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ABSTRACT 

 
This study aimed to examine differences in preceptions of accounting students of 

men and women regarding tax evasion, and to examine differences in student perceptions in 
the field of financial accounting and accounting in the field of accounting audit and taxation 
on tax evasion. Data obtained from the results of questionnaires distribution by purposive 
sampling method on students at STIE Perbanas Surabaya. The number of accounting 
students who became the object of research as many as 141 students. This study used SPSS 
with different test data analysis mann whitney u-test. The results showed that there was no 
difference in perceptions of both gender and from both areas of specialization on tax evasion. 

 
Keywords :perception, tax and evasion 

1.  PENDAHULUAN 
Sebagai mahasiswa ekonomi 

tentunya harus banyak mengetahui 
permasalah-permasalah ekonomi yang 
terjadi terutama di Indonesia.Permasalahan-
permasalahan yang paling banyak 
diperbincangkan salah satunya tentang 
penggelapan pajak (tax 
evasion).Penggelapan pajak (tax evasion) 
adalah kegiatan menghindari atau 
penghematan pajak yang dilakukan secara 
ilegal.Dalam penggelapan pajak (tax 
evasion), ada beberapa contoh penggelapan 
pajak di Indonesia, diantaranya: (1) 
transaksi export fiktif; (2) pemalsuan 
dokumen keuangan perusahaan; (3) hasil 
laporan penjualan di manipulasi lebih kecil 
dari yang sebenarnya; (4) membesarkan 
biaya pengeluaran dari yang sebenarnya. 

Ada 8 (delapan) sebab-sebab wajib 
pajak melakukan penggelapan pajak (tax 
evasion) adalah: (1) tarif pajak yang terlalu 
tinggi; (2) sistem keadilan dan kejujuran 
dalam perpajakan; (3) kecenderungan 
individu yang kurang memahami aturan dan 
hukum yang berlaku; (4) perilaku individu 
yang dipengaruhi oleh kelompok sehingga 
mempengaruhi individu tersebut melakukan 

penggelapan pajak (tax evasion); (5) 
administrasi pajak yang kurang dimengerti 
oleh tax payer; (6) kebijakan pemerintah 
dalam membelanjakan uang dari 
pembayaran pajak oleh wajib pajak; (7) 
praktisi pajak; (8) servis dari wajib pajak 
yang kurang dinikmati (Safri, N. 2005). 

Penelitian penggelapan pajak (tax 
evasion) melalui persepsi dari dua budaya 
yang berbeda, yaitu pada mahasiswa bisnis 
di Hongkong dan mahasiswa bisnis di 
Amerika Serikat.Penggelapan pajak (tax 
evasion) dipandang etis tergantung pada 
keadaan.Beberapa alasan yang diberikan 
untuk membenarkan penggelapan pajak (tax 
evasion) adalah atas dasar moral yaitu 
ketidakmampuan masyarakat untuk 
membayar pajak, adanya korupsi oleh 
pemerintah, tarif pajak yang tinggi atau 
tidak mendapatkan banyak imbalan atas 
pembayaran pajak (McGee, et al., 2008). 

Selain itu, terdapat faktor lain yang 
dapat mempengaruhi penggelapan pajak 
(tax evasion) adalah gender. Zirman, (2015) 
menguji pengaruh penegakan hukum dan 
gender terhadap penggelapan pajak, 
dimediasi oleh moral pajak. Hasil penelitian 
tersebut menunjukkan bahwa penegakan 
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hukum berpengaruh positif signifikan 
terhadap moral pajak, sedangkan gender 
tidak berpengaruh terhadap moral pajak. 
Moral pajak berpengaruh negatif signifikan 
terhadap penggelapan pajak. Hasil analisis 
juga menunjukkan bahwa moral pajak 
memediasi pengaruh penegakan hukum 
terhadap penggelapan pajak, namun tidak 
memediasi pengaruh gender terhadap 
penggelapan pajak. Lasmia Dharma (2016), 
melakukan penelitian mengenai pengaruh 
gender, pemahaman perpajakan dan 
religiusitas terhadap persepsi penggelapan 
pajak. Mahasiswa ekonomi, hukum dan 
psikologi di kota Riau dijadikan populasi 
dalam penelitian tersebut. Gender dan 
pemahaman perpajakan mempengaruhi 
persepsi penggelapan pajak, sedangkan 
religiusitas tidak mempengaruhi persepsi 
penggelapan pajak. 

