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ABSTRACT

Tax is a income owned by the government to cover all the expenses in

Indonesia. Achievement of the budget (target) of tax revenue can be realized by

implementing an effective tax administration and tax compliance. This study aimed to

see whether the taxpayer awareness and tax audit has an influence on the

achievement optimal target of personal income tax by Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Cilandak.

The Study is applying purposive Sampling method. The analytical method

used multiple linear regression.

The results T-test, show that taxpayers awareness have a significant impact

and tax audit has a positive effect and no significant. F-test show, taxpayers

awareness and tax audit simultaneously significantly affect the achievement of

optimal tax revenue target.  The results can conclude that the taxpayer awareness

and tax audit can explaned about 41,2% and affected by other variabel 58,8%.

Keywords : taxpayers awareness, tax audit, personal income tax.
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Bab I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan suatu penghasilan atau pendapatan yang dimiliki oleh

pemerintah untuk membiayai seluruh pengeluaran di Indonesia. Dengan adanya pajak

diharapkan pemerintah mampu menjalankan fungsi pemerintah dan pembangunan

dengan baik.  Secara tidak langsung penerimaan pajak bertujuan untuk meningkatkan

kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara garis besar dana pajak berasal dari

dan masyarakat dimana masyarakat membayar secara suka rela dan masyarakat

mendapatkan suatu fasilitas yang baik dari dana tersebut.

Pada saat ini Indonesia menggunakan self assessment system dimana wajib

pajak diharuskan untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajak dengan sendiri

dan secara suka rela, diharapkan dengan adanya sistem tersebut penerimaan pajak

mengalami peningkatan pajak setiap tahunnya. Namun, sisi negatif dari adanya self

assessment system, memberikan peluang kepada para wajib pajak untuk melakukan

kecurangan terhadap kewajibannya sebagai wajib pajak, maka fiskus perlu

melakukan pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan pajak dan untuk dapat

meningkatan penerimaan pajak.

Penerimaan pajak selalu mengalami peningkatkan setiap tahunnya, namun

belum memenuhi target yang telah ditetapkan oleh DJP tercermin pada tahun 1997
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dan 1998 akibat krisis moneter yang melanda Indonesia yang mengakibatkan

penerimaan pajak menjadi tidak optimal dan fungsi pelayanan menjadi terganggu dan

terabaikan. Dengan adanya kasus tersebut maka upaya-upaya DJP dalam

meningkatkan penerimaan pajak terus dilakukan dengan adanya kebijakan

administrasi. Kebijakan administrasi adalah suatu kebijakan yang menentukan

keberhasilan pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak dimana

dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan kinerja para aparat

pajak. Kepatuhan pajak dapat berupa melakukan sosialisasi dengan memberikan

informasi mengenai pajak serta peraturan pajak kepada wajib pajak dan dapat

membuat masyarakat sadar akan kewajibannya sebagai warga negara. Menurut

Harimulyono (2008) bahwa Pencapaian anggaran (target) penerimaan pajak dapat

diwujudkan dengan cara pelaksanaan administrasi perpajakan yang efektif serta

kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Dalam rangka

mendukung terciptanya efektivitas administrasi perpajakan dan guna mewujudkan

kepatuhan wajib pajak perlu adanya pembinaan, penyuluhan, pengawasan serta

penelitian yang berkaitan dengan bidang perpajakan. Dengan adanya kebijakan pajak

tersebut, diharapkan memberikan efek positif kepada kesadaran masyarakat sebagai

warga negara yang baik dengan melakukan pengukuhan dirinya sebagai wajib pajak

serta kesadaran wajib pajak dalam hal membayar pajak dimana akan berdampak

dengan penerimaan pajak.

Penerimaan pajak yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pajak

penghasilan sesuai dengan undang-undang no. 7 tahun 1983 tentang pajak
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penghasilan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 36 Tahun 2008

dimana menyatakan bahwa penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan

ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia

maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk

menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk

apa pun. Dengan demikian, pemerintah perlu terus berupaya dalam menggali suatu

sumber khususnya sumbel penerimaan negara yang berasal dari sektor perpajakan.

Berikut ini disajikan data-data jumlah penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak

pratama cilandak tahun 2010-2012.

Tabel 1.1

Penerimaan pajak (Dalam bentuk ribu Rp)

Jenis

Pajak

2010 2011 2012

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi

PPh non

migas

276.208.490 280.541.491 344.704.537 379.556.501.975 386.666.820 436.379.429

PPn dan

PPnBM

448.469.000 809.268.880 919.717.323 638.376.442 533.738.730 518.996.441

Pajak

lainnya

429.000 51.573 330.103 531.943 1.437.583 57.070

Sumber : KPP Pratama Cilandak

Pajak penghasilan merupakan suatu jenis pajak yang mempunyai peranan

dalam pembiayaan sekaligus berdampak pada penerimaan negara. Namun pada tabel

di atas dapat dilihat bahwa di KPP Pratama Cilandak PPh non migas memiliki jumlah
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yang tidak terlalu besar bila dibandingkan dengan PPn dan PPnBM tercermin pada

realisasi setiap tahunnya, sedangkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami

peningkatan setiap tahunnya. Terdapat masalah yang terjadi di KPP Pratama Cilandak

sehingga jumlah PPh non migas lebih rendah dari PPn dan PPnBM, mungkin bisa

disebabkan karena kurang efektifnya kesadaran wajib pajak atas kewajibannya dalam

membayar pajak. Komponen PPh Non Migas seperti PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh

Pasal 22 Impor, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25 Badan atau orang pribadi, PPh Pasal 26,

dan PPh Non Migas lainnya penerimaannya selalu berfluktuasi atau terjadi kenaikan

dan penurunan selama periode 2010-2012.

