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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pajak berkembang sejalan dengan perkembangan suatu negara. Dalam 

perkembangannya pajak merupakan sesuatu yang sentral dalam membangun 

negara atau taxation was central to state-building (Michael dalam Thohari, 2011). 

Di Indonesia pajak semakin mendapat perhatian dari pemerintah dan publik 

semenjak adanya penurunan pendapatan negara yang berasal dari sumber daya 

alam. Pajak menjadi salah satu sumber pendapatan negara terbesar pada setiap 

tahunnya (tabel 1). Pajak digunakan negara untuk membiayai kegiatan negara 

untuk menunjang pembangunan. Hal tersebut sesuai dengan fungsi pajak sebagai 

fungsi budgetair. Fungsi pajak lainnya adalah regularend, pajak sebagai alat 

untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan 

ekonomi, dan untuk mencapai tujuan-tujuan lainnya diluar bidang keuangan 

(Waluyo, 2011: 6).  

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi 

atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara 

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang No 28 KUP 2007 

Revisi Undang-undang No.6 Tahun 1983). Pentingnya pajak bagi negara memacu 

pemerintah untuk terus meningkatkan penerimaan pajak. 



 
 

Tabel 1 

Realisasi Penerimaan Negara (Milyar Rupiah), 2012-2016 

 

 

Catatan : Perbedaan satu digit dibelakang terhadap angka penjumlahan karena 

pembulatan (LKPP, APBN-P, RAPBN) 

Sumber : Badan Pusat Statistik November 2016 

  

Kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak dengan benar 

dapat meningkatkan penerimaan pajak negara. Semakin tinggi kepatuhan pajak, 

maka penerimaan pajak semakin meningkat dan begitu pula sebaliknya (Saeroji, 

2017). Oleh karenanya menumbuhkan kepatuhan pajak merupakan agenda utama 

Ditjen Pajak. Ditjen Pajak melakukan terobosan kebijakan dalam berbagai hal, 

diantaranya merubah logo dan slogan  pajak, “Membayar Pajak Bukti Cinta Tanah 

Air”, “Ayo Peduli Pajak”, “Orang Bijak Membayar Pajak”. Ditjen Pajak juga 

Sumber Penerimaan 2012  2013  2014  2015  2016  

I. 
Penerimaan 

Dalam Negeri 
      1.332.322,90   1.432.058,60   1.545.456,30   1.496.047,33   1.784.249,90   

  Penerimaan Perpajakan 980.518,10   1.077.306,70   1.146.865,80   1.240.418,86   1.539.166,20   

    Pajak Dalam Negeri 930.861,80   1.029.850,00   1.103.217,60   1.205.478,89   1.503.294,70   

      Pajak Penghasilan 465.069,60   506.442,80   546.180,90   602.308,13   855.842,70   

      
Pajak Pertambahan 

Nilai 
337.584,60   384.713,50   409.181,60   423.710,82   474.235,30   

      
Pajak Bumi dan 

Bangunan  
28.968,90   25.304,60   23.476,20   29.250,05   17.710,60   

      Cukai 95.027,90   108.452,00   118.085,50   144.641,30   148.091,20   

      Pajak Lainnya 4.210,90   4.937,10   6.293,40   5.568,30   7.414,90   

    
Pajak Perdagangan 

Internasional  
49.656,30   47.456,60   43.648,10   34.939,97   35.871,50   

      Bea Masuk 28.418,40   31.621,30   32.319,10   31.212,82   33.371,50   

      Pajak Ekspor 21.237,90   15.835,40   11.329,00   3.727,15   2.500,00   

  Penerimaan Bukan Pajak 351.804,70   354.751,90   398.590,50   255.628,48   245.083,60   

II. Hibah 5.786,70   6.832,50   5.034,50   11.973,04   1.975,20   

  Jumlah 1.338.109,60   1.438.891,10   1.550.490,80   1.508.020,37   1.786.225,00   



 
 

melakukan sosialiasi untuk memperkenalkan pajak kepada masyarakat dengan 

memberikan undangan sosialisasi, serta bekerjasama dengan lembaga pendidikan 

untuk mensosialisasikan undang-undang dan peraturan pajak serta 

pelaksanaannya. Setiap tahun Ditjen pajak juga melakukan perbaikan pelayanan 

dan sistem yang diberikan, seperti cara pembayaran, format SPT (Surat 

Pemberitahuan Pajak) dan pelaporan yang lebih mudah dipahami serta ditunjang 

dengan media online yaitu e-faktur, e-filling, dan e-billing.  