Pada dasarnya, pria dan wanita akan 
menunjukkan perbedaan dalam berperilaku 
etis yang didasarkan pada sifat yang 
dimiliki dan kodrat yang telah diberikan 
secara biologis. Maka dibandingkan dengan 
pria, wanita akan lebih tegas dalam 
berperilaku etis maupun menanggapi 
individu lain yang berperilaku tidak etis. 

Penelitian ini bertujuan untuk 
menguji perbedaan persepsi antara 
mahasiswa akuntansi laki-laki dan 
mahasiswa akuntansi perempuan serta 
mahasisawa akuntansi keuangan dan 
mahasiswa audit dan perpajakan mengenai 
penggelapan pajak (tax evasion). 
 
2.  KERANGKA TEORITIS DAN 

HIPOTESIS 
Attribution Theory 

Teori atribusi adalah sebuah teori 
yang membahas tentang upaya-upaya yang 
dilakukan, untuk mengetahui dan 
memahami penyebab-penyebab perilaku 
orang lain atau diri kita sendiri. Istilah 
atribusi mengacu kepada penyebab suatu 
kejadian atau hasil menurut persepsi 
individu.Dimana yang menjadi pusat 
perhatian atau penekanan pada sebuah 
penelitian adalah cara-cara bagaimana 
seseorang memberikan penjelasan sebab-

sebab kejadian dan implikasi dari 
penjelasan-penjelasan tersebut. Teori ini 
menyatakan bahwa seseorang akan 
berusaha untuk mengamati dan 
menyimpulkan tindakan yang dilakukan 
seseorang dan memberikan persepsi apakah 
tindakan tersebut baik atau tidak. 
 
TheoryPlanned Behavior 

Teori ini menjelaskan bahwa 
keberadaan hal-hal tertentu dapat 
mendukung atau menghambat perilaku 
seseorang.Hal tersebut dapat berasal dari 
dalam individu (faktor internal) atau dari 
luar (faktor eksternal).Kecenderungan 
perilaku seseorang dipengaruhi oleh 
bagaimana keadaan lingkungan sekitar 
individu atau disebut juga keyakinan 
normatif. Munculnya pemikiran mengenai 
pentingnya keadilan bagi wajib pajak akan 
mempengaruhi sikap dan niat mereka dalam 
membayar pajak. Apabila wajib pajak 
memperoleh perlakuan yang tidak adil, 
maka mereka akan mendapat tekanan sosial 
dan memotivasi individu untuk melakukan 
tindakan penggelapan pajak.  

Faktor utama dalam teori ini adalah 
niat seseorang untuk melaksanakan perilaku 
dimana niat diindikasikan dengan seberapa 
kuat keinginan seseorang untuk 
melaksanakan perilaku tersebut.Dengan 
demikian, perilaku individu untuk tidak 
patuh dan melakukan penggelapan pajak 
dipengaruhi oleh niat individu untuk 
melakukan penggelapan pajak 
tersebut.Sikap seseorang, pengaruh dari 
orang-orang sekitar yang direferensikan, 
serta kontrol perilaku yang dipersepsikan 
mempengaruhi niat orang tersebut untuk 
melakukan penggelapan pajak atau tidak. 

Niat 
Niat adalah keinginan kuat untuk 

melakukan sesuatu yang muncul dari dalam 
diri setiap individu. Dalam Kamus Besar 
Bahasa Indonesia dikatakan bahwa, niat 
adalah 1) maksud atau tujuan suatu 
perbuatan; 2) kehendak (keinginan dalam 
hati) akan melakukan sesuatu. Niat erat 
hubungannya dengan motivasi seseorang 
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untuk melakukan suatu tindakan. Jika 
tindakan tersebut dilakukan terus menerus 
oleh seseorang maka akan dapat 
menciptakan suatu pribadi dengan perilaku 
yang dilakukannya secara terus menerus 
tersebut. Seseorang akan memiliki suatu 
niatan dalam dirinya untuk melakukan 
suatu hal sebelum orang tersebut benar-
benar menunjukkan perilaku yang ingin 
ditunjukkannya. Sehingga, ketika seseorang 
memiliki perspesi positif, sikap positif, 
memiliki keyakinan bahwa suatu perilaku 
dapat diterima lingkungannya, dan yakin 
bahwa yang dilakukannya adalah hasil dari 
kontrol dirinya maka individu tersebut akan 
memiliki niat untuk menunjukkan suatu 
perilaku. 
 