PPh 25 adalah salah satu PPh yang menerapakan Self Assessment System.

Sistem yang memberikan kepercayaan dan peran serta masyarakan sebagai wajib

pajak untuk secara aktif melaksanakan kewajiban perpajakannya. Mulai dari

menghitung, membayar, serta melaporkan jumlah pajak terutangnya melalui media

SPT (surat pemberitahuan) dan SSP (Surat Setoran pajak). SSP merupakan surat

tanda bukti Wajib Pajak telah membayar pajak yang disetorkan melalui bank.

Sebelumnya masyarakat harus dikukuhkan sebagai wajib pajak yang terdaftar dengan

memiliki NPWP. Self assessment system diharuskan untuk wajib pajak melakukan

kejujuran karena wajib pajak diharuskan menghitung, membayar, serta melaporkan

jumlah pajak terutangnya secara sendiri. Oleh karena itu, diperlukan adanya

pemeriksaan pajak agar terhindar dari adanya penghindaran pajak.

Lingkungan di KPP Pratama Cilandak merupakan daerah yang padat

penduduk dan daerah perkantoran dimana KPP dapat berhasil dalam mencapai target
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yang telah ditetapkan tercermin pada tabel 1.1. Namun, untuk mendukung

peningkatan atau pencapain target penerimaan pajak penghasilan orang pribadi yang

optimal di KPP Pratama Cilandak, terdapat beberapa komponen penting administrasi

perpajakan, yaitu kesadaran wajib pajak dan jumlah pemeriksaan pajak yang

dilakukan oleh aparat pajak di KPP Pratama Cilandak.

Wajib pajak orang pribadi terdapat hambatan dalam melakukan pemeriksaan

atau perhitungan pajak karena tidak adanya informasi keuangan pada setiap orang dan

semakin bervariasi sumber penghasilan yang semula penghasilan diterima hanya

berbentuk gaji dari satu tempat pemberi kerja tetapi sekarang banyak yang

mempunyai penghasilan dari beberapa tempat kerja atau usaha sendiri.

Kesadaran masyarakat di dalam membayar pajak merupakan suatu kewajiban.

Di samping itu, demi membangun kesadaran masyarakat akan kewajiban di dalam

membayar pajak tersebut dibutuhkan pelayanan aparatur negara yang optimal

sehingga pada akhirnya penerimaan negara di sektor pajak mengalami peningkatan.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat pajak sebagai sarana penegakan

hukum kepada wajib pajak yang dengan sengaja atau tidak sengaja lalai dalam

memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak dengan sengaja tidak membayar

atas kekurangan pajaknya. Apabila hal ini dapat dicegah dengan adanya pelaksanaan

pemeriksaan maka upaya peningkatan penerimaan pajak dapat tercapai sesuai dengan

target yang telah ditentukan.

Penelitian yang dilakukan oleh Oktivani (2007) di Kantor Pelayanan Pajak

Madiun dengan variabel independen  yang digunakan yaitu jumlah kepatuhan wajib
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pajak  yang diukur dengan membandingkan jumlah surat pemberitahuan yang

dilaporkan tepat waktu dengan wajib pajak aktif dan jumlah pemeriksaan pajak

diukur dengan melihat jumlah SKPKB yang diterbitkan oleh KPP Madiun. Peneliti

menyimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan badan dan jumlah

pemeriksaan pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap jumlah penerimaan

pajak penghasilan 25/29. Penelitian yang dilakukan oleh parulian menyimpulkan

bahwa Jumlah wajib pajak, jumlah surat setoran pajak (SSP), dan tingkat

penyampaian surat pemberitahuan (SPT) berkorelasi negatif dan tidak adanya

pengaruh terhadap penerimaan pajak. Namun hal itu dibantah oleh penelitian yang

dilakukan oleh Dewi (2007), bahwa jumlah NPWP OP yang terdaftar, SSP yang

diterima, dan pencairan tunggakan pajak  memiliki pengaruh yang signifikan terhadap

jumlah penerimaan Pajak Penghasilan orang pribadi di wilayah kerja KPP Batu.

Wajib pajak yang sadar akan kewajibannya sebagai warga negara diharuskan

untuk menghitung, membayar, serta melaporkan jumlah pajak terutangnya secara

sendiri. Atas dasar itu, penelitian ini menggunakan indikator kedua yaitu membayar

pajak yang di lihat berdasarkan SSP dan pemeriksaan pajak. Namun perbedaan

dengan penelitian yang dilakukan oleh Oktivani (2007), Dimana menggunakan

indikator terakhir yaitu melaporkan pajak yang dilihat berdasarkan SPT dan

pemeriksaan pajak. Dengan dasar pemikiran diatas, maka penulis mengambil topik

untuk melakukan penelitian “ Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
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Pencapaian Target Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Di Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Cilandak ”.

1.2 Identifikasi Masalah

Sesuai dengan latar belakang penelitian, maka penerimaan pajak merupakan

suatu indikator terpenting bagi pemasukan negara yang dipergunakan untuk

membiayai pengeluaran negara. Salah satu penerimaan pajak yang terbesar terdapat

pada Pajak Penghasilan (PPh). Namun untuk meningkatan target penerimaan pajak,

maka upaya harus diusahakan baik itu dari kesadaran wajib pajak dan pemeriksaan

pajak.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah pada peneliti ini diperlukan agar peneliti memilki ruang

lingkup yang akan di teliti, di antaranya :

1. Jumlah Surat Setoran Pajak yang diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Cilandak

2. Jumlah wajib pajak yang dilakukan pemeriksaan pajak oleh Kantor Pelayanan

Pajak Pratama Cilandak

Data yang diambil dalam penelitian ini adalah jumlah pencapaian target

penerimaan pajak penghasilan orang pribadi PPh pasal 25 di KPP Pratama

Cilandak perbulan mulai Januari 2010 sampai Desember 2012.
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1.4 Perumusan masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan pembahasan masalah .

