan signifikan terhadap variabel (Y) 

penggelapan pajak, karena tingkat signifikasi yang dimiliki variabel ketepatan 

pengalokasian < 0,05 (0,023 < 0,05) dan nilai thitung < - 2.314 (-2,314 < 1,985). 

Uji Persamaan Regresi Linier Berganda 

Model regresi berganda bertujuan untuk memprediksi besar variabel dependen 

dengan menggunakan data variabel independen yang sudah diketahui besarnya 

(Santoso, 2004:163), berikut ini hasil persamaan regresi linier berganda: 

Dari persamaan regresi(terlampir) dapat diketahui bahwa: 

1. Nilai konstanta (a) = 27,772 yang menunjukkna bahwa apabila variabel 

independen kadilan (X1), sistem perpajakan (X2),diskriminasi (X3) dan ketepatan 

pengalokasian (X4) nilainya adalah 0, maka penggelapan pajak adalah 27,772. 
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2. Koefisien regresi variabel koefisein regresi variabel keadilan (b1) sebesar 0,638 

yang menunjukkan apabila keadilan mengalami kenaikan 1 %, maka penggelapan 

pajak akan mengalami kenaikan sebesar 0,638 atau 63,8 % dengan asumsi 

variabel independen lainnya tetep. 

3. Koefisien regresi variabel koefisein regresi variabel Sistem Perpajakan (b2) 

sebesar –0,311 yang menunjukkan apabila Sistem perpajakan mengalami 

kenaikan 1 %, maka penggelapan pajak akan mengalami penurunan sebesar -

0,311 atau -31,1 % dengan asumsi variabel independen lainnya tetep. 

4. Koefisien regresi variabel koefisein regresi variabel Diskriminasi (b3) sebesar -

0,417 yang menunjukkan apabila Diskriminasi mengalami kenaikan 1 %, maka 

penggelapan pajak akan mengalami penurunan sebesar -0,417 atau -41,7 % 

dengan asumsi variabel independen lainnya tetep. 

5. Koefisien regresi variabel koefisein regresi variabel Ketepatan Pengalokasian (b4) 

sebesar -0,693 yang menunjukkan apabila ketepatan pengalokasian mengalami 

kenaikan 1 %, maka penggelapan pajak akan mengalami penurunan sebesar - 

0,693 atau -69,3 % dengan asumsi variabel independen lainnya tetep. 

Pembahasan Hasil Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, 

Diskriminasi, Dan Ketepatan Pengalokasian terhadap persepsi wajib pajak mengenai 

etika penggelapan pajak (tax evasion) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
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Bintanberdasarkan data yang dianalisis maka dilakukan pembahasan tentang hasil 

penelitian sebagai berikut: 

Pengaruh Keadilan terhadap penggelapan pajak 

Berdasarka hasil uji t, diperolah t hitung sebesar 2,533 dengan tingkat 

signifikasi sebesar 0,013. karena tingkat signifikasi yang dimiliki variabel keadilan < 

0,05 (0,013< 0,05) dan nilai thitung > 1,985 (2,533> 1,985).maka dapat disimplakan 

bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Hali ini menunjukkan bahwa Keadilan 

berpengaruh dan signifikan terhadap  penggelapan pajak. Hasil ini sesuai dengan 

penepitian yang dilakukan oleh suminarsasi(2010), dan Rahman (2013). Yang 

menjelaskan bahwa bahwa keadilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

penggelapan pajak. Artinya semangkin tingginya keadilan yang dilakukan menurut 

persepsi wajib pajak makan tingkat kepatuhan akan semakin tinggi dimana 

kecndrungan untuk melakuakan penggelapan pajak akan semakain rendah.Hal ini 

berarti jika pemungutan pajak yang dilakukan terhadap wajib pajak semakin adil, 

maka wajib pajak yang mempunyai penghasilan yang lebih besar akan dikenakan 

tarifyang tinggi pula. Hal inilah yang dapat memicu wajib pajak untuk menghindar dari 

pembayaran pajaknya yang berarti wajib pajak akan cenderung melakukan kecurangan 

termasuk penggelapan pajak. 