Persepsi 

Persepsi secara etimologi diartikan 
sebagai daya untuk mengamati, yang 
menghasilkan tanggapan, kesan atau 
penglihatan. Riggio (1990), mendefinisikan 
persepsi sebagai proses kognitif baik lewat 
penginderaan, pandangan, penciuman dan 
perasaan yang kemudian ditafsirkan. 
Menurut teori atribute, proses pembentukan 
persepsi dimulai dengan jalan observasi 
tentang suatu objek atau subjek, yang 
kemudian di interpretasikan menjadi 
persepsi dengan melengkapi gambaran-
gambaran penyebab dan yang akan 
mengakibatkan sesuai dengan apa yang 
akan terjadi secara berlanjut.  

Persepsi menurut manusia yang satu 
belum tentu sama dengan persepsi manusia 
yang lainnya. Karena adanya perbedaan 
dari pengalaman serta lingkungan sekitar 
dari manusia tersebut tinggal sehingga 
persepsi mengenai penggelapan pajak (tax 
evasion) adalah bagaimana individu melihat 
dan menginterpretasikan suatu peristiwa 
atau tindakan terkait penggelapan pajak (tax 
evasion) dimana persepsi tersebut 
dipengaruhi oleh rangsangan fisik (faktor 
eksternal) dan kecenderungan wajib pajak 
tersebut (faktor internal). 
 
 
 

Penggelapan Pajak 
Penggelapan pajak adalah usaha 

yang dilakukan oleh wajib pajak untuk 
meringankan beban pajak dengan cara yang 
tidak legal atau melanggar undang-undang 
(Mardiasmo, 2011).Dalam hal ini, wajib 
pajak mengabaikan ketentuan formal 
perpajakan yang menjadi kewajibannya, 
memalsukan dokumen, atau mengisi data 
dengan tidak lengkap dan tidak 
benar.Penggelapan pajak (tax evasion) 
adalah tindak pidana karena merupakan 
manipulasi subjek dan objek pajak untuk 
memperoleh penghematan pajak dengan 
melanggar hukum, dan penggelapan pajak 
boleh dikatakan merupakan suatu hal yang 
melekat pada setiap sistem pajak yang 
berlaku di hampir setiap daerah (Duadji, 
2008). 
 
Gender 

Pada dasarnya, pria dan wanita akan 
menunjukkan perbedaan dalam berperilaku 
etis yang didasarkan pada sifat yang 
dimiliki dan kodrat yang telah diberikan 
secara biologis. Penelitian yang dilakukan 
oleh Lawrence dan Shaub (1997) 
menunjukkan bahwa wanita lebih etis 
dibandingkan pria. Dengan kata lain 
dibandingankan dengan pria, wanita akan 
lebih tegas dalam berperilaku etis maupun 
menanggapi individu lain yang berperilaku 
tidak etis. 

Gender merupakan sifat yang 
melekat pada laki-laki maupun perempuan 
yang dikonstruksi secara sosial maupun 
kultural (Alfian, 2016). Secara umum, 
konsep gender berbeda dari konsep sex 
(jenis kelamin). Gender berarti perbedaan 
yang biologis dan bukan kodrat 
Tuhan.Sedangkan sex adalah kodrat Tuhan 
sehingga secara permanen berbeda. Laki-
laki dan perempuan akan menunjukkan 
perbedaan dalam perilaku dalam bertindak 
didasarkan pada sifat yang dimiliki dan 
kodrat yang telah diberikan secara biologis. 

Penelitian yang dilakukan oleh 
Sankaran dan Bui (2003) menunjukkan 
bahwa seorang perempuan akan lebih 
peduli terhadap perilaku etis dan 
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pelanggarannya dibandingkan dengan 
seorang laki-laki. Mahasiswa akuntansi 
yang bergender perempuan akan memiliki 
ethical reasoning yang lebih tinggi 
dibandingkan dengan mahasiswa laki-laki. 

Kerangka pemikiran yang mendasari 
penelitian ini dapat digambarkan sebagai 
berikut : 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Sumber : Data diolah 
Gambar 1 

Kerangka Pemikiran Penelitian 
 
Hipotesis Penelitian 
H1 : Terdapat perbedaan persepsi 

mahasiswa akuntansi laki-laki dan 
mahasiswa akuntansi perempuan. 