Maka dapat dirumuskan tiga permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat

penerimaan PPh Orang Pribadi ?

2. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat

penerimaan PPh Orang Pribadi ?

3. Apakah kesadaran wajib pajak dan pemeriksaan pajak secara bersama-sama

mempengaruhi pencapaian target penerimaan Pajak Penghasilan orang pribadi

di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilandak?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya,

tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap tingkat

penerimaan PPh Orang Pribadi.

2. Untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak terhadap tingkat penerimaan

PPh Orang Pribadi.

3. Untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama kesadaran wajib pajak dan

pemeriksaan pajak terhadap pencapaian target penerimaan pajak penghasilan.

Analisis Faktor-Faktor..., Yunica Dwi Simpatika, Ak.-Ibs, 2013



9

1.6 Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis.

Untuk menambah wawasan penulis mengenai faktor-faktor apa yang

mempengaruhi pencapaian target penerimaan pajak.

2. Bagi pembaca.

Untuk memberikan informasi dan pengetahuan bagi para pembaca.

3. Bagi instansi.

Untuk memberikan masukan mengenai faktor-faktor pencapaian target

penerimaan pajak dan menentukan kebijakan dalam peningkatan penerimaan

pajak penghasilan orang pribadi.

1.7 Sistematika Penelitian

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini penulis menjelaskan latar belakang penelitian, permasalahan

penelitian, tujuan yang ingin penulis capai dari penelitian ini, manfaat dari

penelitian ini serta sisitematika penulisan dari penelitian ini.

Bab II Landasan Teori

Dalam bab ini penulis menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan judul

penelitian, kerangka pemikiran dari penulis atas penelitian ini dan penelitian

terdahulu yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti dalam bab ini.
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Bab III Metodologi Penelitian

Dalam bab ini penulis menguraikan jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis

data, teknik analisa data dan identifikasi variabel.

Bab IV Hasil Penelitian

Dalam bab ini penulis menguraikan hasil analisis penelitian dan interpretasi.

Bab V Kesimpulan dan Saran

Dalam bab ini penulis menguraikan kesimpulan dan saran atas penelitian.
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Bab II

Landasan Teori

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Definisi Pajak

Beberapa ahli memberikan pengertian yang sedikit beragam tentang definisi

pajak, diantaranya adalah sebagai berikut :

Menurut Rochmat Soemitro, (Perpajakan : Teori & Kasus. Resmi, 2011) :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang

(yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi),

yang langsung dapat di tunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran

umum” Namun pengertian tersebut disempurnakan, menjadi pajak adalah peralihan

kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin

dan “surplus”-nya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama

untuk membiayai public investment.

Menurut S.I. Djajadiningrat (Perpajakan : Teori & Kasus. Resmi, 2011) :

“Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas

negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan

kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang
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ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak jasa timbal balik dari

negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum”

Menurut N. J. Feldmann (Perpajakan : Teori & Kasus. Resmi, 2011) :

“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada

penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya

kontroprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran

umum”

Dari beberapa definisi pajak maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Iuran yang berasal dari rakyat yang digunakan untuk membiayai

pengeluaran umum dimana sasarannya adalah pembiayaan untuk

kepentingan umum.

2. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang dan aturan.

3. Tidak mendapat jasa timbal balik dari negara yang secara langsung dapat

di tunjukkan.

4. Bersifat memaksa dimana diharuskan untuk membayar kewajibannya

untuk membayar pajak  sebagai wajib pajak.
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2.1.2 Fungsi Pajak

Pajak yang dikenakan kepada masyarakat mempunyai dua fungsi (Fidel,

2010), yaitu :

1. Fungsi Finansial (Budgeter)

Fungsi pajak adalah untuk mengumpulkan dana yang diperlukan pemerintah

untuk membiayai pengeluaran belanja Negara guna kepentingan dan keperluan

seluruh masyarakat. Tujuan ini biasanya disebut “revenue adequacy”, yaitu bahwa

pemungutan pajak tersebut ditujukan untuk mengumpulkan penerimaan yang

memadai atau yang cukup untuk membiayai belanja Negara.

Dengan demikian, fungsi finansial yaitu pajak merupakan sumber dana bagi

pemerintah ( apalagi untuk saat ini, pajak sumber dana bagi pemerintah yang paling

utama, dikarenakan mulai berkurangnya smber dana lainnya yang dimiliki

pemerintah, misalnya: minyak dan gas bumi), guna mendapatkan uang sebanyak-

banyaknya untuk pengeluaran pemerintah dan pembangunan negara.

2. Fungsi mengatur (Regulerend)

Fungsi mengatur bertujuan untuk memberikan kepastian hukum. Terutama

dalam menyusun undang-undang pajak senantiasa perlu diusahakan agar ketentuan

yang dirumuskan jangan menimbulkan interpretasi yang berbeda, antara fiskus dan

wajib pajak.
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2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan (Resmi, 2011),

yaitu :

a. Official Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang member kewenangan aparatur perpajakan

untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai

dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

b. Self Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam

menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan

peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

c. With Holding System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang

ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai

dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2.1.4 Pajak Penghasilan

2.1.4.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang menjadi objek pajak

adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau

diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia,
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yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang

bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk:

a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau

diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi,

uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam

Undang-Undang pajak penghasilan;

b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan;

c. laba usaha;

d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:

1. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan

badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;

2. Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena

pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota ;

3. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran,

pemecahan atau pengambilalihan usaha;

4. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan,

kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus

satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial

atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri

Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan,

kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
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5. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak

penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam

perusahaan pertambangan.

e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;

f. bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian

utang;

g. dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan

asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi ;

h. royalty atau imbalan atas penggunaan hak;

i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;

j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;

k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang

ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

l. keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;

m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;

n. premi asuransi;

o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari

WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;

p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan

pajak;

q. penghasilan dari usaha berbasis syariah;
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r. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur

mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

s. surplus Bank Indonesia.