5.1.1 Pengaruh Sistem Perpajakan terhadap penggelapan pajak  

Berdasarkan hasil uji t, diperolah nilai t hitung sebesar - 1,218 dengan 

signifikansi sebesar 0,226. Karena tingakat sinifikansi variabel sistem perpajakan 
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<0,05 (0,226 > 0,05) dan nilai thitung > 1,985 (- 1,218< 1,985). maka disimpulkan 

bahwa Ho diterima dan Ha ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa sistem perpajakkan 

tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap penggepalan pajak. Hasil penelitian 

ini bertolak belakang denagn hasil penelitian ynag dilakukan oleh suminarsas (2010), 

dan Rahman (2013). Yang menjelaskan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Artinya semakin rendah sistem 

perpajakan yang berlaku maka tingkat kepatuhan akan semangkin menurun atau 

kecendrungan untuk melakukan penghindaran pajak akan semakin tinggi. Hal ini 

berarti bahwa apabila pengelolan uang pajak tidak jelas, para petugas pajak 

melakukan korupsi terhadap uang pajak, perosedur perpajakan  berbelit-belit yang 

akan membuat wajib pajak untuk menggelapkan pajak dan wajib pajak juga enggan 

untuk melaporkan kewajibannya dengan jujur.   

5.1.2 Pengaruh Diskriminasi terhadap Penggelapan Pajak 

Berdasarkan hasi uji t, diperoleh nilai t hitung sebesar - 1,395 tingkat 

signifikasi sebesar 0,166. Karena tingkat signifikansi variabel diskriminasi > 0,05 

(0,166> 0,05) dan nilai thitung > 1,985 ( - 1,395> 1,985).maka dismpulakn bahwa Ho 

diterma dan Ha ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa diskriminasi tidak berpengaruh 

dan tidak signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggepalan pajak. 

Hasil penelitian ini bertolak belakang  denagn hasil penelitian ynag dilakukan oleh 

suminarsas (2010), dan Rahman (2013). Yang menjelaskan bahwa diskriminasi 

memiliki korelasi positif signifikan terhadap penggelapan pajak. Dengan demikian 

semakin tinggi tingkat diskriminasi menurut persepsi wajib pajak dalam perpajakan 
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maka perilaku penggelapan pajak cendrung dianggap sebagai perilaku etis dan 

sebaliknya semakni rendah tingkat diskriminasi menurut persepsi wajib pajak dalam 

perpajakan makaperilaku penggelapan pajak cenderung dianggap sebagai perilaku 

tidak etis. Kebijakan fiskal luar negeri yang berkaitan dengan kepemilikan NPWP 

dan pembebasan fiskal luar negeri seharusnya diberikan kepada semua wajib 

pajak.karena merupakan persamaan hak kepada warga Negara yang sudah sama-sama 

melakukan kewajibannya. Selain itu kebijakan diperbolehkanya zakat sebagai 

pengurangan kewajiban perpajakan dan adanya zona bebeas pajak yang hanya 

menguntungkan sebagian kelompok saja yang nantinya akan mengakibatkan tidakan 

penggelapan pajak. 

5.1.3 Pengaruh ketepatan pengalokasian terhadap penggelapan pajak 

Berdasarkan hasi uji t diperoleh nilai t hitung sebesar - 2,314 tingkat 

signifikasi sebesar 0,023. karena tingkat signifikasi variabel ketepatan pengalokasian 

< 0,05 (0,023 < 0,05) dan nilai thitung < 1,985 (- 2,314 < 1,985). Makan dapat 

disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Hal ini menunjukkan bahwa 

ketepatan pengalokasian berpengaruh Negatifdan signifikan terhadap penggelapan 

pajak. Hasil ini sesuai dengan Ayu dan Hastuti (2009). yang menjelaskan bahwa 

ketepatan pengalokasian pemanfaatan pajak berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap penggelapan pajak. Dengan demikian dapat dikatakan ketika pemanfaatan 

pajak untuk kepentingan publik dianggap tepat oleh persepsi wajib pajak maka 

kecendrungan untuk melakukan penggelapan pajak akan semangkin rendah dan 

sebaliknya. peneliti berpendapat bahwa rendahnya ketepatan pengeluaran pemerintah 
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dan pemanfaatan pajak yang berasal dari pajak akan menimbulkan krisis kepercayaan 

masyarakat kepada pemerintah. 

Simpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa keadilan, sistem perpajakan, 

diskriminasi dan ketepatan pengalokasian terhadap penggelapan pajak. Responden 

penelitian ini berjumlah 100 orang Wajib Pajak pada wilayah Bintan. Berdasarkan 

hasil analisis data dapat disimpulkan terkait penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Keadilan berpengaruh dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai 

penggelapan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tingginya keadilan yang 

dilakukan menurut persepsi wajib pajak maka tingkat kepatuhan akan semakin 

tinggi dimana kecendrunagn melakukan penggelapan pajak akan rendah. 

2. Sistem perpajakan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap persepsi wajib 

pajak mengenai penggelapan pajak. Semakin rendahnya sistem perpajakan yang 

berlaku maka tingkat kepatuhan akan semakin menurun dimana kecndrungan untuk 

melakukan penggelapan pajak akan tinggi. Hal ini terjadi dikarenakan keterbatasan 

informasi dari pelayanan pajak oleh wajib pajak dan hasil jawaban responden yang 

berbeda-beda. Sehingga, variabel yang diteliti tidak mampu menjelaskan hasil penelitian 

ini. 

3. Diskriminasi tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap persepsi wajib 

pajak mengenai penggelapan pajak.Dengan demikian semakin tinggi tingkat 
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diskriminasi menurut persepsi wajib pajak dalam perpajakan maka perilaku penggelapan 

pajak cenderung dianggap perilaku yang etis dan sebaliknya. 

4. Ketepatan Pengalokasian berpengaruh Negatif dan signifikan terhadap persepsi 

wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa ketika 

pemanfaatan pajak untuk kepentingan publik dianggap tepat oleh persepsi wajib 

pajak maka kecendrungan untuk melakukan penggelapan akan pemakin rendah. 

5. Pengaruh keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, dan ketepatan pengalokasian 

terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Hal ini menunjukan 

bahwa secara bersama-sama seluruh variabel independen berpengaruh terhadap 

variabel dependen. 

Saran 

Hasil menyatakan bahwa keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi dan 

ketepatan pengalokasiansangat penting dalam mengurangi penggelapan pajak dengan 

demikian peneliti akan memberikan beberapa saran untuk penelitian selanjutnya:  

1. Menambah jumlah responden dan wilayah penelitian sehingga menambah sebuah 

penelitian yang lebih baik.  

2. Menambahkan jumlah variabel independen yang dapat mempengaruhi 

penggelapan pajak, seperti teknologi informasi dan budaya yang berbeda.  

3. Tidak hanya menggunakan kuisioner tapi juga melakukan wawancara secara 

langsung. 

 

 



 
 

Page | 33  

Universitas Maritim Raja Ali Haji 

DAFTAR PUSTAKA 

Ayu, Dyah dan Rini Hastuti. 2009. “Persepsi WP: Dampak Pertentangan Diametral Pada Tax 

Evasion WP Dalam Aspek Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Keadilan, 

Ketepatan Pengalokasian, Teknologi Sistem Perpajakan, dan Kecenderungan Personal 

(Studi WP Orang Pribadi")”.Unika Soegijapranata Semarang. Kajian Akuntansi, 

Februari 2009, Hal 1-12 ISSN: 1979-4886.. 

Ernawan, R. Erni. 2011. “Business Ethics Edisi Revisi”. Bandung, Alvabeta. 

Ghozali, Imam. 2011. “Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19, Edisi 

5”. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. 

Hasan, Iqbal.2004.Aplikasi Data Penelitian dengan Statistik. Jakarta : PT Bumi Aksara  

Hastuti, Rini dan St.D.A. Retnaningsih. 2010. “Kepatuhan Wajib Pajak Ditinjau Dari 

Faktor Internal dan Eksternal”.Semarang,Universitas KatolikSoegijapranata. 

 
Mardiasmo. 2011. “Perpajakan Edisi Revisi 2011”. Yogyakarta, Penerbit Andi. 

Murni, Puspa Sari linda,tarjo,dan muhamad Erfan. 2011. “ Pengaruh Keadilan, Kualitas 

Pelayanan Pajak, Dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi 

Wajib Pajak Mengenai Tax Evasion .”Bangkalan- Madura, Universitas Trunojoyo 

Madura. 