H2 : Terdapat perbedaan persepsi 
mahasiswa akuntansi keuangan dan 
mahasiswa akuntansi audit dan 
perpajakan. 

 
3. METODE PENELITIAN 
Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menguji secara 
empiris perbedaan persepsi mahasiswa 
program S1 jurusan akuntansi berdasarkan 
gender serta konsentrasi mengenai 
penggelapan pajak (tax evasion) merupakan 
penelitian dalam bentuk kuantitatif.Metode 
analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode analisis data 
kuantitatif. Metode analisis data merupakan 
suatu metode yang digunakan untuk 
mengolah suatu data penelitian dengan 

menggunakan proses penyederhanaan data 
dalam bentuk yang mudah dan 
diinterprestasikan (Reskino, et. al., 2014).  

Data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah data primer yang 
diambil dari responden.Sesuai dengan jenis 
data tersebut, maka penelitian ini 
menggunakan metode survei dengan cara 
memberikan kuisioner secara langsung 
kepada responden tanpa 
perantara.Keusioner berisikan penyataan-
pernyataan tentang pendapat responden 
mengenai penyebab adanya penggelapan 
pajak.Keusioner ini digunakan untuk 
memperoleh data dan mengolah data dari 
pernyataan yang sifatnya tertutup mengenai 
estimasi penyebab penggelapan pajak (tax 
evasion). 
 
Identifikasi Variabel 

Variabel yang digunakan dalam 
penelitian ini hanya menggunakan variabel 

Persepsi	

Penggelapan	

Pajak	

Konsentrasi	

Laki-laki	 Perempuan	 Akuntansi	

Keuangan	

Audit	dan	

Perpajakan	
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dependen.Variabel dependen dalam 
penelitian ini adalah Penggelapan Pajak 
(Tax Evasion). 
 
Definisi Operasional dan Pengukuran 
Variabel 

Penggelapan pajak (tax evasion) (Y) 
adalah usaha yang dilakukan oleh wajib 
pajak untuk meringankan beban pajak 
dengan cara yang tidak legal atau 
melanggar undang-undang (Mardiasmo, 
2011).Dalam hal ini, wajib pajak 
mengabaikan ketentuan formal perpajakan 
yang menjadi kewajibannya, memalsukan 
dokumen, atau mengisi data dengan tidak 
lengkap dan tidak benar. Faktor-faktor yang 
mempengaruhi wajib pajak melakukan 
penggelapan pajak (tax evasion) adalah : 
1. Sistem pajak adalah cara yang 

digunakan oleh pemerintah untuk 
memungut atau menarik pajak dari 
wajib pajak dalam rangka membiayai 
pembangunan dan pengeluaran 
pemerintah. Menurut Nickerson (2009) 
sistem pajak mencakup tinggi 
rendahnya tarif pajak dan kemanakah 
iuran pajak yang terkumpul, apakah 
benar-benar digunakan untuk 
pengeluaran umum, ataukah justru 
dikorupsi oleh pemerintah maupun oleh 
para petugas pajak. 

2. Keadilan pajak dalam perundang-
undangan diantaranya mengenakan 
pajak secara umum dan merata, serta 
disesuaikan dengan kemampuan 
masing-masing. Sedangkan adil dalam 
pelaksanaannya yakni dengan 
memberikan hak kepada wajib pajak 
untuk mengajukan keberatan, 
penundaan dalam pembayaran dan 
mengajukan banding kepada Majelis 
Pertimbangan Pajak. 

3. Tarif pajak adalah persentase untuk 
menghitung pajak yang terutang. Jika 
tarif pajak tinggi maka terjadinya 
penggelapan pajak (tax evasion) juga 
akan tinggi (Permatasari, 2013). Hal ini 
sesuai dengan perceived behavioral 
control dalam teori Planned Behavior 
yang menjelaskan bahwa keberadaan 

hal-hal tertentu dapat mendukung atau 
menghambat perilaku seseorang. 