2.1.4.2 Subyek Pajak Penghasilan

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, subyek pajak penghasilan

adalah sebagai berikut:

1. Subyek pajak pribadi yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia,

orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga)

hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam

suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat

tinggal di Indonesia.

2. Subyek pajak harta warisan belum dibagi yaitu warisan dari seseorang yang sudah

meninggal dan belum dibagi tetapi menghasilkan pendapatan, maka pendapatan

itu dikenakan pajak.

3. Subyek pajak badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia,

kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

1. pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

3. penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau

Pemerintah Daerah; dan
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4. pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan

4. Bentuk usaha tetap yaitu bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang

tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183

hari dalam jangka waktu dua belas bulan, atau badan yang tidak didirikan dan

berkedudukan di Indonesia, yang melakukan kegiatan di Indonesia.

2.1.4.3 Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Pajak penghasilan orang pribadi merupakan salah satu instrumen untuk

mengatasi ketimpangan distribusi pendapatan antara masyarakat yang

berpenghasilan dan berpenghasilan rendah. Penghasilan pajak dapat juga yang

diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan

pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan dari yang berhubungan dengan pekerjaan

yang berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain. Dalam hal ini

penghitungan pajak akan mengacu pada ketentuan Undang-undang pajak

penghasilan pasal 21. Penghasilan yang diterima sehubungan dengan pekerjaan

pajaknya akan dipotong oleh pemberi kerja, bendahara pemerintah, atau

penyelenggara kegiatan (www.pajak.go.id).

Tarif pajak merupakan persentase yang digunakan untuk menghitung PPh.

Berikut adalah tabel tarif pajak Pasal 17 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.
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Tabel 2.1 Tarif PPh Orang pribadi Dalam Negeri sampai dengan akhir tahun 2008

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif

Sampai dengan Rp. 25.000.000,00 5%

Di atas Rp. 25.000.000,00 s.d Rp. 50.000.000,00 10%

Di atas Rp. 50.000.000,00 s.d Rp. 100.000.000,00 15%

Di atas Rp. 100.000.000,00 s.d Rp. 200.000.000,00 25%

Di atas Rp. 200.000.000,00 35%

Sumber : Pasal 17 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000

Dengan berubahnya Undang-Undang penghasilan, dimana dahulu UU nomor

17 tahun 2000 diganti dengan UU nomor 36 tahun 2008 maka tarif pasal 17 ayat (1)

huruf a UU PPh juga mengalami perubahan. Tarif pasal 17 ayat (1) saat ini yaitu

Tabel 2.2 Tarif PPh Orang Pribadi Dalam Negeri di awal tahun 2009

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif

Sampai dengan Rp. 50.000.000,00 5%

Di atas Rp. 50.000.000,00 s.d Rp. 250.000.000,00 15%

Di atas Rp. 250.000.000,00 s.d Rp. 500.000.000,00 25%

Di atas Rp. 500.000.000,00 30%

Sumber : Resmi. 2011

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan jumlah penghasilan

tertentu yang tidak dikenakan pajak. PTKP yang ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1)
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 mengalami beberapa perubahan seiring

dengan perkembangan ekonomi dan moneter serta perkembangan harga kebutuhan

pokok setiap tahunnya. Berikut adalah tabel PTKP Pasal 7 Undang-Undang Nomor

36 Tahun 2008 dimana mulai berlaku 1 Januari 2009 dan PTKP terbaru akan

diberlakukan pada tahun 2013 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor

162/PMK.011/Thn 2012 tentang penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena

Pajak (PTKP) 2013.

Tabel 2.3 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Status wajib pajak awal tahun PTKP tahun 2009-2012 PTKP mulai tahun 2013

Tidak Kawin (TK/0) Rp 15.840.000 Rp 24.300.000

Kawin (K/0) Rp 15.840.000

Rp   1.320.000

Rp 17.160.000

Rp 24.300.000

Rp   2.025.000

Rp 26.325.000

Kawin dengan 1 tanggungan

(K/1)

Rp 15.840.000

Rp   1.320.000

Rp   1.320.000

Rp 18.480.000

Rp 24.300.000

Rp   2.025.000

Rp   2.025.000

Rp 28.350.000

Kawin dengan 2 tanggungan Rp 15.840.000

Rp   1.320.000

Rp   1.320.000

Rp 24.300.000

Rp   2.025.000

Rp   2.025.000
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Status wajib pajak awal tahun PTKP tahun 2009-2012 PTKP mulai tahun 2013

Rp   1.320.000

Rp 19.800.000

Rp   2.025.000

Rp 30.375.000

Kawin dengan 3 tanggungan Rp 15.840.000

Rp   1.320.000

Rp   1.320.000

Rp   1.320.000

Rp   1.320.000

Rp 21.120.000

Rp 24.300.000

Rp   2.025.000

Rp   2.025.000

Rp   2.025.000

Rp   2.025.000

Rp 32.400.000

Sumber : Resmi. 2011dan Peraturan Menteri Keuangan RI

2.1.4.4 Angsuran Pajak

Menurut Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 besarnya angsuran pajak

dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap

bulan adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan

Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan pajak

penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 23 serta

pajak penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dan pajak

penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan

sebagaimana dimaksud dalam pasal 24, dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan

dalam bagian tahun pajak.
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2.1.5 Surat Setoran Pajak (SSP)

Surat Setoran Pajak (SSP) (Resmi, 2011) adalah surat yang oleh wajib pajak

digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas

negara melalui kantor penerimaan pembayaran. Kantor penerimaan pembayaran

adalah kantor pos dan atau bank Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik

Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai

penerima pembayaran atau setoran pajak.