Ditjen pajak juga menyelenggarakan kebijakan pajak mulai sunset policy 

yang didasarkan pada Pasal 37A UU KUP Jo.PMK No 66 Tahun 2008 jo. PMK 

No 12 Tahun 2009. Sunset policy merupakan kebijakan atas pengurangan atau 

penghapusan sanksi bunga karena melakukan pembetulan atau pelaporan SPT 

tahunan PPh wajib pajak orang pribadi atau badan. Selanjutnya mengingat bahwa 

tagline perpajakan yang dicanangkan oleh pemerintah pada tahun 2015 adalah 

tahun pembinaan wajib pajak. Hal tersebut ditandai dengan munculnya kebijakan 

kedua adalah reinventing policy, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan  

Republik Indonesia No 29/PMK.03/2015 tentang penghapusan  atau pengurangan 

sanksi denda  karena (1) terlambat lapor SPT, (2) melakukan pembetulan SPT 

Tahunan PPh, (3) melakukan pembetulan SPT Masa, dan diberikan hanya kepada 

wajib pajak yang melunasi hutang pajaknya sebelum tanggal 1 Januari 2016. 

Dengan beberapa ketentuan lainnya yang tertuang dalam PMK No. 29 Tahun 

2015.  

Upaya telah dilakukan, namun data berkata lain. Berdasar data dari  Ditjen 

pajak (http://pajak.go.id) pada tahun 2011- 2015 realisasi penerimaan pajak tidak 



 
 

mencapai target.  APBN berasal dari pajak adalah sebesar  74,6%, dengan jumlah 

masyarakat Indonesia 249 juta, GDP (gross domestic product) tahun 2015 yang 

diporoleh  sebesar 11.667, 4 triliun rupiah, potensi atas rasio pajak adalah sebesar 

12,53%  dengan untuk potensi pajak sebesar 1.463 triliun rupiah. Akan tetapi pada 

kenyataanya hanya ada 1.061 triliun rupiah untuk relisasi pajak. Dengan 11,09% 

atau 27,63 juta masyarakat Indonesia menjadi wajib pajak, sebesar 4,11% atau 

senilai 10,25 juta masyarakat Indonesia yang melaporkan pajak, dan  0,3%  atau 

setara dengan nilai 1,5 juta masyarakat Indonesia yang membayar pajak. Dari data 

tersebut menggambarkan bahwa peningkatan pelayanan maupun upaya lainnya 

dari pemerintah tidak sejalan dengan peningkatan kepatuhan pajak. Tingkat 

kepatuhan pajak pada masyarakat di Indonesia dapat dikatakan sangat 

memprihatinkan. Lalu apa yang terjadi sebenarnya? Mengapa ketidakpatuhan 

tetap tinggi? Apa ada yang salah dari penerapan pajak di Indonesia? Apakah 

karena banyaknya Gayus di Direktorat Jenderal Pajak? Atau karena sudah tidak 

adanya rasa ingin berbagi dengan sesama? Atau pengetahuan masyarakat yang 

kurang mengenai pajak? 

Berbagai isu-isu menarik terus bergulir mengenai pajak. Persepsi banyak 

pihak mengenai tingginya ketidakpatuhan pajak di Indonesia, makin 

menyemarakkan penelitian dengan topik ketidakpatuhan pajak. Torgler (2002) 

mengatakan, bahwa studi mengenai kepatuhan pajak akan terus berkembang 

secara luas dengan menggunakan berbagai pendekatan teori, variabel, dan metode 

penelitian. Hasil pengujian secara empiris dan teoritis membuktikan bahwa 



 
 

kepatuhan pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor. Penelitian terdahulu banyak 

dilakukan terkait pengkajian faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak.  

