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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO: 

Percayalah semua yang sedang kita lalui adalah sebuah proses menuju lika liku 

kehidupan yang lebih baik. Jalani dengan ikhlas karena Allah dan orangtua. 

Skripsi ini kupersembahkan untuk: 

 Allah SWT 

 Umik dan Abah tercinta 

 Kakak dan saudara tersayang 

 Sahabat dan teman-temanku tercinta 
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INTISARI 

 

Pajak merupakan salah satu hal terpenting dalam pertumbuhan 

perekonomian negara. Khususnya di bidang UMKM karena layak 

dipertimbangkan dalam visi pemenuhan target penerimaan pajak. Dengan 

tersebarnya pelaku UMKM memunculkan peluang untuk melakukan tindakan 

penggelapan pajak. Banyak faktor yang mempengaruhi maraknya perilaku 

penggelapan pajak di kalangan pelaku UMKM. Pada penelitian ini peneliti 

mencoba mengambil dari segi budaya nasional dan juga religiusitas untuk 

mengidentifikasi adanya perilaku penggelapan pajak dengan meneliti persepsi 

mengenai etika penggelapan pajak yang dirasakan di pelaku umkm. Adapun etika 

yang dimaksud adalah etis atau tidaknya penggelapan pajak untuk dilakukan di 

kalangan UMKM.  

Berdasarkan kajian pustaka yang mendalam, diajukan beberapa hipotesis 

yaitu adanya pengaruh dimensi budaya (jarak kekuasaan, penghindaran 

ketdakpastian, maskulinitas dan individualismme) dan religiusitas terhadap 

persepsi etika penggelapan pajak yang dirasakan. (1) Tingginya variabel jarak 

kekuasaan berbanding terbalik dengan etika penggelapan pajak yang dirasakan. 

(2) Penghindaran ketidakpastian yang tinggi menunjukkan adanya etika 

penggelapan pajak yang rendah. (3) Semakin tinggi individualism, maka semakin 

tinggi etika penggelapan pajak yang dirasakan. (4) Maskulinitas yang rendah 

berbanding terbalik terhadap etika penggelapan pajak yang dirasakan. Selain itu 
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juga ada variabel religiusitas dimana (5) Semakin tinggi tingkat religiusitas, 

semkain tinggi pula etika penggelapan pajak yang dirasakan.   

Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM. Teknik sampling atau 

pengambilan sampel menggunakan simple random sampling, kemudian menurut 

Sugiyono (2017:82) Simple Random Sampling adalah pengambilan anggota 

sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang 

ada dalam populasi itu. 

Berdasarkan pengujian hipotesis dalam studi ini dapat disimpulkan:                  

(1) Jarak kekuasaan berpengaruh negative signifikan terhadap etika penggelapan 

pajak yang dirasakan. (2) Penghindaran ketidakpastian berpengaruh negative 

signifikan terhadap etika penggelapan pajak yang dirasakan; (3) Individualisme 

yang tinggi mempengaruhi tingginya etika penggelapan pajak yang dirasakan; 

Variabel individualisme didapatkan hasil positif signifikan. Pada penelitian ini 

menunjukan sikap kolektivisme yang berarti etika yang dirasakan oleh wajib 

pajak tergolong rendah atau etis untuk melakukan penggelapan pajak.  (4) 

Maskulinitas berpengaruh negatif signifikan terhadap persepsi etika penggelapan 

pajak yang dirasakan. Hasil diatas menunjukkan bahwa dimensi maskulinitas pada 

sample umkm tergolong rendah (feminimisme tinggi) persepsi akan penggelapan 

pajak yang dianggap tidak etis untuk dilakukan. (5) Variabel religiusitas 

memperoleh hasil uji berupa positif signifikan. Semakin tinggi religiusitas yang 

dimiliki seseorang, semakin tinggi pula etika penggelapan pajka yang dirasakan 

atau dengan kata lain penggelapan pjaka dianggap tidak etis untuk dilakukan. 
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Puji syukur disampaikan kepada Allah S.W.T atas segala rahmat dan karunia-Nya 
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telah memberikan bimbingan, didikan, serta motivasi pada penelitian ini, 
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