Priyatno, Dwi. 2008 . “Mandiri Belajar SPSS”, Cet-1, Jakarta. PT. Buku Kita. 

Pudyatmoko, Sri.2009.”Pengantar Hukum Pajak Edisi Revisi”.Yogyakarta, Penerbit Andi. 

Rahman, Suryani Irma. 2013. “Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan ,Diskriminasi dan 

kemungkinan terdeteksi kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai etika 

Penggelapan Pajak . “ Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia. 

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan. 

Resmi, Siti. 2009. “ Perpajakan Teori dan Kasus”, Jakarta, Salemba Empat. 

Suminarsasi, Wahyu dan Supriyadi. 2011. “Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan dan 

Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak.” 

Yogyakarta, PPJK 15 Universitas Gajah Mada. 



 
 

Page | 34  

Universitas Maritim Raja Ali Haji 

Syopiansyah  Jaya  Putra dan DurrachamanYusuf. 2009. “Etika Bisnis dan Hak Kekayaan 

Intelektual”. Jakarta.  

Utomo, St.Dwiarso, Dkk. 2011. “ perpajakan Aplikasi dan Terapannya edisi 1”. Yogyakarta, 

penerbit Andi. 

Waluyo, 2008 . “ Perpajakan Indonesia Edisi revisi 2008”. Jakarta, salemba Empat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Page | 35  

Universitas Maritim Raja Ali Haji 

Uji Deskriptif Statistik 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

PENGGELAPAN PAJAK (Y) 100 10 25 20.88 2.302 

KEADILAN PAJAK (X1) 100 12 25 20.99 2.158 

SISTEM PERPAJAKAN (X2) 100 22 30 26.37 2.126 

DISKRIMINASI PAJAK (X3) 100 6 15 11.17 1.511 

KETEPATAN 

PENGALOKASIAN (X4) 

100 10 15 13.50 1.389 

Valid N (listwise) 100     

 

Hasil Uji Validitas 

Penggelapan  Pajak 

Correlations 

 PP1 PP2 PP3 PP4 PP5 PENGGELAPAN 

PAJAK (Y) 

PP1 

Pearson 

Correlation 

1 .759** .517** .659** .663** .841** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 .000 

N 100 100 100 100 100 100 

PP2 

Pearson 

Correlation 

.759** 1 .709** .671** .686** .899** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .000 

N 100 100 100 100 100 100 

PP3 

Pearson 

Correlation 

.517** .709** 1 .478** .822** .836** 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .000 

N 100 100 100 100 100 100 

PP4 

Pearson 

Correlation 

.659** .671** .478** 1 .538** .790** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .000 

N 100 100 100 100 100 100 
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PP5 

Pearson 

Correlation 

.663** .686** .822** .538** 1 .876** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  .000 

N 100 100 100 100 100 100 

PENGGELAPAN PAJAK (Y) 

Pearson 

Correlation 

.841** .899** .836** .790** .876** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  

N 100 100 100 100 100 100 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

 

Keadilan Pajak 
 

Correlations 

 KP1 KP2 KP3 KP4 KP5 KEADILAN 

PAJAK (X1) 

KP1 

Pearson 

Correlation 

1 .347** .386** .138 .338** .691** 

Sig. (2-

tailed) 

 .000 .000 .171 .001 .000 

N 100 100 100 100 100 100 

KP2 

Pearson 

Correlation 

.347** 1 .372** .488** .252* .733** 

Sig. (2-

tailed) 

.000  .000 .000 .011 .000 

N 100 100 100 100 100 100 

KP3 

Pearson 

Correlation 

.386** .372** 1 -.017 .450** .668** 

Sig. (2-

tailed) 

.000 .000  .863 .000 .000 

N 100 100 100 100 100 100 

KP4 
Pearson 

Correlation 

.138 .488** -.017 1 -.011 .444** 



 
 

Page | 37  

Universitas Maritim Raja Ali Haji 

Sig. (2-

tailed) 

.171 .000 .863  .915 .000 

N 100 100 100 100 100 100 

KP5 

Pearson 

Correlation 

.338** .252* .450** -.011 1 .645** 

Sig. (2-

tailed) 

.001 .011 .000 .915  .000 

N 100 100 100 100 100 100 

KEADILAN PAJAK (X1) 