Rendahnya pemahaman atau minimnya pengetahuan pajak yang dimiliki 

wajib pajak menjadi penyebab rendahnya kepatuhan wajib pajak (Hidayat, 2016; 

Rachmawati, 2016; Handayani et al., 2012). Menganggap pajak adalah hal yang 

rumit, membuat masyarakat cenderung untuk tidak mau membayar pajak 

(Ernawati dan Wijaya, 2016). Seperti yang dilangsir dalam website departemen 

kementerian keuangan (2016) Sri Mulyani mengakui bahwa “rumitnya peraturan 

di bidang perpajakan menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat kepatuhan 

wajib pajak. Perlu upaya ekstra, baik bagi pembayar pajak maupun pegawai pajak 

sendiri untuk memahami peraturan-peraturan tersebut”.  

Alasan pertama masih banyaknya orang yang tidak patuh membayar pajak 

karena uang pajaknya takut dikorupsi oleh pegawai pajak sendiri (Fahmi, 2015). 

Tidak berbeda dengan Hutagaol et al. (2006) salah satu faktor yang 

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah persepsi penggunaan uang pajak 

secara transparan dan akuntabilitas perlakuan perpajakan yang adil. Hal itu 

menunjukkan bahwa adanya kepercayaan pada otoritas pajak merupakan sebuah 

variabel mediasi penting pada efektivitas sanksi dan keadilan prosedural sebagai 

sarana meningkatkan kepatuhan pajak (Ratmono et al., 2014; Witono, 2008; 

Rahayu, 2007). Oleh karena itu perlunya perubahan  struktur organisasi dan 

prosedur organisasi Ditjen Pajak, perubahan pada  kebijakan pemerintah 

merupakan merubah budaya yang buruk pada fiskus dengan meningkatkan 

kualitas pelayanan, perbaikan administrasi sehingga memunculkan kepercayaan 



 
 

publik pada pajak (Rochmah, 2015; Irmayani, 2016; Engida 2014). Peningkatan 

kepercayaan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.  

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak tahun 2011-2015 

(http://pajak.go.id)  populasi orang pribadi yang berpotensi sebagai wajib pajak 

adalah 249  juta orang, namun wajib pajak orang pribadi yang terdaftar sejumlah 

27,63 juta orang. Untuk wajib pajak orang pribadi wajib lapor SPT sejumlah 17,2 

juta orang, sedangkan realisasi yang melapor sejumlah 10,25 juta wajib pajak. 

Untuk populasi wajib pajak badan adalah sejumlah 27,25 juta, namun yang 

terdaftar adalah sejumlah 2,48 juta wajib pajak diketahui wajib pajak badan  yang 

wajib lapor adalah 1,16 juta wajib pajak, namun jumlah SPT yang dilaporkan 

adalah 0,55 juta. Dapat ditarik kesimpulan bahwa wajib pajak orang pribadi lebih 

besar dibanding wajib pajak badan, sehingga tingkat ketidakpatuhan wajib pajak 

orang pribadi akan lebih mendominasi dibandingkan dengan wajib pajak badan.  

Ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi lebih banyak dipengaruhi oleh 

faktor psikologi.  Penelitian mengenai pengaruh faktor psikologi terhadap tingkat 

kepatuhan pajak telah banyak dilakukan. Misalnya terdapat interaksi antara 

variabel denda pajak dan etika dalam mempengaruhi kepatuhan pajak 

(Cahyonowati et al., 2012). Sikap wajib pajak yang terhadap kesadaran membayar 

pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak (Hardiningsih dan 

Yulianawati, 2011). Penelitian lebih lanjut terus dilakukan mengenai sikap wajib 

pajak, dengan perbaikan moral. Fidiana (2014) menyatakan cara terbaik untuk 

mencegah penghindaran pajak adalah dengan menciptakan moralitas berpajak 

melalui iklim ekonomi yang bebas dan aman.  



