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Abstract

The  aim  of  this  research  to  know,  understand  and  interpretive  of  tax  

embezzlement  ethics,  religion  perspective  namely  Islamic  and  Chiristian  religion.  

Hence, this research is developed based on interpretive paradigm. The approach and 

technique of phenomenology analysis used to explore comprehensive meaning of tax  

embezzlement ethics, religion perspective namely Islamic and Christian religion. The 

result  of  this  research prove according to Islam that the tax embezzlement  is  not 

ethics from regulation facet what making by government, because regulation made by  

government about tax this time have come near the perfection. According to Christian 

that the tax embezzlement sometime have ethics because taxpayer know the mean of  

tax and its important but its reality still a lot of apparatus do the corruption so that  

society do not want to pay for tax. But Islam also say that the tax embezzlement is  

ethics  in  seeing  from  present  condition,  that  is  development  a  lot  still  not  yet  

realization  though  taxpayer  have  paid  its  tax,  so  that  taxpayer  assume  the  tax  

payment is a theft. Christendom also say that the tax embezzlement is ethics in seen  

from Indonesia condition in this time that is to the number of tax apparatus do the  

corruption from result of tax money, so that make taxpayer do not want to pay for tax.
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1. Latar Belakang 

Seiring  dengan  perkembangan  zaman  dan  peningkatan  globalisasi, 

penyelenggaraan  pemerintah  semakin  banyak  dan  komplek.  Begitupun,  dengan 

adanya pembangunan juga ikut meningkat dari tahun ke tahun. Untuk melaksanakan 

pembangunan  tersebut,  pemerintah  memerlukan  dana  yang  relatif  cukup  besar. 

Kebutuhan dana tersebut salah satunya dilakukan pemerintah melalui pungutan dari 

warga negaranya berupa pajak. Pajak merupakan penerimaan terbesar pada kas negara 

setelah  penerimaan  minyak  bumi.  Berbagai  upaya  dilakukan  pemerintah  untuk 

meningkatkan penerimaan dalam bidang perpajakan, diantaranya membuat kebijakan 

fiskal  dan merevisi  Undang-Undang Perpajakan (UUP) sesuai dengan tujuan yang 

ditetapkan.

Upaya  tersebut  telah  dilakukan  pemerintah  sejak  tahun  1983  dengan 

mengambil  langkah  strategis  berupa  reformasi  perpajakan  (tax  reform) secara 

menyeluruh guna meningkatkan fungsi dan perannya. Salah satu hasil dari tax reform 

tersebut adalah diterapkannya self assessment system. Konsekuensi logis dari pilihan 

self  assessment  system adalah  memberikan  kepercayaan  sepenuhnya  kepada  wajib 

pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Untuk 

fiskus  dititikberatkan  pada  tugas-tugas  pembinaan  dan  pengawasan  terhadap 

pelaksanaan kewajiban perpajakan dari wajib pajak berdasarkan peraturan perundang-

undangan perpajakan. Hal tersebut dikarenakan saat ini pajak masih dipandang beban 

bagi sebagian besar masyarakat.  Hal ini dilihat dengan adanya ketentuan-ketentuan 

dan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa. Para wajib pajak akhirnya mau tidak 

mau harus membayar pajak. Dengan adanya sifat pemaksaan tersebut membuat wajib 

pajak  berusaha  untuk  meminimalisir  pembayaran  pajaknya,  baik  secara  ketentuan 

maupun yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh UU. 
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Upaya  tersebut  timbul  disebabkan  masih  rendahnya  tingkat  kepercayaan 

masyarakat  selaku  wajib  pajak  kepada  pemerintah  dan  masih  rendahnya  pula 

kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Salah satu upaya yang dilakukan wajib pajak 

dalam meminimalisir  pajaknya  adalah  dengan  melakukan  penggelapan  pajak  (tax  

evasion).  Tax evasion adalah perbuatan melanggar UUP, misalnya menyampaikan di 

dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) jumlah  penghasilan  yang lebih rendah 

daripada  yang  sebenarnya  (understatement  of  income)  di  satu  pihak  dan  atau 

melaporkan biaya yang lebih besar daripada yang sebenarnya (overstatement of the 

deductions) di lain pihak. Bentuk tax evasion yang lebih parah adalah apabila Wajib 

Pajak (WP) sama sekali tidak melaporkan penghasilannya (non-reporting of income). 

Adanya perlakuan tax evasion dipengaruhi oleh berbagai hal seperti tarif pajak terlalu 

tinggi, kurang informasinya fiskus kepada WP tentang hak dan kewajibannya dalam 

membayar  pajak,  kurangnya  ketegasan  pemerintah  dalam menanggapi  kecurangan 

dalam pembayaran  pajak  sehingga  WP mempunyai  peluang untuk  melakukan  tax 

evasion. 

Walaupun sudah tersedia ancaman hukuman administratif  maupun ancaman 

hukuman pidana bagi WP yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, akan tetapi 

kenyataanya  masih  banyak  WP  yang  tidak  atau  belum  sepenuhnya  memenuhi 

kewajibannya.  Hal  ini  terkait  dengan  ikhwal  kepatuhan  perpajakan  atau  tax 

compliance. Berdasarkan penjelasan di atas, menunjukkan bahwa harapan pemerintah 

Indonesia untuk segera mewujudkan masyarakat sadar dan peduli pajak masih cukup 

panjang.  Kesadaran  dan  kepedulian  pajak bagi  masyarakat  dipengaruhi  oleh  suatu 

sistem nilai, dalam hal ini berupa keyakinan (faith) yaitu agama yang dianutnya. Pada 

dasarnya  agama  merupakan  suatu  sistem  nilai.  Sistem  nilai  ini  tentunya  akan 

mempengaruhi atau menentukan pola pikir, sikap, tindak dan hidup para penganutnya. 
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Cara berpikir, bersikap, dan bertindak seseorang pastilah diwarnai oleh ajaran 

agama yang dianutnya, jika ia sungguh-sungguh daam kehidupan beragama. Dengan 

demikian,  kalau  ajaran  agama  itu  mengandung  nilai-nilai  yang  dapat  memacu 

pembangunan, jelaslah bahwa agama akan turut menentukan jalannya pembangunan 

atau  modernisasi.  Pajak hanyalah  sebuah sistem yang dijalankan dan dikendalikan 

oleh manusia (fiskus dan WP).  Bagaimanapun tampilan pemungutan pajak tidak bisa 

dilepaskan dari  nilai-nilai  etika dan religi  yang dianut  oleh manusia  pelaksananya. 

Dengan  kata  lain,  etika  fiskus  dan  WP  merupakan  faktor  yang  mempengaruhi 

kesuksesan pemungutan pajak.  Bila nilai etika tersebut dijunjung tinggi, maka aparat 

pajak  maupun  WP  tentunya  sebisa  mungkin  akan  bersikap  profesional  dan 

menjalankan perannya dengan baik, demikian juga sebaliknya. 