Pearson 

Correlation 

.691** .733** .668** .444** .645** 1 

Sig. (2-

tailed) 

.000 .000 .000 .000 .000  

N 100 100 100 100 100 100 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Sistem Perpajakan 

 

Correlations 

 SP1 SP2 SP3 SP4 SP5 SP6 SISTEM 

PERPAJAKAN 

(X2) 

SP1 

Pearson 

Correlation 

1 .139 .525** .475** .601** .036 .726** 

Sig. (2-

tailed) 

 .169 .000 .000 .000 .725 .000 

N 100 100 100 100 100 100 100 

SP2 

Pearson 

Correlation 

.139 1 .032 -.031 .134 .624** .518** 

Sig. (2-

tailed) 

.169  .754 .757 .185 .000 .000 

N 100 100 100 100 100 100 100 

SP3 
Pearson 

Correlation 

.525** .032 1 .322** .472** .007 .442** 
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Sig. (2-

tailed) 

.000 .754  .001 .000 .944 .000 

N 100 100 100 100 100 100 100 

SP4 

Pearson 

Correlation 

.475** -.031 .322** 1 .458** -.127 .563** 

Sig. (2-

tailed) 

.000 .757 .001  .000 .207 .000 

N 100 100 100 100 100 100 100 

SP5 

Pearson 

Correlation 

.601** .134 .472** .458** 1 .071 .727** 

Sig. (2-

tailed) 

.000 .185 .000 .000  .484 .000 

N 100 100 100 100 100 100 100 

SP6 

Pearson 

Correlation 

.036 .624** .007 -.127 .071 1 .437** 

Sig. (2-

tailed) 

.725 .000 .944 .207 .484  .000 

N 100 100 100 100 100 100 100 

SISTEM  

PERPAJAKAN (X2) 

Pearson 

Correlation 

.726** .518** .442** .563** .727** .437** 1 

Sig. (2-

tailed) 

.000 .000 .000 .000 .000 .000  

N 
100 100 100 100 100 100 100 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Diskriminasi Pajak 

 

Correlations 

 DP1 DP2 DP3 DISKRIMINASI 

PAJAK (X3) 

DP1 

Pearson Correlation 1 .001 .833** .722** 

Sig. (2-tailed)  .989 .000 .000 

N 100 100 100 100 

DP2 
Pearson Correlation .001 1 .150 .515** 

Sig. (2-tailed) .989  .135 .000 
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N 100 100 100 100 

DP3 

Pearson Correlation .833** .150 1 .925** 

Sig. (2-tailed) .000 .135  .000 

N 100 100 100 100 

DISKRIMINASI PAJAK (X3) 

Pearson Correlation .722** .515** .925** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  

N 100 100 100 100 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Ketepatan Pengalokasian 

 

Correlations 

 KETP1 KETP2 KETP3 KETEPATAN 

PENGALOKASIA

N (X4) 

KETP1 

Pearson Correlation 1 .792** .577** .903** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 

N 100 100 100 100 

KETP2 

Pearson Correlation .792** 1 .592** .906** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 

N 100 100 100 100 

KETP3 

Pearson Correlation .577** .592** 1 .822** 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 

N 100 100 100 100 

KETEPATAN PENGALOKASIAN (X4) 

Pearson Correlation .903** .906** .822** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  

N 100 100 100 100 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Hasil Uji Reliabilitas 

Penggelapan Pajak 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha 

Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

.901 .903 5 

 

Keadilan Pajak 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha 

Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

.661 .654 5 

 

Sistem Perpajakan 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha 

Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

.664 .665 6 

Diskriminasi Pajak 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha 

Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 
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.614 .594 3 

 

Ketepatan Pengalokasian 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha 

Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

.850 .850 3 

 

 

Uji Asumai Klasik 

Hasil Uji Normalitas 
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Uji Non Parametrik Satu-satu 

Uji Unstandar 

 

 

 

 

 

 

 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 PENGGELAPA

N PAJAK (Y) 

KEADILAN 

PAJAK (X1) 

SISTEM 

PERPAJAKA

N (X2) 

DISKRIMINASI 

PAJAK (X3) 

KETEPATAN 

PENGALOKASI

AN (X4) 

N 100 100 100 100 100 

Normal Parametersa,b 

Mean 18.95 20.99 26.37 11.17 13.50 

Std. 