 
 

Bentangan sejarah perpajakan di dunia ini menghampar dari zaman piramida 

di Mesir (3000-2800 SM), Persia (500 SM), Babilonia (612-539 SM), Romawi 

(27-476 SM), India (500-550 SM), Arab (abad ke-11), hingga zaman media 

pertemanan (sosial) di situs jaringan internet yang tercipta di abad informasi ini 

dengan segenap aspek dinamika, sofistikasi, dan penyesuaian-penyesuain 

terhadap konteks zaman yang melingkupinya (Priyadi, 2014 dan Thohari, 2011). 

Dari sudut pandang sejarah di tanah air, kewajiban perpajakan sudah diberlakukan 

dari zaman kerajaan (Majapahit, Mataram, dan kerajaan lainnya) dan zaman 

penjajahan baik Inggris, Belanda maupun kependudukan Jepang (seperti, 

Pemerintahan Deandels, Raffles dan Hindia Belanda).  

Masyarakat dipaksa untuk membayar pajak untuk kepentingan kerajaan dan 

penjajah. Pungutan itu berlanjut sampai dengan zaman setelah kemerdekaan dan 

sampai saat ini, meskipun dikatakan bahwa peruntukkan pembayaran pajak saat 

ini berbeda dengan zaman kerajaan dan penjajahan, pola pikir mayarakat tetap 

sama yaitu, pajak dianggap sebagai pungutan yang bersifat memaksa, dan 

masyarakat tidak rela, bahkan tidak suka membayar pajak (Feld dan Frey, 2007; 

Torgler et al.,2007). Kepatuhan pajak merupakan sebuah permasalahan yang 

muncul sejak sejarah perpajakan itu sendiri dimulai (Andreoni et al., 1998). 

Sifat manusia sebagai makhluk ekonomi (homo economicus), melakukan 

segala tindakan dengan penuh perhitungan rasional dan selalu berusaha mencari 

keuntungan bagi dirinya. Sifat manusia yang cenderung mengutamakan 

kepentingan pribadi (self Interest), akan selalu berusaha memakmurkan diri 

sendiri, berusaha mencari keuntungan sebesar-besarnya dan meminimalkan biaya 



 
 

sekecil-kecilnya. Pajak merupakan biaya yang dapat mengurangi keuntungan, 

maka berbagai usaha dilakukan untuk meminimalkan pembayaran pajak, bahkan 

cenderung melakukan penghindaran pajak (tax avoidance). Hal ini sejalan dengan 

pernyataan Allingham dan Samdmo (1972)  masyarakat akan cenderung tidak 

mau membayar pajak atau membayar pajak, tetapi tidak sesuai dengan 

penghasilan sebenarnya (meminimalkan pembayaran pajak bahkan menghindari 

pembayaran pajak). Penelitian lain yang berhubungan dengan kepatuhan dan 

pengelakan pajak didasari kepada teori ekonomi yang dikenal dengan teori 

individu rasional (Hite, 1987). Teori ini menyebutkan bahwa individu yang 

rasional akan memaksimumkan utiliti atau kepuasannya dengan berusaha 

menghindar dari membayar pajak. Semakin besar pajak yang dibayar, maka akan 

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.  

Besar kecilnya pajak dipengaruhi oleh tarif yang ditetatpkan. Oleh karena itu 

tarif pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pajak (Aim et al, 1990). 

Penelitian ini dilakukan atas data wajib pajak di Jamaika. dan dapat ditarik 

kesimpulan bahwa kepatuhan wajib pajak ditentukan oleh dua faktor, yaitu tarif 

pajak dan penghasilan. Semakin rendah tarif pajak semakin tinggi tingkat 

kepatuhan membayar pajak. Sejalan dengan pendapat Edlund dan Aberg dalam 

Simanjuntak dan Mukhlis (2012:95) bahwa tinggi rendahnya  tarif  pajak 

berpengaruh negatif terhadap dukungan kepatuhan wajib pajak. Sehingga semakin 

rendahnya tarif pajak maka diharapkan semakin tingginya tingkat kepatuhan 

pajak. Penelitian yang dilakukan di Malaysia oleh Yusof  et al. (2014), melakukan 