Penelitian mengenai etika penggelapan pajak perspektif agama belum banyak 

dilakukan di Indonesia. Adanya hal tersebut mendorong peneliti untuk meneliti etika 

penggelapan  pajak perspektif  agama.  Penelitian  ini  merupakan  replikasi  penelitian 

yang  dilakukan  oleh  Mc  Gee  (2006),  tetapi  dilakukan  dengan  studi  interpretatif 

mengenai  etika  penggelapan  pajak  perspektif  agama.  Tujuan  penelitian  ini  untuk 

mengetahui,  memahami  dan  memaknai  etika  penggelapan  pajak  perspektif  agama 

yaitu agama Islam dan Kristen. 

2. Telaah Teori

Etika 

Secara etimologi kata etika berasal dari bahasa Yunani yaitu "Ethos" yang berarti 

watak kesusilaan atau adat kebiasaan (custom). Etika biasanya berkaitan erat dengan 

moral  yang  merupakan  istilah  dari  bahasa  latin,  yaitu  "mos"  yang  dalam bentuk 

jamaknya “Mores” yang berarti juga adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan 
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melakukan perbuatan baik dan menghindari  hal-hal tindakan yang buruk. Menurut 

seorang muslim etika adalah cara manusia berprilaku yang didasarkan pada aturan-

aturan agama dan masyarakat.

Menurut  Salomon dalam Sidik (2007), etika dapat dikelompokan menjadi dua 

definisi yaitu: (1) Etika merupakan karakter individu, dalam hal ini termasuk bahwa 

orang yang beretika adalah orang yang baik, dan (2) Etika merupakan hukum sosial. 

Sifat dasar etika adalah sifat kritis, etika bertugas: 1. Untuk mempersoalkan norma 

yang  dianggap berlaku;  2.  Etika  mengajukan  pertanyaan  tentang  legitimasinya;  3. 

Etika mempersoalkan pula hak setiap lembaga seperti orangtua, sekolah, negara dan 

agama untuk memberikan perintah atau larangan yang harus ditaati;  4. Etika dapat 

mengantarkan manusia pada sifat kritis dan rasional; 5. Etika menjadi alat pemikiran 

yang rasional dan bertanggung jawab bagi seorang ahli dan bagi siapa saja yang tidak 

mau diombang-ambingkan oleh norma-norma yang ada. 

Objek etika menurut Von Magnis dalam Zubair (1987) adalah pernyataan moral. 

Apabila  diperiksa  segala  macam  moral,  pada  dasarnya  hanya  dua  macam,  yaitu 

pernyataan  tentang tindakan manusia  dan pernyataan  tentang manusia  sendiri  atau 

tentang  unsur-unsur  kepribadian  manusia  seperti  motif-motif,  maksud,  dan  watak. 

Etika  berhubungan  dengan  empat  hal  yaitu:  Pertama,  dilihat  dari  segi  objek 

pembahasannya, etika berupaya membahas perbuatan yang dilakukan oleh manusia. 

Kedua dilihat  dari segi sumbernya,  etika bersumber pada akal pikiran atau filsafat. 

Sebagai  hasil  pemikiran,  maka  etika  tidak  bersifat  mutlak,  absolut  dan  tidak  pula 

universal. Ia terbatas, dapat berubah, memiliki kekurangan, kelebihan dan sebagainya. 

Ketiga,  dilihat  dari  segi  fungsinya,  etika  berfungsi  sebagai  penilai,  penentu  dan 

penetap  terhadap  sesuatu  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  manusia,  yaitu  apakah 

perbuatan tersebut akan dinilai baik, buruk, mulia, terhormat, hina dan sebagainya. 
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Keempat,  dilihat  dari  segi sifatnya,  etika bersifat  relatif  yakni  dapat  berubah-ubah 

sesuai dengan tuntutan zaman. 

 Fungsi etika menurut seorang Kristiani adalah untuk membimbing manusia dalam 

segala tindakan yang dilakukan ke arah yang lebih baik, menjalin kehidupan dengan 

orang lain, membawa diri kita kearah yang lebih baik, dan juga sebagai pengenalan 

diri  sendiri  (Kamil  2003:2).  Jika dikatakan fungsi  etika  adalah untuk memberikan 

orientasi,  timbul pertanyaan bagaimana pula dengan agama? Tentu saja etika tidak 

dapat  menggantikan  agama.   Akan tetapi,  agama sendiri  memerlukan  ketrampilan 

etika  agar  dapat  memberikan  orientasi  dan  bukan  sekedar  indoktrinasi.  Menurut 

Suseno  et.al  dalam  Kamil  (2003)  menyatakan  ada  empat  alasan  yang 

melatarbelakanginya:  (1)  Etika  dapat  membantu  dalam  menggali  rasionalitas  dari 

moralitas  agama,  seperti  mengapa  Tuhan memerintahkan  ini,  bukan itu;  (2)  Etika 

membantu  dalam menginterpretasikan  ajaran  agama  yang  saling  bertentangan;  (3) 

Etika  dapat  membantu  menerapkan ajaran moral  agama terhadap masalah-masalah 

baru dalam kehidupan manusia, seperti soal bayi tabung dan etunasia; (4) Etika dapat 

membantu  mengadakan  dialog  antaragama  karena  etika  mendasarkan  diri  pada 

argumentasi rasional belaka, bukan pada wahyu. Etika dan agama itu juga berbeda 

dan yang membedakan antara etika dan agama adalah jika etika dengan pertimbangan 

nalarnya,  terbuka  bagi  setiap  orang  dari  semua  agama.  Sebaliknya,  ajaran  agama 

hanya  terbuka  bagi  mereka  yang  mengakui  wahyu  yang  disampaikan  oleh  agama 

yang dianutnya.   

Pajak 

Pajak  menurut  Soemitro  (2003:1)  adalah  iuran  rakyat  kepada  kas  negara 

berdasarkan Undang–Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat  jasa 

timbal  yang  langsung  dapat  ditunjukkan  dan  yang  digunakan  untuk  membayar 
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pengeluaran umum. Unsur-unsur dari pajak menurut Asher dan Heij dalam Nurmantu 

(2003) adalah : (a). kewajiban legal, (b) iuran dalam bentuk uang, (c) dibayar oleh 

para warga negara , organisasi, (d) penerimaan negara, dan (e) untuk tujuan  umum.

Pajak mempunyai fungsi yang sangat mendesak dan strategis bagi suatu negara. 

Fungsi pajak berarti kegunaan pokok, manfaat pokok dari pajak itu sendiri. Tambunan 

(2006: 4) mengemukakan terdapat 4 (empat) fungsi pajak, yaitu: 1. fungsi budgetair; 

2. fungsi regulerend; 3. fungsi demokrasi; dan 4. fungsi distribusi. Prabowo (2004: 3) 

mengemukakan  agar  pemungutan  pajak  tidak  menimbulkan  hambatan  atau 

perlawanan,  maka  pemungutan  pajak  harus  memenuhi  syarat-syarat  berikut;  (1) 

Pemungutan  pajak  harus  adil  (syarat  keadilan);  (2)  Pemungutan  pajak  harus 

berdasarkan Undang-Undang (syarat yuridis); 3. Tidak menganggu perekonomian; 4. 

Pemungutan pajak harus efisien; dan 5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana. 

Ada  tiga  asas  pemungutan  pajak  menurut  Mardiasmo  (2003:7),  yaitu:  (1)  asas 

domisili (asas tempat tinggal); (2) asas sumber; dan (3) asas kebangsaan. 