Terdapat beberapa jenis –jenis Surat Setoran Pajak (SSP) yaitu SSP Standar,

SSP Khusus, SSPCP (Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak dalam Rangka Impor)

dan SSCP (Surat Setoran Cukai atas Barang Kena Cukai dan PPN Hasil Tembakau

Buatan Dalam Negeri) . SSP Standar adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak

yang telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang

ditunjuk oleh Menteri Keuangan.. SSP khusus adalah bukti pembayaran atau

penyetoran pajak terutang ke Kantor Penerima Pembayaran yang dicetak oleh Kantor

Penerima Pembayaran dengan menggunakan mesin transaksi dan atau alat lainnya

yang isinya sesuai dengan yang ditetapkan dalam Direktur Jenderal Pajak ini, dan

mempunyai fungsi yang sama dengan SSP standar dalam administrasi perpajakan.

SSPCP (Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak dalam Rangka Impor) adalah SSP

yang digunakan oleh importer atau Wajib Bayar dalam rangka impor. SSCP (Surat

Setoran Cukai atas Barang Kena Cukai dan PPN Hasil Tembakau Buatan Dalam
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Negeri) adalah SSP yang digunakan oleh pengusaha untuk cukai atas Barang Kena

Cukai dan PPN hasil tembakau buatan dalam negeri.

Dalam pasal 9 Undang-Undang nomor 16 tahun 2009 batas waktu

pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau masa pajak

bagi masing-masing jenis pajak, paling lama 15 (lima belas) hari setelah saat

terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Kekurangan pembayaran pajak yang

terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan harus dibayar

lunas sebelum Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan disampaikan. setelah tanggal

jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenai sanksi administrasi berupa

bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo

pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung

penuh 1 (satu) bulan.

2.1.6 Pemeriksaan pajak

2.1.6.1 Pengertian Pemeriksaan pajak

Dalam Undang-Undang 16 tahun 2009, pemeriksaan adalah serangkaian

kegiatan menghimpun dan mengolah data keterangan, dan/atau bukti yang

dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan

untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan

lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan.
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Sesuai dengan pengertian diatas maka pemeriksaan pajak merupakan

pengujian kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya sebagai warga

negara yang baik. Dimana mengacu pada suatu sistem yang berlaku di Indonesia

yaitu self assessment system, wajib pajak wajib mengisi, menghitung dan melaporkan

pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.  Pemeriksaan pajak ini dilakukan oleh

fiskus agar tidak adanya penghindaran pajak yang dilakukan wajib pajak dimana

apabila wajib pajak melakukan penghindaran pajak maka merupakan suatu perbuatan

yang melanggar undang-undang yang berlaku dan juga dapat mengurangi penerimaan

negara dari sektor pajak.

2.1.6.2 Tujuan Pemeriksaan

Tujuan pemeriksaan adalah memeriksa atau menguji data dan informasi atas

pajak terutang yang dilaporkan oleh wajib pajak kepada Kantor Pelayanan Pajak.

Dengan adanya pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus maka meminimalkan

penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.

2.1.6.3 Ruang Lingkup Pemeriksaan

Sesuai dengan Undang-Undang 16 tahun 2009, ruang lingkup pemeriksaan

terdapat 2 yaitu pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor. Pemeriksaan

lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan, tempat kegiatan

usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal wajib pajak, atau tempat lain yang
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ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.  Pemeriksaan kantor adalah pemeriksaan

yang dilakukan di kantor Direktur Jenderal Pajak.

2.1.6.4 Wajib Pajak yang Diperiksa

Dalam pasal 29 Undang-Undang 16 tahun 2009, wajib pajak yang diperiksa

wajib:

1. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang

menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang

diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang

pajak,

2. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang

perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan dan/atau

3. Memberikan keterangan lain yang diperlukan.

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2011), beberapa teori yang mendukung hak negara untuk

memungut pajak dari rakyatnya antara lain :

1. Teori Asuransi

Teori ini menyatakan bahwa negara bertugas untuk melindungi orang dan

segala kepentingannya, meliputi keselamatan dan keamanan jiwa, dan juga harta

bendanya. Seperti halnya dalam perjanjian asuransi (pertanggungan), untuk
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melindungi orang dan kepentingan tersebut diperlukan pembayaran premi. Dalam

hubungan negara dengan rakyatnya, pajak inilah yang dianggap sebagai premi

tersebut yang sewaktu-waktu harus dibayar oleh masing-masing individu. Meskipun

teori ini hanya sekadar untuk memberi dasar hukum kepada pemungut pajak, namun

beberapa pakar menentangnya. Mereka berpendapat bahwa pembandingan antara

pajak dan perusahaan asuransi tidaklah tepat, karena : 1) dalam hal timbul kerugian,

tidak ada penggantian secara langsung dari negara, dan 2) antara pembayaran jumlah

pajak dengan jasa yang diberikan oleh negara tidaklah terdapat hubungan langsung.

2. Teori Kepentingan

Teori ini awalnya hanya memperhentikan pembagian beban pajak yang harus

dipungut dari seluruh penduduk. Pembagian beban hari ini harus didasarkan atas

kepentingan masing-masing orang dalam tugas-tugas pemerintah, termasuk

perlindungan atas jiwa orang-orang itu beserta harta bendanya. Oleh karena itu, sudah

sewajarnya jika biaya-biaya yang dikeluarkan oleh negara dibebankan kepada

mereka.