pengujian faktor-faktor ketidakpatuhan pajak antara  perusahaan kecil dan 



 
 

menengah di Malaysia. Penelitian ini menegaskan bahwa tarif  pajak, ukuran 

perusahaan dan jenis industri adalah faktor utama yang mempengaruhi perilaku 

kepatuhan. Pendapat diatas menjadi salah satu yang melatarbelakangi keluarnya 

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 sebesar 1% (satu persen). Peraturan 

ini untuk menggali potensi pendapatan pajak yang berasal dari orang pribadi 

(UMKM). Kemudahan dalam perhitungan dan tarif yang kecil diharapkan mampu 

meningkatkan kepatuhan pajak. Penerapan PP No 46 Tahun 2013 berpengaruh 

positif  baik dalam hal kepatuhan wajib pajak dan peningkatan pajak penghasilan 

(Nashrudin dan Mustikasari, 2014; Rosella, 2015; Yasa, 2017)  

Kontradiksi PP No 46 Tahun 2013, jika ditinjau dari konsep keadilan dalam 

pemajakan (equity principle), pengenaan PPh tidak sesuai dengan keadilan karena 

tidak mencerminkan kemampuan membayar (ability to pay). PPh dihitung 

langsung dari peredaran bruto maka tidak sesuai dengan konsep keadilan. Betapa 

tidak, besar kecilnya penghasilan neto seseorang atau badan usaha tidak akan 

mempengaruhi besarnya pajak yang akan dibayar karena pajak dihitung dengan 

mengalikan tarif langsung terhadap peredaran bruto. Bahkan dalam keadaan rugi 

pun, dengan pengenaan PPh wajib pajak orang pribadi atau badan usaha tetap 

harus membayar pajak (Tambunan, 2013). Sejalan juga dengan pemikiran Ekonom 

dari Universitas Indonesia, Faisal Basri menilai pajak UMKM ini tidak 

mencerminkan keadilan sosial. ”Pajak untuk perusahaan besar belum benar. Ini 

malah yang (perusahaan) kecil ditarik,” tuturnya. Ia juga mengkritik 

pemberlakuan pajak berdasarkan besar omzet penjualan. “Itu jahat. Omzet kan 

belum tentu untung. Tetapi usaha untung tidak untung harus bayar” 



 
 

(http://m.tempo.co/read/ news/2013). Pendapat diatas sejalan dengan penelitian 

Merryana (2014) penerapan PP  No 46 Tahun 2013 dianggap kurang mampu 

memberikan keadilan yang dapat memepengaruhi kepatuhan pajak.  Penelitian 

lainnya menunjukkan bahwa  penerimaan pajak melalui PP No 46 Tahun 2013 

tidak tercapai dengan baik  (Hakim dan Nangoi, 2015). Lalu bagaimanakah cara 

mengatasi kontradiksi ketidakpatuhan pajak pada PP No 46 Tahun 2013 ? Jika 

dasar pengenaan pajaknya dirubah menjadi neto, berapakah tarif yang akan 

digunakan agar dapat meningkatkan kepatuhan pajak ? Apabila tetap 

menggunakan tarif 1%,  maka akan terjadi penurunan pajak drastis.  Menurut 

Waluyo (2011:17) penetapan tarif pajak harus mendasarkan pada keadilan yang 

dapat menciptakan keseimbangan sosial yang sangat penting untuk kesejahteraan 

masyarakat.    