Deviation 

4.293 2.158 2.126 1.511 1.389 

Most Extreme Differences 

Absolute .257 .163 .169 .179 .250 

Positive .083 .108 .169 .171 .230 

Negative -.257 -.163 -.148 -.179 -.250 

Kolmogorov-Smirnov Z 2.566 1.632 1.691 1.786 2.499 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 .010 .007 .003 .000 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 100 

Normal Parametersa,b 
Mean .0000000 

Std. Deviation 4.03658625 

Most Extreme Differences 

Absolute .125 

Positive .057 

Negative -.125 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.252 

Asymp. Sig. (2-tailed) .087 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
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Hasil uji Multikokonieritas 

Coefficientsa 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

KEADILAN PAJAK (X1) .581 1.721 

SISTEM PERPAJAKAN (X2) .582 1.718 

DISKRIMINASI PAJAK (X3) .842 1.188 

KETEPATAN PENGALOKASIAN (X4) .992 1.008 

a. Dependent Variable: PENGGELAPAN PAJAK (Y) 

 

Hasli Uji Heterokedastisitas 
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Hasil Uji Sperman’s Rho 

Correlations 

 KP(X1) SP(X2) DP(X3) KETP (X4) Unstandardize

d Residual 

Spearman's 

rho 

  KP(X1) 

Correlation 

Coefficient 

1.000 .770** .310** -.175 -.013 

Sig. (2-tailed) . .000 .002 .082 .897 

N 100 100 100 100 100 

SP(X2) 

Correlation 

Coefficient 

.770** 1.000 .347** -.093 .041 

Sig. (2-tailed) .000 . .000 .357 .683 

N 100 100 100 100 100 

DP(X3) 

Correlation 

Coefficient 

.310** .347** 1.000 -.065 .020 

Sig. (2-tailed) .002 .000 . .523 .844 

N 100 100 100 100 100 

KETP(X4) 

Correlation 

Coefficient 

-.175 -.093 -.065 1.000 .098 

Sig. (2-tailed) .082 .357 .523 . .334 

N 100 100 100 100 100 

Unstandardized 

Residual 

Correlation 

Coefficient 

-.013 .041 .020 .098 1.000 

Sig. (2-tailed) .897 .683 .844 .334 . 

N 100 100 100 100 100 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Uji Hipotesis Penelitian 

Hasil Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R2) 

Model Summaryb 

R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

.116 .079 4.121 

a. Predictors: (Constant), KETEPATAN PENGALOKASIAN (X4), KEADILAN 

PAJAK (X1), DISKRIMINASI PAJAK (X3), SISTEM PERPAJAKAN (X2) 

 

Hasil Uji F (Uji Simultan) 

 

Hasil Uji T (Uji Parsial) 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 27.772 7.022  3.955 .000 

KEADILAN PAJAK (X1) .638 .252 .321 2.533 .013 

SISTEM PERPAJAKAN (X2) -.311 .255 -.154 -1.218 .226 

DISKRIMINASI PAJAK (X3) -.417 .299 -.147 -1.395 .166 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 211.641 4 52.910 3.116 .019b 

Residual 1613.109 95 16.980   

Total 1824.750 99    

a. Dependent Variable: PENGGELAPAN PAJAK (Y) 

b. Predictors: (Constant), KETEPATAN PENGALOKASIAN (X4), KEADILAN PAJAK (X1), 

DISKRIMINASI PAJAK (X3), SISTEM PERPAJAKAN (X2) 
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KETEPATAN 

PENGALOKASIAN (X4) 

-.693 .299 -.224 -2.314 .023 

a. Dependent Variable: PENGGELAPAN PAJAK (Y) 

 

Hasil Uji Persamaan Regresi Linier Berganda 

                                                                      Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 27.772 7.022  

KEADILAN PAJAK (X1) .638 .252 .321 

SISTEM PERPAJAKAN (X2) -.311 .255 -.154 

DISKRIMINASI PAJAK (X3) -.417 .299 -.147 

KETEPATAN 

PENGALOKASIAN (X4) 

-.693 .299 -.224 

a. Dependent Variable: PENGGELAPAN PAJAK (Y) 
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