Tata  cara  pemungutan  pajak  yang  dilakukan  dalam berbagai  tingkatan  sistem 

pemungutannya  berdasarkan  stelsel-stelsel  sebagai  berikut  : a.  stelsel  nyata  (riel  

stelsel); b. stelsel anggapan (fictieve stelsel); c. stelsel campuran. Sistem pemungutan 

pajak  dibagi  menjadi  :  1.  official  assessment  system;  2.  self  assesmet  system;  3. 

withholding  system.  Atas  dasar  apakah  negara  mempunyai  hak  untuk  memungut 

pajak?  Terdapat  beberapa  teori  yang  menjelaskan  atau  memberikan  justifikasi 

pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak.  Teori-teori tersebut antara lain 

sebagai berikut: (1) teori asuransi; (2) teori kepentingan; (3) teori bakti; (4) teori daya 

pikul; (5) teori daya beli. 
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Etika Pajak Perspektif Agama

Menurut seorang ulama’ etika pajak adalah tindakan untuk mematuhi peraturan 

perpajakan atau UUP yang di canangkan oleh pemerintah, dalam hal ini Wajib Pajak 

harus rutin dalam membayar pajak karena dengan membayar pajak yang rutin, maka 

pembangunan akan terlaksana dengan baik. Etika Islam tidak hanya dimaknai sebagai 

etika individual saja, tapi juga perlu dipahami sebagai ajaran sosial. Jadi, Islam tidak 

semata  diartikan  sebagai  ritualisasi  ibadah  dan  etika  individual  semata,  tapi  juga 

sebagai agama yang penting untuk memperbaiki kehidupan sosial secara lebih luas. 

Oleh  karena  itu,  dalam  Islam  pemungutan  pajak  dilakukan  kepada  warga  negara 

muslim yang mampu dan mempunyai penghasilan yang cukup, karena jika pungutan 

pajak dipungut kepada warga negara yang tidak mampu, maka hal itu tidak beretika 

dan berakhlak karena sama dengan suatu penindasan.

Etika  berdasarkan  pandangan  agama  Kristen  adalah  semua  yang  menyangkut 

nilai yang paling dasar dan asasi dari seluruh kehidupan manusia tentang apa yang 

benar dan apa yang tidak benar, apa yang baik dan jahat, apa yang tidak patut tentang 

apa yang tepat dan apa yang benar (Pdt. Sitompul:2006). Etika ada berbagai jenis, ada 

etika umum dan ada etika khusus tergantung dari pribadi tiap orang mana yang akan 

dipilih (Petrus : 2006).  Menurut umat Kristiani etika pajak itu tergantung dari aparat 

pajak  yang  melaksanakan  pelayanannya,  karena  bukan saja  aparat  tersebut  terikat 

pada etika umum yang sudah ditetapkan diinstansi pajak, tetapi juga terikat pada etika 

yang berlandaskan Alkitab. Merupakan tuntutan iman bagi setiap orang Kristen untuk 

selalu hidup tegak dalam kebenaran dan keadilan dalam setiap sikap, perbuatan dan 

tindakannya.  Gambaran  hidup  orang  Kristen  yang  beriman  adalah  kebenaran  dan 

keadilan.  Mengingat  besarnya  peranan  fungsi  pajak  dan  penerimaan  pajak  di 

Indonesia  dan  bagi  seluruh  masyarakatnya,  aparat  pajak  harus  menyadari,  apabila 
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terjadi ketidakjujuran dan tindakan dalam semua bentuk kejahatan adalah dosa yang 

sangat besar, baik kepada sesama manusia masyarakat bangsa dan juga kepada Tuhan. 

Oleh  karena  itu,  setiap  pribadi  harus  menjunjung  tinggi  etika  kerja  yang  telah 

dikenakan kepadanya sesuai dengan tuntutan iman berdasarkan Firman Tuhan (Pdt. 

Pieterson:2006).  Dengan  demikian,  setiap  orang  Kristen  tidak  perlu  takut  untuk 

memulai  dan  menumbuhkan  sikap  perbuatan,  kebenaran  yang  sesuai  dengan 

kehendak Tuhan Yesus dan melawan semua keengganan karena takut akan kerugian 

secara moril dan materi. Tuhan akan lebih tahu untuk memberikan yang terbaik dalam 

kebutuhan hidupnya. Kemudian pada akhirnya, dengan melakoni iman dan percaya 

secara  nyata  kehidupan sebagai  aparat  pajak akan menjadi  teladan  hidup beriman 

secara  Kristen  yang  benar  kepada  setiap  orang  yang  berkaitan  dengan  pelayanan 

pajak.

3. Metodologi Penelitian 

Metoda Penelitian

Penelitian  ini  berorientasi  pada  upaya  untuk  mengetahui,  memahami  dan 

memaknai suatu konteks  etika penggelapan pajak perspetif agama. Untuk mencapai 

pemahaman yang mendalam, penelitian ini mengembangkan suatu pertautan teoritis, 

yaitu  logis-deduktif,  ilmiah,  mendasar,  substantif-formal  serta  kritis  dari  berbagai 

sudut pandang. Pertautan ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam kategorisasi 

realitas dan berbagai aspek yang melingkupinya.  Paradigma yang digunakan dalam 

penelitian  ini  adalah  paradigma intepretif.  Paradigma interpretif  lebih  menekankan 

pada makna atau interpretasi  seseorang terhadap sebuah simbol.  Metoda penelitian 

yang  digunakan  adalah  metoda  fenomenologi.  Metoda  fenomenologi  bertujuan 

memahami  respon  atas  keberadaan  manusia/masyarakat  serta  pengalaman  yang 
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dipahami dalam berinteraksi (Saladien, 2006). Para fenomenolog percaya bahwa para 

makhluk hidup tersedia berbagai cara untuk menginterpretasikan pengalaman melalui 

interaksi dengan orang lain (Moleong, 2005).     

Situs, Informan dan Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan pada beberapa informan yang memahami mengenai 

pajak  dan  agama  di  Surabaya.  Obyek  analisis  pada  penelitian  ini  adalah  realitas 

institusi di masyarakat sebagai sebuah komunitas yang didalamnya terjadi interaksi 

antara  individu  dan  struktur.  Informan  yang  dipilih  dalam  penelitian  ini  adalah 

seseorang yang memahami mengenai pajak dan agama. Dalam hal ini, para pemimpin 

agama yang mempunyai pendidikan cukup tinggi dan memahami mengenai pajak di 

Kota Surabaya. Identitas informan yang digunakan hanya inisial untuk menggantikan 

nama informan yang sebenarnya.  Pengumpulan  data  dilakukan dengan wawancara 

mendalam. Wawancara dilakukan secara tidak terstuktur dan informal dalam berbagai 

situasi.  

Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini mengacu kepada Sanders 

(1982).  Sander  (1982)  membagi  empat  tahap  analisis  data  dalam  penelitian 

fenomenologi,  yaitu:  (1)  Deskripsi  fenomena;  (2)  Identifikasi  tema-tema;  (3) 

Mengembangkan noetic/noematic correlates; dan (4) Abstraksi intisari atau universals 

dari noetic/noematic correlates.    