 
Populasi, Sampel, dan Teknik 
Pengambilan Sampel 

Populasi yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah mahasiswa STIE 
Perbanas Surabaya.Responden yang 
dijadikan sebagai objek penelitian adalah 
mahasiswa yang bersedia membantu 
peneliti dalam menyelesaikan 
penelitian.Dalam penelitian ini sampel yang 
digunakan berdasarkan gender (laki-laki 
dan perempuan) dan konsentrasi/bidang 
peminatan (keuangan dan audit & 
perpajakan).Keterangan tersebut 
menunjukkan bahwa peneliti hanya 
menggunakan sebagian anggota populasi 
sebagai sampel penelitian ini, bukan seluruh 
anggota populasi.Teknik pengambilan 
sampel menggunakan purposive sampling, 
yaitu teknik pengambilan sampel secara 
sengaja.Jadi, sampel diambil tidak secara 
acak tetapi ditentukan sendiri oleh 
peneliti.Dimana yang dimaksud disini 
adalah mahasiswa akuntansi yang 
dinyatakan aktif dan telah menempuh atau 
sedang menempuh mata kuliah perencanaan 
pajak (tax planning). 
 
TEKNIK ANALISIS DATA 
Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk 
mengukur valid atau tidaknya suatu 
kuesioner. Sutu kuesioner dinyatakan valid 
jika pertanyaan pada kuesioner mampu 
mengungkapkan sesuatu yang akan diukur 
oleh kuesioner tersebut (Imam Ghozali, 
2013).  Suatu pertanyaa dikatakan valid jika 
terdapat korelasi koefisien signifikan yang 
ditunjukan dengan nilai signifikansinya < 
0,05. Sedangkan suatu item pertanyaan 
dikatakan tidak valid jika nilai 
dignifikansinya > 0,05 (Imam Ghozali, 
2013). 
 
Uji Realibilitas 

Uji reliabilitas adalah alat yang 
digunakan untuk mengukur kuesioner yang 
merupakan indicator dari suatu 
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variabel.Suatu kuesioner dapat dikatakan 
reliabel jika jawaban responden terhadap 
pertanyaan adalah konsisten dari waktu ke 
waktu.Untuk mengetahui reliabel atau 
tidaknya suatu variabel dilakukan 
ujistatistik dengan melihat nilai Cronbach 
Alpha.  Dalam (Imam Ghozali,2013), 
kriteria yang dapat digunakan adalah 
sebagai berikut ini:  
a. Jika nilai Cronbach Alpha > 0,60 maka 

pertanyaan-pertanyaan yang digunakan 
untuk mengukur variabel tersebut adalah 
“reliabel”. 

b. Jika nilai Cronbach Alpha < 0,60 maka 
pertanyaan-pertanyaan yang digunakan 
untuk mengukur variabel tersebut adalah 
“tidak reliabel”. 

 
Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis diskriptif adalah 
menganalisis data yang digunakan dengan 
cara menggambarkan atau mendeskripsikan 
data hasil penelitian yang sudah terkumpul 
yang berkaitan dengan responden (Irawan, 
2004). Hasil yang akan dideskripsikan 
dalam penelitian ini adalah memberikan 
gambaran atas jawaban responden secara 
kuantitatif. 
 
Uji Normalitas 

Uji normalitas data digunakan untuk 
mengetahui normal atau tidaknya suatu 
distribusi data.Uji normalitas dilakukan 
untuk mengetahui normal atau tidaknya 
suatu distribusi data yang nantinya hal ini 
menjadi penting diketahui karena berkaitan 
dengan pemilihan uji statistik yang tepat 
untuk digunakan (Saeful, et al., 
2014).Metode uji normalitas yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah uji 
Kolmogorov Smirnov.Data dikatakan 
berdistribusi normal jika hasil signifikansi 
bernilai > 0,05.Sebaliknya, jika asumsi 
tersebut tidak terpenuhi maka data 
dikatakan tidak berdistribusi normal 
(Ghozali, 2013). 
Uji Hipotesis 

Tahapan-tahapan dalam melakukan 
uji hipotesis adalah sebagai berikut: 

 

a. Melihat distribusi data 
Apabila data berdistribusi normal, 

maka metode statistik yang akan digunakan 
adalah metode statistik parametrik dengan 
alat uji yang digunakan adalah Independent 
Sample T-Test. Sedangkan apabila data 
tidak berdistribusi nornal, maka metode 
statistik yang akan digunakan adalah 
metode statistik non-parametrik dengan alat 
uji yang digunakan adalah Mann Whitney 
U-Test (Singgih, 2012). 
b. Merumuskan hipotesis 

Hipotesis yang dirumuskan dari 
penelitian ini adalah: 
H01 = Tidak terdapat perbedaan persepsi 

mahasiswa STIE Perbanas Surabaya 
program sarjana akuntansi laki-laki 
dan perempuan pada penggelapan 
pajak (tax evasion). 