Tarif pajak telah dikenal sejak zaman  pemerintahan Julius Caesar untuk 

menentukan besarnya pungutan yang akan dibebankan pada rakyat (Nurmantu 

dan Rasmini, 2014; Priyadi, 2014). Bagi masyarakat muslim selain tarif pajak, 

masyarakat muslim  mengenal tarif  untuk membayar zakat, yaitu 2,5%. Zakat 

yang merupakan harta dengan jumlah tetentu yang wajib dibayarkan umat muslim 

untuk diberikan kepada yang berhak (at-taubah:103, al-baqarah:267). Salah satu 

fungsi yang serupa antara  zakat dan pajak yaitu distribusi pendapatan, namun 

namun keduanya memiliki perbedaan tarif, peruntukkan , dan sumber perintahnya, 

digambarkan pada tabel 2. 
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Tabel 2 

Perbedaan Pajak dan Zakat 

 

No Keterangan Pajak Zakat 

1 Dasar Hukum 
UUD 1945, Peraturan 

Pemerintah dll 
Al- Quran dan hadist 

2 Nishab dan tarif 
Ditentukan oleh Negara 

bersifat relative 

Ditentukan oleh Allah  

bersifat mutlak 

3 Sifat 

Kewajiban sesuai dengan 

kebutuhan dan dapat 

dihapusnya 

Kewajiban yang bersifat 

terus-menerus 

4 Objek Pajak Semua Jenis Harta Harta Produktif 

5 Penerima Negara Mustahid 

6 Tujuan 
Sebagai pendapatan 

Negara 

Mencegah distribusi harta 

secara tidak merata 

7 Sanksi 
Sanksi Administratif atau 

denda 
Hukuman dari Allah 

Sumber (Ashar, 2013)   

Perbedaan tersebut mempengaruhi tingkat kepatuhan. Pemenuhan kewajiban 

berzakat lebih bersifat sukarela dibandingkan dengan kepatuhan membayar pajak. 

Seperti yang diungkapkan Fidiana (2014) dalam penelitiannya bahwa kesadaran 

berzakat tanpa mempertimbangkan nisab. Tarif  zakat 2,5% dianggap lebih adil 

dan mutlak kebenarannya dibandingkan dengan tarif pajak. Hal tersebut juga 

menjadi keyakinan dan kepercayaan peneliti. Tarif 2,5% telah dikenal oleh umat 

islam sejak masa Rasulullah shallallahu álaihi’wa sallam. Tarif ini digunakan 

sebagai takaran penyerahan sebagian harta yang telah mencapai nishab, untuk 

zakat. Penyerahan atau penyisihan harta sebesar 2,5% ini merupakan bentuk 

keimanan dan kepatuhan masyarakat muslim. Menyerahkan 2,5% untuk orang-

orang yang berhak, tanpa merasa takut kekurangan sedikitpun. Meyakini bahwa 

harta yang diberikan untuk zakat akan kembali sebagai balasan dari Allah 



 
 

Subhanahu wa Ta’ala.  Keikhlasan yang terbentuk atas penyerahan harta tersebut 

merupakan keimanan kita. Maka 2,5% ini secara psikologi bermakna keimanan, 

kepatuhan, keikhlasan dan rasa berbagi semata-mata untuk mendapatkan 

keridhoan Allah Subhanahu wa Ta’ala.   

Tarif lain yang dikenal yang menjadi keyakinan dan kepercayaan umat 

nasrani adalah tarif 10%. Tarif ini adalah tarif persepuluhan atau sering disebut 

sebagai perpuluhan. Persepuluhan berasal dari bahasa inggris yang artinya tithe 

atau tithing yang artinya sepersepuluh bagian dari penghasilan seorang umat atau 

jemaat di sisihkan untuk diberikan sebagai ibadah (Hamidi, 2017). Ajaran 

persepuluhan adalah sebagai simbol rasa syukur kepada Tuhan, dalam keimanan 

umat Kristen. Mereka mempercayai rezeki yang diperoleh seorang umat ada kuasa 

Tuhan di dalamnya, sehingga semua hal yang baik merupakan berkah Tuhan yang 

wajib untuk diberikan sebagian sebagai bentuk rasa syukur dan tunduk kepada 

hukum Tuhan yang dilaksanakan di hadapan para imam sebagai wakil Tuhan 

(Jalaludin, 1998: 22).  