3. Teori Gaya Pikul

Teori ini menyatakan bahwa dasar keadilan pemungut pajak terletak pada

jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya, yaitu perlindungan atas jiwa

dan harta bendanya. Untuk kepentingan tersebut diperlukan biaya-biaya yang harus

dipikul oleh segenap orang yang menikmati perlindungan itu, yaitu dalam bentuk

pajak. Teori ini menekankan pada asas keadilan, bahwasannya pajak haruslah sama

beratnya untuk setiap orang. Pajak harus dibayar menurut gaya pikul seseorang. Gaya
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pikul seseorang dapat diukur berdasar besarnya penghasilan dengan

memperhitungkan besarnya pengeluaran atau pembelanjaan seseorang. Dalam pajak

penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi, gaya pikul untuk pengeluaran atau

pembelanjaan dinyatakan dengan sejumlah penghasilan tertentu yang tidak dikenakan

pajak. Sebagai contoh, Tuan Akbar (tidak kawin) dan Tuan Hakim (Kawin, anak 2-

K/2). Mempunyai penghasilan yang sama. Beban pajak untuk tuan Akbar lebih besar

daripada tuan Hakim karena gaya pikul (pengeluaran/pembelanjaan) Tuan Akbar

lebih kecil dibandingkan tuan Hakim.

4. Teori Kewajiban Pajak Mutlak (Teori Bakti)

Berlawanan dengan ketiga teori sebelumnya, yang tidak mengutamakan

kepentingan negara diatas kepentingan warganya, maka teori ini mendasarkan pada

paham organische staatsleer. Paham ini mengajarkan bahwa karena sifat suatu negara

maka timbullah hak mutlak untuk memungut pajak. Orang-orang tidaklah berdiri

sendiri, dengan tidak adanya persekutuan tidak akan ada individu.oleh karena itu,

persekutuan ( yang menjelma menjadi negara) berhak atas satu dan yang lain.

Akhirnya setiap orang menyadari bahwa menjadi suatu kewajiban mutlak untuk

membuktikan tanda baktinya terhadap negara dalam bentuk pembayaran pajak.

5. Teori Asas Gaya Beli

Teori ini tidak mempersoalkan asal mula negara memungut pajak, melainkan

melihat pada efeknya, dan memandang efek yang baik itu sebagai dasar keadilannya.

Menurut teori ini, fungsi pemungutan pajak disamakan dengan pompa, yaitu

mengambil gaya beli dari rumah tangga dalam masyarakat untuk rumah tangga
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negara, dan kemudian menyalurkannya kembali ke masyarakat dengan maksud untuk

memelihara hidup masyarakat dan untuk membawanya kearah tertentu. Teori ini

mengajarkan bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakat inilah yang dapat

dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak.

2.3 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu

Judul Peneliti Variabel Alat
Analisis

Kesimpulan

Pengaruh
Kepatuhan
Wajib Pajak
dan Jumlah
Pemeriksaan
Terhadap
Penerimaan
Pajak
Penghasilan
di Kantor
Pelayanan
Pajak
Madiun.

Oktivani
(2007)

Variabel Terikat
yaitu penerimaan
pajak penghasilan.
Variabel bebas yaitu
Jumlah kepatuhan
Wajib Pajak dan
Jumlah Pemeriksaan
pajak (Wajib Pajak
Orang Pribadi dan
Badan)

Regresi
linear
berganda

Jumlah kepatuhan Wajib
Pajak dan jumlah
pemeriksaan pajak secara
simultan berpengaruh
terhadap penerimaan PPh
Pasal 25/29 di KPP Madiun.

Analisis
Variabel-
Variabel
Yang
Mempengar
uhi Tingkat
Penerimaan
PPh Orang
Pribadi
(Studi Kasus
di Kantor
Pelayanan
Pajak Batu).

Dewi (2007) Variabel Terikat
(Dependent
Variable) adalah
jumlah penerimaan
Pajak Penghasilan
orang pribadi (Y).
Variabel Bebas
(Independent
Variable) meliputi :
a) Jumlah NPWP
WP OP yang
terdaftar (X1)
b) Jumlah SSP yang
diterima (X2)
c) Pencairan
Tunggakan (X3)

Regresi
linier
berganda

1. Variabel jumlah NPWP
OP yang terdaftar, SSP
yang diterima, dan
pencairan tunggakan pajak
memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap jumlah
penerimaan Pajak
Penghasilan orang pribadi
di wilayah kerja KPP Batu.

2. Variabel SSP yang
diterima punyai pengaruh
yang paling dominan
terhadap
penerimaan Pajak
Penghasilan orang pribadi.
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Judul Peneliti Variabel Alat
Analisis

Kesimpulan

Pengaruh
Kepatuhan
Wajib Pajak
dan
Pemeriksaan
Pajak
terhadap
Jumlah
Peneriman
Pajak
Penghasilan
Pasal 25
Orang
Pribadi di
Kantor
Pelayanan
Pajak
Pratama
Semarang
Timur.

Pongtuluran
Sanda Agita
(2010)

Variabel independen
yaitu jumlah
kepatuhan Wajib
Pajak Orang Pribadi
dan jumlah
pemeriksaan Wajib
Pajak Orang Pribadi.
Variabel dependen
yaitu penerimaan
pajak penghasilan
pasal 25 orang
pribadi.

Regresi
berganda

1. Jumlah SPT Masa PPh
pasal 25 orang pribadi
yang dilaporkan tepat
waktu dan SPT yang
dilaporkan tepat waktu
bertanda positif terhadap
penerimaan PPH Pasal 25
OP di KPP Pratama
semarang Timur.