H11 = Terdapat perbedaan persepsi 
mahasiswa STIE Perbanas Surabaya 
program sarjana akuntansi laki-laki 
dan perempuan pada penggelapan 
pajak (tax evasion). 

H02 = Tidak terdapat perbedaan persepsi 
mahasiswa STIE Perbanas Surabaya 
program sarjana akuntansi 
konsentrasi keuangan dan audit & 
perpajakan pada penggelapan pajak 
(tax evasion). 

H12 = Terdapat perbedaan persepsi 
mahasiswa STIE Perbanas Surabaya 
program sarjana akuntansi 
konsentrasi keuangan dan audit & 
perpajakan pada penggelapan pajak 
(tax evasion). 

Hipotesis ini digunakan dalam uji statistik 
parametrik maupun uji statistik non-
parametrik. 
c. Menentukan tingkat signifikan á 

yaitu 5% atau 0,05. 
d. Pengujian hipotesis 

1) Independent Sample T-Test 
Uji bedat-test digunakan untuk 

menentukan apakah terdapat perbedaan 
antara dua sampel bebas memiliki rata-rata 
yang berbeda. Apabila hasil pengujian 
menunjukkan nilai levense test dan nilai t-
test < 0,05 maka H0 ditolak yang berarti 
terdapat perbedaan persepsi. Sedangkan H0 
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diterima jika hasil pengujian menunjukkan 
nilai levense test dan nilai t-test 0,05 ≥ yang 
berarti tidak terdapat perbedaan persepsi 
(Imam, 2011). 

2) Mann Whitney U-Test 
Uji bedaMann Whitney U-Test sama 

seperti uji t pada statistik parametrik, yaitu 
digunakan untuk menentukan apakah 
terdapat perbedaan rata-rata antara dua 
sampel bebas. Hasil dari pengujian ini 
apabila probabilitasnya 0,05 ≥ maka H0 
diterima yang berarti tidak terdapat 
perbedaan persepsi. Sedangkan apabila 
probabilitasnya < 0,05 maka H0 ditolak 
yang berarti terdapat perbedaan persepsi 
(Danang, 2013). 

 
4. ANALISIS DATA DAN 

PEMBAHASAN 
Hasil Analisis Statistik Deskriptif 

Hasil pengujian indikator sistem 
pajak berdasarkan nilai rata-rata dapat 
dilihat pada tabel 4.7 menunjukkan bahwa 
rata-rata jawaban dari responden termasuk 
dalam kategori “ragu-ragu” yang artinya 
para responden sependapat bahwa sistem 

pajak bukan alasan wajib pajak untuk 
melakukan penggelapan pajak. Pada tabel 
4.8 menunjukkan bahwa rata-rata jawaban 
dari responden termasuk dalam kategori 
“tidak setuju” yang artinya para responden 
sependapat keadilan pajak bukan alasan 
wajib pajak untuk melakukan penggelapan 
pajak. Sedangkan pada tabel 4.9 
menunjukkan bahwa rata-rata jawaban dari 
responden termasuk dalam kategori “tidak 
setuju” yang artinya para responden 
sependapat bahwa tinggi atau rendahnya 
tarif pajak bukan alasan wajib pajak 
melakukan tindakan penggelapan pajak. 
 
Hasil Uji Normalitas 

Berdasrkan hasil uji normalitas 
menunjukkan bahwa nilai signifikansi 
Kolmogorov-Smirnov berdasarkan jenis 
kelamin (gender) sebesar 0,00 (kurang dari 
0,05) maka data berdistribusi tidak 
normal.Sedangkan nilai signifikansi 
Kolmogorov-Smirnov berdasarkan bidang 
peminatan sebesar 0,00 (kurang dari 0,05) 
maka data berdistribusi tidak normal. 
 