4. Hasil Penelitian 

Pada  negara-negara  yang  menganut  demokrasi  seperti  Indonesia,  pajak  adalah 

iuran yang wajib dibayar oleh setiap warga negaranya yang mempunyai pendapatan 

setiap bulannya. Pajak dibayar penduduk atas persetujuannya sendiri atau partisipasi 
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aktifnya melalui lembaga perwakilan rakyat, dan pajak dipergunakan oleh pemerintah 

untuk  membiayai  pengeluaran-pengeluaran  pemerintah  dalam  usaha  untuk 

meningkatkan  kesejahteraan  rakyat.  Untuk  itu  partisipasi  aktif  rakyat  dalam 

memenuhi kewajiban perpajakannya di Indonesia disebut sebagai kegotongroyongan 

nasional.  Pendapat  mengenai  pajak  dikemukakan  oleh  Bapak  Jn  (seorang  ustadz 

sekaligus dosen di universitas swasta di Surabaya) bahwa:

“  Pajak  adalah  kewajiban  kita  sebagai  warga  negara,  karena  menurut  saya 
pajak  itu  penting  sekali  dan  hasil  pajak  itu  adalah  untuk  pembangunan  di 
negara kita ini”

Pendapat hampir senada juga diungkapkan oleh ibu Ln (seorang Kristiani) bahwa:

“Kita sebagai warga negara yang baik harus membayar pajak. Karena pajak 
adalah  kewajiban  kita  sebagai  warga  negara  Indonesia  yang  mempunyai 
pendapatan. ”

Menurut  Islam  dan Kristen pajak adalah suatu kewajiban bukan hak, dimana 

kewajiban  itu  harus  dibayar  oleh  warga  negara  Indonesia  yang  mempunyai 

pendapatan setiap bulan. Dimana pendapatannya adalah sudah mencapai Pendapatan 

Tidak Kena Pajak (PTKP) ataupun WP yang sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha 

Kena  Pajak  (PKP).  Bagi  warga  negara  Indonesia  yang  pendapatannya  belum 

mencapai PTKP, mereka tidak dikenai pajak. Islam juga mengatakan bahwa pajak itu 

sangat  penting  karena  fungsinya  adalah  untuk  pembangunan.  Karena  dana  yang 

digunakan untuk membangun fasilitas umum yang ada di Indonesia ini salah satunya 

adalah dari pajak.

Sebelum reformasi  perpajakan  dilakukan,  sistem pemungutan  pajak  adalah 

official  assesment  system. Ketika  sistem  ini  berjalan  mutlak,  banyak  anggota 

masyarakat yang memberikan reaksi karena bisa jadi besarnya pajak hasil perhitungan 

fiskus  tidak  seperti  yang  diperhitungkan  semula,  misalnya  jauh  lebih  besar  dan 

sebagainya.  Guna membangun sistem yang konstruktif  dalam perpajakan nasional, 
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melalui reformasi perpajakan tahun 1983 telah dilakukan perubahan mendasar atas 

sistem pemungutan pajak, yakni dengan self assesment system, selain itu juga dengan 

witholding system. Adanya sistem yang konstruktif ini membawa manfaat bagi WP. 

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ibu Ln sebagai berikut:

“..sistem pembayaran pajak sekarang tidak ribet, apalagi saya sebagai seorang 
karyawan tidak  perlu  menghitung,  kan  pastinya  sudah  dihitung  oleh  bagian 
keuangan dari  potongan penghasilan  jadi  saya tinggal  terima bersihnya dari 
penghasilan saya...”

Sistem  pemungutan  yang  di  terapkan  pemerintah  ada  tiga  macam.  Salah 

satunya  adalah  sistem  witholding  system,  dimana  pihak  ketiga  yang  menghitung 

besarnya  pajak  yang  terutang.  Contohnya  adalah  bagi  karyawan,  karyawan  tidak 

menghitung sendiri pajak terutangnya tetapi dihitung oleh pihak ketiga yaitu bagian 

administrasi  keuangan.  Jadi  karyawan  tinggal  menerima  bersih  gajinya  setelah 

dipotong pajak.

Wulandari  (2008)  menjelaskan  pengertian  pajak  (dharibah)  dalam  Islam 

berbeda dengan pajak atau  tax dalam sistem ekonomi kapitalis  dan sosialis.  Pajak 

dibolehkan  dalam  Islam  karena  adanya  kondisi  tertentu  dan  juga  syarat  tertentu, 

seperti  harus adil,  merata  dan tidak  membebani  rakyat.  Jika melanggar  ketiganya, 

maka  pajak  seharusnya  dihapus  dan  pemerintah  mencukupkan  diri  dari  sumber-

sumber  pendapatan  yang  jelas  ada  nashnya  dan  kembali  kepada  sistem anggaran 

berimbang (balance budget). 

Kewajiban  pajak  bukan  karena  adanya  harta  melainkan  karena  adanya 

kebutuhan  mendesak,  sedangkan  baitul  maal kosong  atau  tidak  mencukupi. 

Pemberlakuan  pajak  adalah  situasional,  tidak  harus  terus  menerus.  Ia  bisa  saja 

dihapuskan bila  baitul  maal sudah terisi  kembali.  Pajak diwajibkan hanya  kepada 

kaum muslimin  yang kaya. Sistem pajak yang baik tidak  saja  akan meningkatkan 
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penerimaan pemerintah, tetapi juga meningkatkan pembangunan negara. Sistem pajak 

yang adil akan memberikan keadilan kepada para pembayarnya dan perbendaharaan 

negara.  Dalam Islam, pungutan pajak pada zaman modern setelah berlalunya zaman 

pemerintahan daulah Khalifah Islamiyah, menurut para fuqaha dalam Gamal (2006) 

terbagi  dalam  dua  pendapat,  ada  yang  membenarkan  dan  ada  pula  yang 

menentangnya.  Alasan  kelompok  yang  menentang,  sebagian  besar,  adalah  karena 

pemerintahan yang ada sekarang bukan dipimpin oleh pemerintah yang sah secara 

“Syariat Islam”, dan apabila pemerintahan semacam ini diperbolehkan menarik pajak, 

maka dikhawatirkan pajak akan disalahgunakan dan menjadi suatu alat penindasan. 

Menurut  para  fuqaha,  kewajiban  membayar  pajak,  mempunyai  arti  bahwa 

pembayaran  yang  mereka  lakukan  berguna bagi  negara  agar  mampu menjalankan 

fungsinya secara efektif karena dana dari pajak tersebut secara langsung atau tidak 

langsung  dipergunakan  untuk  pelayanan-pelayanan  yang  diperoleh  dari  negara, 

seperti perlindungan keamanan dalam negeri maupun luar negeri, pembangunan jalan, 

pelabuhan  laut,  bandar  udara,  pasokan  air  bersih,  kebersihan  jalan  raya  dan 

lingkungan, serta perawatan sistem drainase dan lainnya.