2. Jumlah pemeriksaan pajak
memiliki pengaruh positif
terhadap penerimaan pajak
PPH Pasal 25 OP.

Pengaruh
Tingkat
Kepatuhan,
Pemeriksaan
Pajak Serta
Perubahan
Penghasilan
Kena Pajak
Terhadap
Peningkatan
Penerimaan
Pajak
Penghasilan
Wajib Pajak
Orang
Pribadi Pada
KPP
Pratama
Surakarta

Kamila
Ichwanul
(2010)

Variabel Independen
adalah kepatuhan
wajib pajak,
pemeriksaan pajak
dan perubahan
penghasilan kena
pajak.
Variabel dependen
adalah peningkatan
penerimaan pajak
penghasilan wajib
pajak orang pribadi.

Regresi
berganda

Kepatuhan wajib pajak,
pemeriksaan pajak dan
perubahan penghasilan kena
pajak berpengaruh positif
terhadap penerimaan wajib
pajak orang pribadi.

Analisis
Pengaruh
Ekstensifika
si Wajib
Pajak, Surat

Silaban
Lambok
Binsar
Parulian

Variabel bebas
adalah jumlah wajib
pajak, jumlah surat
setoran pajak, dan
tingkat penyampaian

Regresi
linear
berganda

Jumlah wajib pajak, jumlah
surat setoran pajak, dan
tingkat penyampaian surat
pemberitahuan (SPT)
berkorelasi negatif dan tidak
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Judul Peneliti Variabel Alat
Analisis

Kesimpulan

Setoran
Pajak, dan
Tingkat
Kepatuhan
Penyampaia
n Surat
Pemberitahu
an(SPT)
Terhadap
Penerimaan
Pajak Pada
Kantor
Pelayanan
Pajak
Pratama di
Lingkungan
kantor
Wilayah
Direktorat
Jenderal
Pajak
Jakarta
Pusat

surat pemberitahuan
(SPT).
Variabel terikat
adalah penerimaan
pajak.

adanya pengaruh terhadap
penerimaan pajak.

Sumber : Skripsi
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2.4 Rerangka Pemikiran

Gambar 2.1. Rerangka Pemikiran

Secara Simultan  (X3)

Sumber : Penulis

2.5 Hipotesis

2.5.1 Jumlah Kesadaran Wajib Pajak

Kondisi pembiayaan negara yang mengalami peningkatan sangat menuntut

masyarakat sadar akan kewajibannya sebagai warga negara yang baik. Kesadaran

Wajib Pajak itu sendiri dapat menciptakan keberhasilan pencapaian target yang telah

ditetapkan oleh Kantor Pelayanan Pajak. Untuk mengukur kesadaran itu sendiri dapat

dilakukan dengan melihat Surat Setoran Pajak yang dilaporakan oleh wajib pajak.

SSP atau Surat Setoran Pajak merupakan sarana untuk melakukan pembayaran atau

penyetoran jumlah pajak yang terutang atau yang dipotong/dipungut. Dengan adanya

SSP maka fiskus tahu apakah wajib pajak tersebut sudah membayar pajak atau belum

Jumlah Kesadaran Wajib Pajak
(X1)

Penerimaan Pajak
Penghasilan Orang Pribadi

(Y)
Pemeriksaan Pajak (X2)
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dan Wajib Pajak berkewajiban untuk melaporkan SPT masa kepada Kantor

Pelayanan Pajak setelah melakukan SSP.

Penelitian yang dilakukan Dewi (2007), bahwa hasil uji t yang telah

dilakukan, variabel jumlah SSP yang diterima secara signifikan berpengaruh terhadap

besarnya penerimaan Pajak Penghasilan orang pribadi. Koefisien yang ditunjukkan

pada variabel jumlah SSP yang diterima bertanda positif (+), artinya semakin tinggi

jumlah SSP yang diterima di KPP Batu maka akan semakin meningkat pula

penerimaan Pajak Penghasilan orang pribadi. Namun berbeda dengan penelitian yang

dilakukan oleh Parulian, bahwa Surat Setoran Pajak (SSP) mempunyai korelasi yang

negatif (-) dan tidak adanya pengaruh antara Surat Setoran Pajak (SSP) terhadap

penerimaan pajak. Sehingga hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini :

Ho1 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara jumlah kesadaran wajib pajak

yang diterima terhadap pencapaian target penerimaan PPh orang pribadi.

Ha1 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara jumlah kesadaran wajib pajak yang

diterima terhadap pencapaian target penerimaan PPh orang pribadi.

2.5.2 Pemeriksaan pajak

Menurut Oktivani (2007), menyimpulkan bahwa pemeriksaan pajak secara

signifikan berpengaruh terhadap penerimaan pajak. koefisien regresi variabel jumlah

aktivitas pemeriksaan pajak bertanda positif (+) yaitu apabila jumlah aktivitas
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pemeriksaan pajak mengalami peningkatan maka penerimaan PPh Pasal 25/29 di

KPP Madiun akan meningkat. Demikian juga sebaliknya, apabila jumlah aktivitas

pemeriksaan pajak mengalami penurunan maka penerimaan PPh Pasal 25/29 di KPP

Madiun akan menurun. Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh

Pongtuluran Sanda Agita (2010) dan Kamila Ichwanul (2010), bahwa pemeriksaan pajak

mempunyai pengaruh yang signifikan dan berkorelasi positif.

Pemeriksaan pajak dalam variabel ini adalah wajib pajak yang sudah

dilakukan pemeriksaan pajak oleh fiskus dimana wajib pajak akan patuh terhadap

kewajibanya perpajakannya yang akan berdampak pada penerimaan pajak menjadi

meningkat. Sehingga hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini :

Ho2 : Tidak terdapat pengaruh positif antara pemeriksaan pajak terhadap pencapaian

target penerimaan PPh orang pribadi.