Tabel 1 
Hasil Uji Normalitas 

 Unstandardiz
ed Residual 

N 141 

Normal Parametersa,b 
Mean .0000000 
Std. 
Deviation 

.47457498 

Most Extreme 
Differences 

Absolute .368 
Positive .235 
Negative -.368 

Kolmogorov-Smirnov Z 4.367 
Asymp. Sig. (2-tailed) .000 

Sumber :Hasil output SPSS, data diolah 
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Hasil Uji Non Parametrik Mann Whitney 
U-Test 

Berdasarkan tabel 2 diatas dapat 
diketahui bahwa hasil pengujian pada jenis 
kelamin (gender) didapatkan nilai 
signifikansi sebesar 0,698 dimana nilai ini 
lebih besar dari 0,05 (α=5%).Sehingga 
dapat disimpulkan bahwa H0 dapat diterima 
yang berarti tidak terdapat perbedaan 
persepsi mahasiswa akuntansi laki-laki dan 
perempuan pada penggelapan pajak. Nilai 
mean mahasiswa laki-laki sebesar 72,85 
lebih kecil dibandingkan nilai mean 
mahasiswa perempuan sebesar 70,04 yang 
artinya, persepsi mahasiswa akuntansi 
perempuan memiliki persepsi yang lebih 
baik dibandingkan persepsi mahasiswa 
akuntansi laki-laki dalam hal penggelapan 
pajak. 

Berdasarkan tabel 3 diatas dapat 
diketahui bahwa hasil pengujian pada jenis 
kelamin (gender) didapatkan nilai 
signifikansi sebesar 0,698 dimana nilai ini 
lebih besar dari 0,05 (α=5%).Sehingga 
dapat disimpulkan bahwa H0 dapat diterima 
yang berarti tidak terdapat perbedaan 
persepsi mahasiswa akuntansi laki-laki dan 
perempuan pada penggelapan pajak. Nilai 
mean mahasiswa laki-laki sebesar 72,85 
lebih kecil dibandingkan nilai mean 
mahasiswa perempuan sebesar 70,04 yang 
artinya, persepsi mahasiswa akuntansi 
perempuan memiliki persepsi yang lebih 
baik dibandingkan persepsi mahasiswa 
akuntansi laki-laki dalam hal penggelapan 
pajak. 

 

Tabel 2 
Hasil Uji Mann Whitney U-TestBerdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Mean Signifikansi 
Laki-laki 72,85 0,698 

Perempuan 70,04 
Sumber :Hasil output SPSS, data diolah 

Tabel 3 
Hasil Uji Mann Whitney U-TestBerdasarkan Bidang Peminatan 

Konsentrasi/Bidang 
peminatan 

Mean Signifikansi 

Keuangan 70,67 0,875 
Audit & Perpajakan 71,87 

Sumber :Hasil output SPSS, data diolah 

Pembahasan 
Persepsi mahasiswa berdasarkan jenis 
kelamin (gender) 

Secara umum, konsep gender 
berbeda dari konsep sex (jenis kelamin). 
Gender adalah perbedaan perilaku antara 
laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi 
secara social, yaitu perbedaan yang bukan 
ketentuan dari Tuhan melainkan diciptakan 
oleh manusia melalui proses sosial dan 
kultural yag panjang. Sedangkan sex adalah 
kodrat Tuhan sehingga secara permanen 
berbeda.Mengenai persepsi tiap individu 
pun juga berbeda, tidak terkecuali antara 
laki-laki dan perempuan.Dalam melihat 
suatu masalah setiap individu memiliki 

pandangan yang berbeda sesuai dengan 
tingkat pengetahuan dan pemahaman 
mereka. 