Jika  berbicara  tentang  pajak  dari  sudut  pandang  teologi  Kristen,  hal  yang 

paling  lazim  dikutip  adalah  :  “  Berikanlah  kepada  Kaisar  apa  yang  wajib  kamu 

berikan  kepada  Kaisar,  dan  kepada  Allah  apa  yang  wajib  kamu  berikan  kepada 

Allah.” (Mat 22 :21). Ayat di atas merupakan sikap dasar kewajiban umat Kristiani 

terhadap  negara  atau  pemerintah.  Adanya  ayat  tersebut  mendorong  ketaatan  umat 

Kristiani seperti yang diungkapkan oleh Ibu ln sebagai berikut: 

“Saya sebagai umat Kristen selalu taat pada pemerintah dengan cara membayar 
pajak karena hal itu merupakan perintah Allah kepada umatnya seperti yang 
ada pada Alkitab”
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Orang  Kristen  percaya  bahwa  pajak  adalah  ajaran  dari  Allah  untuk 

menghormati negaranya. Karena dalam Alkitab sudah dijelaskan bahwa sebagai umat 

Kristiani disuruh taat kepada negara dengan menjalankan perintah dari negara tersebut 

yang diantaranya  adalah dengan membayar  pajak.  Umat Kristiani  selalu  mengakui 

dan  taat  kepada  wewenang  negara  dan  berkewajiban  untuk  memenuhi  hak-hak 

pemerintah.  Namum  ketaatan  umat  Kristiani  kepada  pemerintah  bukanlah  tanpa 

syarat. Bagi umat Kristiani segala kewajiban di dunia hanya wajib dilakukan sejauh 

sesuai dengan kewajiban kepada Allah. Hal ini ditegaskan oleh Petrus dalam sidang 

mahkamah  agung  Yahudi  :  “kita  harus  lebih  taat  kepada  Allah  daripada  kepada 

manusia” (Kis. 5:29). Dengan demikian apabila pemerintah memerintahkan sesuatu 

yang bertentangan dengan keadilan dan kebenaran, umat Kristiani harus menolak.

           Dari pemahaman diatas, landasan teologis umat Kristiani terhadap pajak adalah 

bahwa umat Kristiani memahami ada wewenang negara dan umat Kristiani memiliki 

kewajiban  terhadap  negara.  Karena  kewajiban  terhadap  negara  bersyarat,  maka 

ketaatan terhadap negara bukan dipahami dari doktrin ketaatan mutlak tetapi harus 

diletakkan dalam sikap etis.  Oleh karena itu,  umat  Kristiani  mempunyai  dua tiang 

fondasi yang menopang kewajiban membayar pajak secara jujur dan benar, sehingga 

kepatuhannya membayar pajak dibenarkan pemerintah dan Tuhan (Pdt. Wirakotan :

2006).

Pajak dianggap adalah suatu biaya yang harus dibayar.  Banyak  WP pribadi 

maupun WP badan yang menganggap pajak adalah suatu momok yang menakutan 

yang harus dihindari. Untuk menghindari hal tersebut banyak WP yang menghalalkan 

segala cara agar pajak yang akan dibayarkan tidak banyak. Dan salah satunya adalah 

melakukan  dengan  cara  tax  evasion. Penghindaran  Pajak  atau  tax  evasion sangat 

banyak caranya, yang pada intinya adalah bagaimana menghindari pembayaran pajak 
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dengan perencanaan pajak sehingga memungkinkan melakukan transaksi yang tidak 

akan terkena pajak.  Tax Evasion mempunyai akibat bagi negara adalah berkurangnya 

penyetoran dana pajak ke kas negara, atau bahkan tidak ada dana pajak yang masuk 

ke kas negara. Menurut Goerke (2001)  tax evasion  dilakukan dengan memanipulasi 

daftar gaji karyawan pada perusahaan dengan cara mengganti daftar gaji tenaga kerja 

kepada pihak pemungut pajak. Dan menurut salah seorang muslim mengatakan:

”Penggelapan  pajak menurut  saya  adalah  tidak membayar pajak atau tidak 
melaporkan berapa besar pajak yang terutang dan juga memanipulasi SPT yang 
akan disetorkan, seharusnya dia membayar pajaknya 1 juta tapi ditulis dalam 
SPT nya hanya 500 ribu”

Sedangkan seorang pendeta mengatakan:

”Penggelapan  pajak  adalah  tidak  membayar  pajak  dan  hal  itu  dikarenakan 
kurangnya sosialisasi dari pemerintah”

Islam mengartikan penggelapan pajak adalah orang atau WP yang tidak mau 

membayar  pajak atau WP yang  dengan sengaja  memanipulasi  atau  meminimalisir 

jumlah  pajak  terutang  yang  akan  dilaporkan  ke  kantor  pajak.  Sedangkan  Kristen 

mengartikan penggelapan pajak adalah WP yang tidak mau membayar pajak karena 

mereka melihat kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah.

Menurut Wallschutzky dalam Nurmantu (2004) sebab-sebab WP melakukan 

tax  evasion adalah:  (1)  WP berpersepsi  tentang:  (a)  Tarif  pajak  terlalu  tinggi;  (b) 

Sistem  keadilan  dan  kejujuran  dalam  perpajakan  yang  kurang;  (c)  Bagaimana 

kebijakan pemerintah dalam membelanjakan uang dari pembayaran pajak oleh Wajib 

Pajak; (2) Kecenderungan individu yang kurang memahami aturan dan hukum yang 

berlaku;  (3)  Perilaku  individu  yang  dipengaruhi  oleh  kelompok  sehingga 

mempengaruhi  individu  tersebut  melakukan  tax  evasion;  (4)  Tax audit,  pelaporan 

informasi dan potongan dalam pajak; (5) Administrasi pajak yang kurang dimengerti 
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oleh tax payer; (6) Praktisi pajak; (7) Kemungkinan ketahuan dan penegakan hukum 

yang kurang dari pemerintah; dan (8) Servis dari Wajib Pajak yang kurang dinikmati.

Di Indonesia, hampir merata ada keengganan membayar pajak sebagaimana 

mestinya dengan cara yang jelas-jelas  tax evasion.  Caranya pun sangat kasar, tidak 

lagi melalui rekayasa keuangan, tetapi terang-terangan memanipulasi dokumen yang 

dikombinasi  dengan  penyuapan.  Dua  cara  itu  masih  lestari  karena  didukung  oleh 

mental  birokrasi  yang  bobrok.  Banyak  wajib  pajak  yang  enggan  melakukan 

pembayaran  pajak  karena  mereka  tahu  pajak  yang  dibayarkan  pasti  bocor  dan 

digunakan  untuk  korupsi.  (Gie:  2007).  Dalam  perpajakan,  sudah  menjadi  rahasia 

umum bahwa tidak sedikit orang yang manipulasi pajak dengan cara meminimalkan 

pendapatan  pajaknya  bahkan  ada  juga  yang  tidak  membayar  pajak  sama  sekali. 

Padahal  mereka  sadar  bahwa  hal  itu  melanggar  norma-norma  agama  sekaligus 

melanggar  aturan  dalam negara.  Mereka  melakukan  hal  tersebut  dengan  berbagai 

alasan. Seorang muslim mengatakan alasan para WP melakukan penggelapan pajak 

adalah karena:

”Menurut  saya  orang-orang  melakukan  penggelapan  pajak  adalah  karena 
faktor:

1. Para  WP  lebih  mementingkan  keluarga  daripada  negara,  artinya 
penghasilan  WP  yang  diperoleh  lebih  baik  diberikan  kekeluarganya 
daripada untuk membayar pajak.
2. Kurangnya sosialisasi dari aparat pajak bahwa betapa pentingnya pajak 
itu untuk masyarakat banyak.
3. Masyarakat sudah membayar pajak tetapi masyarakat tidak menikmati 
hasil dari pembayaran pajak tersebut, contohnya fasilitas umum”.