Persepuluhan dan pajak juga memiliki perbedaan, selain dalam hal dasar 

hukum dan perhitungannya, yang dijelaskan pada tabel 3. Perbedaan tersebut 

mempengaruhi tingkat kepatuhan dalam pemenuhannya. Selain itu kepatuhan 

dalam penerapan tarif 10% sebagai persembahan kepada Tuhan lebih bersifat 

sukarela dibandingkan dengan kepatuhan berpajak. Tarif 10% memiliki makna 

psikologi yang berarti rasa syukur, kerelaan, dan ketundukan. 

 

 



 
 

Tabel 3 

Perbedaan Pajak dan Perpuluhan 

 

No Keterangan Pajak Perpuluhan 

1 Dasar Hukum 
UUD 1945, Peraturan 

Pemerintah dll 
Al Kitab 

2 Dpp dan tarif 
Ditentukan oleh Negara 

bersifat relative 

Ditentukan oleh Tuhan  

bersifat mutlak 

3 Objek Pajak Semua Jenis Harta Harta atau Penghasilan 

4 Penerima Negara Gereja 

5 Tujuan Sebagai pendapatan Negara 
Membiayai kegiatan dan 

kemakmuran gereja  

Sumber (http://www.bibleinfo.com/id/topics/perpuluhan dan Ditjen Pajak)  

Kesadaran atau kerelaan pemenuhan kewajiban zakat dan perpuluhan, 

berlandaskan pada teori rasionalisme yang diukur dari kepuasan fisik dan rohani 

(Kahf, 1982) yang berkaitan dengan dunia dan akhirat, sedangkan kesadaran pajak 

berserta akuntansinya dikarakteristikkan oleh kepatuhan formalitas, seperti 

melaporkan pendapatan formal  berlandaskan kepada teori individu rasional  atau 

berdasarkan pada kepuasan fisik (keduniawian) saja.  

Ketika berbagai macam tarif pajak yang ditetapkan oleh pemerintah dengan 

berbagai kerumitan penghitungan, dan timbal balik yang kurang dapat dirasakan 

masyarakat, maka hal itu berpengaruh pada tingkat kepatuhan pajak, 

Ketidakpatuhan pajak merupakan fenomena yang sangat kompleks terjadi di 

berbagai belahan dunia. Merubah faktor keterpaksaan menjadi secara sukarela 

adalah sesuatu tidak mudah. Peneliti ingin memberikan solusi meningkatkan 

kepatuhan pajak, dengan memformulasikan kembali tarif PP No 46 Tahun 2013, 

menggunakan tarif-tarif baru yang memiliki makna psikologi seperti 2,5% dan 

http://www.bibleinfo.com/id/topics/perpuluhan


 
 

10%. Penelitian akan mengkaji makna beberapa angka yang memiliki dampak 

psikologi bagi masyarakat Indonesia. Diharapkan dengan mengetahui makna 

angka tersebut peneliti dapat mempengaruhi psikologi masyarakat untuk patuh 

berpajak. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari penelitian 

ini adalah  

1. Bagaimana memformulasikan tarif pajak dari perspektif psikologi angka? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas  tujuan dari penelitian ini adalah  

1. Memformulasikan tarif  pajak  dari perspektif  psikologi angka. 

1.4 Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Kontribusi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, 

pengetahuan tambahan bagi program Magister Sains Akuntansi untuk 

meningkatkan kepatuhan melalui formulasi tarif dari perspektif psikologi 

angka. Dengan penelitian ini memotivasi peneliti selanjutnya untuk 

mengembangkan penelitian terkait peningkatan kepatuhan pajak.  

2. Kontribusi praktis, melalui penelitian ini dapat memberikan masukan kepada 

masyarakat (wajib pajak) untuk lebih patuh berpajak. 

3. Kontribusi otoritas, penelitian ini mampu memberikan masukan kepada 

pemerintah yang memiliki otoritas dalam menerbitkan peraturan, dengan 



 
 

mempertimbangkan tarif baru dari perspektif psikologi angka berdasarkan 

kajian budaya dan keilmuan sebagai kebijakan fiskal yang dapat mendorong 

wajib pajak untuk patuh pajak.  

 