Hasil pengujian pada tabel 4.14 
dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat 
terdapat yang signifikan pada penggelapan 
pajak (tax evasion) berdasarkan gernder.H 
ipotesis 1 (H1) yang menyatakan terdapat 
perbedaan persepsi mahasiswa akuntansi 
laki-laki dan perempuan pada penggelapan 
pajak (tax evasion) didalam penelitian ini 
adalah ditolak. Persepsi mahasiswa laki-laki 
maupun perempuan memiliki persepsi yang 
sama karena mereka menempuh mata kuliah 
perencanaan pajak sehingga pengetahuan 
dan pemahaman pajak mereka sama.  
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Dalam mata kuliah perencanaan 
pajak mahasiswa akuntansi mendapatkan 
pengetahuan mengenai penghindaran pajak 
(tax avoidance).Penghindaran pajak (tax 
avoidance) adalah cara yang dilakukan oleh 
wajib pajak untuk meringankan beban pajak 
tanpa harus melanggar Undang-Undang 
yang berlaku.Tentunya mahasiswa 
mengetahui bahwa pajak harus dibayarkan 
bukan untuk direncanakan, sehingga pajak 
tersebut tidak terbayar.Berbeda halnya 
dengan penggelapan pajak (taxevasion) 
yaitu penghindaran pajak yang dilakukan 
oleh wajib pajak dengan cara yang illegal. 
Tujuannya hampir sama dengan tax 
avoidance yakni untuk memperkecil atau 
bahkan meloloskan diri dari kewajiban 
membayar pajak. Namun dengan 
menggunakan cara-cara yang melanggar 
aturan dan juga Undang-Undang yang 
berlaku.Oleh karena itu mata kuliah ini 
mengajarkan bagaimana wajib pajak taat 
pada UU Perpajakan yang berlaku di 
Indonesia. 
 
Persepsi mahasiswa berdasarkan 
konsentrasi/bidang peminatan 

Konsentrasi/bidang peminatan yang 
dimaksud dalam penelitian ini adalah 
konsentrasi akuntansi keuangan dan audit & 
perpajakan.Hasil pengujian dari penelitian 
ini menunjukkan bahwa tidak terdapat 
perbedaan persepsi mahasiswa akuntansi 
keuangan dan mahasiswa akuntansi audit 
dan perpajakan. Hal ini menunjukkan 
bahwa hipotesis 2 (H2) yang menyatakan 
terdapat perbedaan persepsi mahasiswa 
akuntansi keuangan dan mahasiswa 
akuntansi audit dan perpajakan pada 
penggelapan pajak (tax evasion) didalam 
penelitian ini adalah ditolak.  

Mahasiswa bidang peminatan 
akuntansi keuangan wajib menempuh mata 
kuliah pilihan MIPM (Manajemen Investasi 
dan Pasar Modal) dan mahasiswa bidang 
peminatan akuntansi keuangan cenderung 
menempuh mata kuliah perencanaan pajak 
sebagai mata kuliah pilihan 
lainnya.Sedangkan mahasiswa bidang 
peminatan akuntansi audit dan perpajakan 

wajib menempuh mata kuliah perencanaan 
pajak. Masing-masing bidang peminatan ini 
memiliki mata kuliah pilihan wajib yang 
sama yaitu perencanaan pajak. Hal ini yang 
menyebabkan mahasiswa bidang peminatan 
keuangan atau audit dan perpajakan 
memiliki persepsi yang sama mengenai 
penggelapan pajak (tax evasion) karena 
mereka telah mendapatkan pengetahuan 
yang sama. 
 
5. KESIMPULAN, KETERBATASAN, 

DAN SARAN 
Secara umum, kesimpulan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1)Tidak terdapat perbedaan persepsi 

mahasiswa akuntansi laki-laki dan 
perempuan terhadap penggelapan pajak 
(tax evasion).  

2)Tidak terdapat perbedaan persepsi 
mahasiswa akuntansi konsentrasi 
keuangan maupun audit dan perpajakan 
terhadap penggelapan pajak (tax 
evasion).  

 
Selama dilakukannya penelitian ini, 

peneliti memiliki beberapa keterbatasan 
yaitu sebagai berikut : 
1) Dalam penelitian ini hanya 

menggunakan tiga indikator dari 
variabel dependen yaitu penggelapan 
pajak (tax evasion). 

2) Penelitian ini hanya terbatas pada 
mahasiswa program studi S1 
akuntansi. 

 
Berdasarkan hasil penelitian ini, 

maka dapat diajukan saran untuk penelitian 
selanjutnya adalah sebagai berikut: 
1) Penelitian selanjutnya dapat 

menambahkan variabel lain seperti 
membandingkan berdasarkan 
mahasiswa yang sedang menempuh 
mata kuliah perencanaan pajak (tax 
evasion) dan mahasiswa yang sudah 
mengambil mata kuliah perencanaan 
pajak (tax evasion). 

2) Penelitian selanjutnya diharapkan 
dapat memperluas populasi penelitian, 
tidak hanya pada mahasiswa program 
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studi S1 akuntansi melainkan dapat 
menambahkan dengan mahasiswa 
program studi D3 akuntansi. 
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