Sedangkan menurut Kristen alasan para wajib pajak melakukan penggelapan 

pajak adalah karena:

”Saya sebagai biarawati mungkin kurang memahami masalah perpajakan, tapi 
saya tahu pajak. Menurut pendapat saya masyarakat melakukan penggelapan 
pajak karena:

1. Para WP kurang percaya dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah.
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2. Pemerintah  hanya  ngomong  doank  tidak  ada  realisasinya.  Kata 
pemerintah,  pajak  adalah  untuk  memfasilitasi  masyarakat  seperti  jalan 
umum,  rumah  sakit,  dan  lain-lain.  Pokoknya  yang  berhubungan  dengan 
fasilitas  umum. Tapi  mana  kenyataannya  hanya  di  kota-kota  besar  yang 
terealisasi tapi didaerah masih banyak jalanan umum yang rusak dan ada 
juga rumah sakit daerah yang sudah tidak layak pakai ”. 

Umat Islam mengatakan alasan WP melakukan penggelapan pajak adalah dari 

faktor keluarga, karena WP menganggap keluarga adalah segala-galanya. Misalnya, 

sang WP yang dalam gaya hidupnya selalu mewah dan membeli barang-barang yang 

super  mahal  dan  ketika  penghasilan  sang  WP  menurun  bukan  tidak  mungkin 

penghasilan  yang  digunakan  untuk  membayar  pajak  malah  digunakan  untuk 

keperluan keluarga yang tidak perlu.  Fiskus  kurang mensosialisasikan bahwa pajak 

adalah  sumber  penerimaan  negara  yang  terbesar,  manfaat  dari  pajak  juga  sangat 

berguna bagi masyarakat banyak.

Umat Kristen juga mengungkapkan alasan WP melakukan penggelapan pajak 

adalah  karena  para  WP  pajak  kurang  percaya  dengan  aturan  yang  dibuat  oleh 

pemerintah. Seperti sekarang, WP banyak melihat para fiskus melakukan korupsi dan 

selalu  menganggap  fiskus  menjadi  kaya  karena  uangnya  didapat  dari  uang  pajak. 

Padahal pemerintah membuat aturan bahwa korupsi itu dilarang tetapi mereka sendiri 

melakukan korupsi. Itulah sebabnya masyarakat melakukan penggelapan pajak.

Alasan terakhir WP melakukan penggelapan pajak menurut Islam dan Kristen 

adalah  pemerintah  tidak  banyak  menunjukkan  realisasi  seperti  fasilitas  umum, 

sehingga  banyak  masyarakat  tidak  menikmati  fasilitas  tersebut  dan  menganggap 

pemerintah itu tidak adil karena mereka melihat fasilitas yang banyak itu hanya di 

kota-kota besar, sedangkan yang ada didaerah fasilitas yang diberikan kurang. Alasan 

lainnya WP melakukan penggelapan adalah masyarakat kurang menikmati  fasilitas, 

seperti didaerah. Mereka menganggap bahwa fasilitas yang banyak hanya ada di kota 

besar  sedangkan  didaerah  fasilitasnya  masih  kurang.  Jadi  penggelapan  pajak  di 
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Indonesia masih banyak dilakukan. Contoh kasus penggelapan pajak : (1) Melaporkan 

penjualan lebih kecil dari yang seharusnya, omzet 10 milyar hanya dilaporkan dalam 

laporan  keuangan  perusahaan  sebesar  5  milyar;  (2)  Menggelembungkan  biaya 

perusahaan dengan membebankan biaya  fiktif;  (3)  Transaksi  export fiktif;  dan (4) 

Pemalsuan dokumen keuangan perusahaan.

Dalam ketentuan perpajakan, masih terdapat berbagai celah (loophole) yang 

dapat dimanfaatkan oleh perusahaan agar jumlah pajak yang dibayar oleh perusahaan 

optimal  dan  minimum  secara  keseluruhan.  Optimal  disini  diartikan  sebagai, 

perusahaan  tidak  membayar  sesuatu  (pajak)  yang  semestinya  tidak  harus  dibayar, 

membayar pajak dengan jumlah yang ‘paling sedikit’ namun tetap dilakukan dengan 

cara yang elegan dan tidak menyalahi ketentuan yang berlaku. Selain menghindari 

transaksi  yang  merupakan  obyek  pajak,  langkah-langkah penghematan  pajak yang 

dapat dilakukan oleh perusahaan antara lain: 1. Memilih Bentuk usaha yang memiliki 

tarif   pajak terendah;  2.  Memaksimalkan biaya  yang  telah  dikeluarkan  agar  dapat 

dibebankan sebagai pengurang penghasilan; 3. Memilih berbagai alternatif transaksi 

yang memberikan efek beban pajak terendah;  dan 4.  Memaksimalkan kredit  pajak 

yang telah dibayar.

Ada  tiga  pandangan  dasar  dalam  etika  penggelapan  pajak.  Salah  satu 

pandangan adalah bahwa penggelapan pajak selalu atau hampir tidak etis dan yang 

mendasari dari pemikiran ini adalah pertama bahwa setiap individu mempunyai suatu 

tugas  atau  tanggung  jawab  kepada  negara  untuk  membayar  pajak.  Kedua, setiap 

individu  juga  mempunyai  tanggung  jawab  kepada  orang  lain  atau  anggota  atas 

penghasilan yang diperolehnya yaitu dengan membayar pajak. Ketiga, bahwa individu 

itu mempunyai tanggung jawab kepada Tuhan untuk membayar pajak karena Tuhan 

memerintahkan kita untuk membayar pajak, dan pandangan ini tentunya bukan untuk 
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orang ateis tetapi untuk mereka yang beragama (Mc Gee :2005). Pernyataan ketiga 

diatas  adalah sesuai dengan karakteristik  masyarakat  Indonesia,  karena masyarakat 

Indonesia  adalah  orang  beragama.  Diantaranya  adalah  agama  Islam  dan  agama 

Kristen.

Banyak yang mengatakan bahwa orang yang tidak beretika adalah orang yang 

tidak mempunyai moral dan aturan dalam hidupnya. Etika penggelapan pajak dilihat 

dari perspektif agama mengungkapkan hal tersebut adalah tergantung dari bagaimana 

pajak itu dilaksanakan dan diterapkan pada masyarakat. Apakah penggelapan pajak 

itu beretika, kadang-kadang beretika, dan tidak beretika. Penggelapan pajak dikatakan 

tidak beretika karena membayar pajak adalah suatu kewajiban sebagai warga negara 

untuk membayar pajak. Tidak ada seorangpun yang menentang besarnya tarif pajak 

karena hal itu sudah ditentukan dalam UUP. Masyarakat Indonesia juga masyarakat 

yang beretika baik. Namun dalam hal penggelapan pajak menurut orang Islam dan 

Kristen jelas sangat tidak beretika. Pak Dn seorang muslim mengatakan : 

” Di Indonesia penggelapan pajak itu jelas tidak beretika dalam hal sistem atau 
peraturan  yang  di  buat  oleh  pemerintah,  namun  dalam  sosialisasinya 
penggelapan  pajak  jelas  beretika,  buktinya  dalam  hal  pembangunan.  Dan 
sekarang  ini  juga  banyak  orang-orang  yang  melakukan  penggelapan  pajak 
terutama wajib pajak badan”.

Menurut  Islam penggelapan pajak tidak beretika karena pajak itu dilihat dari 

sistem yang  dibuat  pemerintah.  Sistem perpajakan  yang  dibuat  pemerintah  sudah 

bagus apalagi dalam UUP juga dijelaskan bahwa ada hukuman yang setimpal bagi 

mereka  yang  melakukan  penggelapan  pajak.  Kewajiban  membayar  pajak  terdapat 

pada negara yang berdemokrasi  seperti  Indonesia, negara demokrasi  adalah negara 

yang  semua  keputusan  ada  ditangan  rakyat  dan  setiap  negara  membuat  undang-

undang itu juga atas persetujuan rakyat. Dalam hal ini Pendeta berpendapat:

”....Negara  kita  ini  negara  yang  berasas  demokrasi  setiap  keputusan  yang 
diambil  pemerintah  itu  juga  atas  persetujuan  rakyat.  Seperti  halnya  dalam 
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keputusan pemerintah menaikkan tarif  pajak, pemerintah pasti  punya alasan 
tentang hal itu...”

Pajak dipungut pemerintah digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. 

Dalam  mengambil  semua  keputusan  yang  dikeluarkan  pemerintah  haruslah 

berdasarkan atas keputusan bersama seperti yang ada di Indonesia, karena Indonesia 

menggunakan  asas  demokrasi,  artinya  semua  keputusan  ada  ditangan  rakyat  dan 

nantinya akan di gunakan untuk rakyat juga. 

Di  Indonesia  pada  umumnya,  pembayar  pajak,  badan  maupun  perorangan, 

belum  membayar  kewajiban  pajaknya  sesuai  dengan  keadaan  yang  sebenarnya. 

Mungkin, 90% dari pembayar pajak, termasuk para pejabat dan pegawai negeri, juga 

dari kalangan militer dan polisi, tidak melaporkan kewajiban pembayaran pajak sesuai 

dengan keadaan yang sebenarnya. Alhasil, para pejabat termasuk juga dari kalangan 

aparatur pajak sendiri,  ikut beramai-ramai menggelapkan pajak.  Bapak Dn seorang 

muslim mengatakan.

”Sekarang  ini  orang-orang  banyak  melakukan  penggelapan  pajak  karena 
mereka belum tahu apa sebenarnya arti pajak itu, bahkan mereka yang sudah 
tahu pentingnya pajak bagi negara masih saja melakukan penggelapan ”.

Sekarang  ini,  banyak  WP  dengan  sengaja  atau  tidak  sengaja  melakukan 

penggelapan pajak, yaitu sengaja tidak melaporkan pajak terutangnya kepada negara. 

Mereka yang tidak sengaja untuk tidak membayar pajak adalah mereka yang tidak 

tahu bahwa penghasilannya tersebut sudah dikenai pajak, seperti seseorang mendapat 

penghasilan  tiap  bulan  sebesar  Rp.  1.200.000  dan  setahun  penghasilannya  sudah 

mencapai 14.400.000. menurut peraturan perundang-undangan orang tersebut sudah 

dikenai pajak, tetapi dia tidak tahu kalau dia sudah wajib membayar pajak 

Penggelapan pajak dikatakan kadang-kadang beretika adalah karena pemerintah 

menyuruh  membayar  pajak  tetapi  pemerintah  tidak  memberi  imbal  balik  kepada 

masyarakat seperti memberi fasilitas umum. Pemerintah hanya bicara saja tetapi tidak 
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ada buktinya.  Sehingga warga negara malas untuk membayar pajak. Hal ini seperti 

diungkapkan oleh Ibu Ln:

”..Menurut saya penggelapan pajak itu kadang-kadang beretika karena orang-
orang  sudah  tahu  apa  pajak  itu  dan  bagaimana  pajak  itu  diterapkan  di 
masyarakat. Tapi mereka kurang percaya dengan pemerintah khususnya aparat 
pajaknya  karena  mereka  melihat  banyak  aparat  pajak  yang  melakukan 
korupsi”.

Pendapat  yang  sama  juga  dikemukakan  oleh  seorang  Kristen  yang  juga seorang 
pendeta:

”..Penggelapan  pajak  dalam  agama  memang  dilarang  karena  kita  dengan 
sengaja tidak membayar pajak atau membayar tapi tidak sesuai dengan yang 
sebenarnya,  tapi  penggelapan  pajak  memang kadang-kadang  beretika  ketika 
pemerintah  banyak  omong  saja  tapi  realisasinya  masih  belum  banyak 
kelihatan”.

Menurut ibu Ln seorang Kristiani mengatakan penggelapan pajak kadang-kadang 

beretika, karena masyarakat tahu pajak adalah iuran wajib yang di perintahkan kepada 

warga  negara  yang  mempunyai  penghasilan  dan  nantinya  pajak  digunakan  untuk 

kepentingan warga negara, tetapi masyarakat banyak melihat para pemimpin mereka 

khususnya para pegawai pajak melakukan tindakan yang seharusnya tidak dilakukan 

yaitu dengan mengkorupsi uang dari pembayaran pajak. Hal itu mengakibatkan bagi 

para WP yang giat  membayar  pajak menjadi  malas  untuk membayar  pajak karena 

mereka berpikir percuma membayar pajak jika uang pajak di buat korupsi oleh aparat 

pajak. 

Sedangkan menurut seorang pendeta, penggelapan pajak kadang-kadang beretika 

ketika  pemerintah  menyuruh  membayar  pajak,  lalu  masyarakat  membayar  pajak 

dengan  rutin.  Tetapi  realisasi  yang  dijanjikan  kepada  masyarakat  tidak  ada  yang 

nyata, bahkan banyak diberitakan bahwa uang pajak banyak yang digunakan korupsi 

oleh aparat pajaknya sendiri .

Ada banyak faktor yang menghambat suksesnya fungsi perpajakan untuk menarik 

dana yang sebesar-besarnya dari para WP, selain kurangnya kesadaran dan kurangnya 
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pengetahuan akan pentingnya pajak. Ada beberapa hal yang menghambat dilakukan 

oleh para wajib pajak untuk menghindari pajak. Hambatan datang dari dua arah, yaitu 

dari WP dan dari aparat pajak. Hambatan yang datang dari WP berupa usaha atau 

perbuatan yang bertujuan untuk mengelakkan diri  dari  kewajiban untuk membayar 

pajak yaitu dengan cara: (1) Menghindari pajak dengan tidak melakukan hal-hal yang 

dapat dikenakan pajak yaitu dengan menahan diri, menekan konsumsi atau barang-

barang yang  dapat  dikenakan pajak atau  menggantinya  dengan barang yang  tidak 

dikenai pajak atau barang yang kurang dikenai pajak. Contohnya : pajak atas bahan 

bakar minyak dapat dihindari orang dengan membiarkan mobilnya parkir di garasi. 

(2)  Mengelakkan  pajak.  Pengelakkan  pajak  dilakukan  untuk  melepaskan  diri  dari 

pajak  yaitu  dengan  perbuatan  berpura-pura  atau  menyembunyikan  keadaan 

sebenarnya dan mengajukan pernyataan atau dokumen yang tidak benar. Contohnya: 

praktik dokter spesialis yang terkenal tapi dibuat tanpa identitas yang jelas hanya dari 

informasi mulut ke mulut, sehingga tidak dapat di data petugas pajak, karena dari luar 

kelihatan  hanya  sebagai  rumah  tinggal  biasa.  (3)  Melalaikan  pajak  yaitu  berupa 

berbuatan menolak membayar  pajak yang telah ditetapkan dan menolak memenuhi 

formalitas yang harus dipenuhi oleh WP. 

Selain  hambatan  yang  datang  dari  WP  diatas,  ada  juga  hambatan  yang 

datangnya dari instansi dan aparat pajak. Untuk memungut pajak, maka instansi pajak 

dilengkapi dengan seperangkat UU dan peraturan-peraturan bagaimana tata cara dan 

ketentuan  pajak  dilaksanakan  yang  bertujuan  untuk  adanya  kepastian  hukum  dan 

dasar hukum pemungutan pajak dan juga agar para WP dapat mengetahui hak dan 

kewajibannya serta sanksi yang akan diberikan kalau peraturan dilanggar. 

Penggelapan pajak dikatakan beretika karena ada sekolompok orang yang kurang 

atau bahkan tidak percaya pada kekuasaan pemerintah dan menganggap pajak adalah 
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suatu  pencurian  hak  warga  Negara  dengan  menyita  asset tanpa  disetujui  oleh 

pemiliknya. Bapak Dn seorang muslim juga mengemukakan:

”..Kan  sudah  saya  bilang  sebelumnya  bahwa  penggelapan  pajak  itu  bisa 
beretika.  Jika  pemerintah  masih  saja  kayak  gini  yaitu  belum  menunjukkan 
realiasinya  kepada  masyarakat.  Sehingga  masyarakat  menganggap  bahwa 
pembayaran pajak adalah pencurian yang dilakukan pemerintah, seperti halnya 
karyawan mereka bekerja untuk perusahaan dan ketika mereka menerima gaji, 
gaji mereka dipotong untuk ini itu salah satunya untuk pajak. Kadang mereka 
tidak ikhlas  dan dalam Islam orang yang mengambil  barang orang lain  dan 
orang tersebut tidak ikhlas, maka hal itu adalah sebuah pencurian.”

Umat Islam mengatakan penggelapan pajak itu bisa juga beretika, kalau dilihat 

dari kondisi sekarang yaitu masih belum banyak realisasi pemerintah yang diterapkan 

kepada masyarakat, hal ini yang membuat enggan masyarakat untuk membayar pajak. 

Ada  masyarakat  yang  menganggap  kalau  pemerintah  itu  adalah  pencuri  uang 

masyarakat. Pendapat lain yang diungkapkan oleh pendeta adalah sebagai berikut: 

”..Etika penggelapan pajak menurut saya itu beretika jika dilihat dari kondisi 
sekarang. Lihat aja pegawai pajak sekarang banyak disorot gara-gara mereka 
makan uang rakyat.  Gak salah jika  kalau ada yang melakukan penggelapan 
pajak”.

Umat Kristen juga mengatakan bahwa penggelapan pajak itu beretika dilihat 

dari kondisi Indonesia saat ini yaitu banyaknya aparat pajak melakukan korupsi dari 

hasil  uang  pajak,  sehingga  membuat  WP  tidak  mau  membayar  pajak.  Memang 

kenyataan  tersebut  sering  mengecewakan  masyarakat.  Sering  kali  ditemukan 

ketidakjujuran dari aparat  pajak itu sendiri.  Hal ini  seperti  yang diungkapkan oleh 

seorang muslim:

”...Alasan masyarakat  khususnya  wajib  pajak melakukan  penggelapan  pajak 
adalah karena mereka melihat kalau aparat pajak itu suka korupsi dari hasil 
pajak masyarakat,  mereka gak percaya lagi jadinya akhirnya mereka gak mau 
bayar pajak..” 

 Islam juga mengatakan selain WP tidak mau membayar pajak karena belum 

banyak  realisasi  yang  diterapkan  oleh  pemerintah,  alasan  lain  yang  membuat  WP 

melakukan penggelapan pajak adalah banyak disorot aparat  pajak yang melakukan 
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korupsi dan korupsi itu didapat dari uang pajak. Hal ini yang membuat para wajib 

pajak tidak mau melakukan pembayaran pajak.

5. Simpulan, Implikasi dan Keterbatasan

5.1. Simpulan

Penelitian  ini  membuktikan  menurut  Islam  penggelapan  pajak  itu  tidak 

beretika dari  segi peraturan yang sudah di buat oleh pemerintah,  karena peraturan 

yang dibuat pemerintah tentang pajak sekarang sudah mendekati sempurna. Menurut 

Kristen penggelapan pajak itu kadang-kadang beretika karena wajib pajak mengetahui 

arti pajak dan pentingnya pajak tetapi kenyataanya masih banyak aparat melakukan 

korupsi sehingga masyarakat tidak mau untuk membayar pajak. Namun Islam juga 

mengatakan bahwa penggelapan pajak itu beretika di lihat dari kondisi sekarang, yaitu 

pembangunan  masih  banyak  yang  belum  terealisasi  padahal  wajib  pajak  sudah 

membayar  pajaknya,  sehingga  wajib  pajak  menganggap  pembayaran  pajak  adalah 

sebuah  pencurian.  Umat  Kristen  juga  mengatakan  bahwa  penggelapan  pajak  itu 

beretika  dilihat  dari  kondisi  Indonesia  saat  ini  yaitu  banyaknya  aparat  pajak 

melakukan  korupsi  dari  hasil  uang  pajak,  sehingga  membuat  WP  tidak  mau 

membayar pajak.  

5.2. Keterbatasan

Keterbatasan dalam penelitian ini diantaranya adalah:

1. Di Indonesia terdapat banyak agama yaitu ada 5 agama. Namun hanya dua 

agama yang diambil oleh peneliti yaitu agama Islam dan agama Kristen.

2. Kurangnya waktu dalam mendalami pengamatan terhadap responden. 
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5.3. Saran

Berdasarkan  simpulan  dan  keterbatasan  penelitian  ini,  maka  saran  dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Diharapkan bagi peneliti berikutnya untuk menyempurnakan penelitian 

ini tidak hanya mengambil objek dari dua agama yaitu Islam dan Kristen, tetapi 

agama lain yang ada di Indonesia. 

2. Waktu  yang  digunakan  untuk  melakukan  pengamatan  terhadap 

responden lebih  lama  sehingga  dapat  mewujudkan  suatu  penelitian  yang  lebih 

sempurna. 

3. Agar objek yang diteliti  selanjutnya  bukan hanya dari  agama, tetapi 

juga dari kepatuhan.
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