Ha2 : Terdapat pengaruh positif antara pemeriksaan pajak terhadap pencapaian target

penerimaan PPh orang pribadi.

2.5.3 Secara bersama-sama

Ho3 : Tidak terdapat pengaruh jumlah kesadaran wajib pajak dan pemeriksaan pajak

terhadap pencapaian target penerimaan PPh orang pribadi.

Ha3 : Terdapat pengaruh jumlah kesadaran wajib pajak dan pemeriksaan pajak

terhadap pencapaian target penerimaan PPh orang pribadi.
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Bab III

Metodologi Penelitian

3.1 Pemilihan Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilandak di Jalan

TB Simatupang Kav. 32. Adapun Variabel – variabel yang dianalisa adalah kesadaran

wajib pajak dan pemeriksaan pajak yang termasuk wilayah kerja KPP Pratama

Cilandak mempengaruhi pencapaian target penerimaan pajak penghasilan orang

pribadi di KPP Pratama Cilandak. Analisa terhadap variabel– variabel diatas dimulai

dari bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Desember 2012.

Dalam penelitian ini, desain penelitian yang digunakan adalah penelitian

asosiatif menurut Sugiyono (2010), yaitu dugaan tentang adanya hubungan antar

variabel dalam populasi yang akan diuji melalui hubungan antar variabel dalam

sampel yang diambil dari populasi tersebut.

3.2 Metode Pengumpulan Data

3.2.1 Data yang Dihimpun

Sumber data pada penelitian ini adalah data sekunder, data yang secara tidak

langsung diterima oleh peneliti berupa bukti maupun laporan yang sudah

dipublikasikan atau yang tidak dipublikasikan melalui perantara atau diperoleh dari

pihak lain. Data sekunder dalam penelitian ini adalah studi laporan tahunan
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penerimaan pajak yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilandak

serta studi pustaka yang bersumber dari berbagai sumber lainnya.

3.2.2 Metode Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah

menggunakan purposive sampling, yaitu penentuan pengambilan sampel dilakukan

dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan

penelitian. Adapun kriteria nya sebagai berikut ini :

1. Jumlah Surat Setoran Pajak yang di laporkan oleh wajib pajak orang pribadi.

2. Jumlah pemeriksaan yang dilakukan oleh fiskus kepada wajib pajak orang

pribadi yang mempunyai hutang pajak atau penunggakan pajak melalui

penerbitan surat ketetapan pajak.

3. Jumlah target penerimaan pajak penghasilan orang pribadi perbulan mulai dari

periode awal januari 2010 sampai dengan akhir desember 2012.

3.2.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Penelitian ini melibatkan tiga variabel yang terdiri atas satu variabel terikat

(dependen) dan dua variabel bebas (independen). Variabel terikatnya adalah jumlah

target penerimaan PPh orang pribadi PPh pasal 25, sedangkan variabel bebas tersebut

adalah: (1) Jumlah kesadaran wajib pajak dan (2) Pemeriksaan pajak.
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3.2.3.1 Jumlah Kesadaran Wajib Pajak

Di dalam kesadaran wajib pajak SSP mempunyai suatu peranan penting untuk

melihat apakah Wajib Pajak tersebut membayar pajak atau tidak, sehingga merupakan

indikator terpenting dalam kesadaran wajib pajak. Surat Setoran Pajak (SSP) adalah

bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan

formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat

pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan (www.wikiapbn.com).

Pada variabel kesadaran wajib pajak menggunakan perhitungan banyaknya

Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak Penghasilan orang pribadi yang diterima oleh Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Cilandak setiap bulannya selama periode 2010 sampai

dengan 2012.

3.2.3.2 Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak didefinisikan tindakan yang dilakukan aparat pajak untuk

melihat fakta pelaksanaan kewajiban perpajakan, indikator pemeriksaan pajak dalam

penelitian ini adalah kegiatan-kegiatan pelaksanaan pemeriksaan pajak. Pada variabel

pemeriksaan pajak menggunakan perhitungan jumlah wajib pajak yang dilakukan

pemeriksaan pajak serta diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak oleh aparat di Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Cilandak setiap bulannya selama periode 2010 sampai

dengan 2012.
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3.2.3.3 Penerimaan Pajak Penghasilan (Y)

Menurut UU nomor 36 tahun 2008, yang menjadi objek pajak adalah

penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau

diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia,

yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang

bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Jumlah penerimaan target

pajak penghasilan PPh pasal 25 yang telah ditetapkan oleh KPP Pratama Cilandak

setiap bulannya selama periode 2010 sampai dengan 2012.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam mendukung penelitian ini, maka beberapa metode-metode teknik

pengumpulan data adalah

1. Library Research atau study kepustakaan, mempelajari buku literature

atau sumber lainnya yang terdapat di perpustakaan mengenai penerimaan

PPh.

2. Dokumentasi, mempelajari data-data atau laporan yang sudah disediakan

oleh instansi.

3. Observasi, melakukan Tanya-jawab kepada instansi yang terdapat di KPP

Pratama Cilandak secara langsung mengenai data yang digunakan dalam

penelitian ini.
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3.4 Metode Analisis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data runtut waktu atau

Time series, meliputi satu objek namun memiliki beberapa periode waktu. Menurut

Winarno (2011), Karakteristik data runtut waktu adalah nilainya relatif berubah-ubah

seiring dengan berjalannya waktu. Selain itu, biasanya data jenis ini memiliki satu

variabel saja (meskipun dapat juga ditambah menjadi beberapa variabel lain). Sesuai

dengan tujuan penelitian, data runtut waktu pada periode januari 2010 sampai dengan

2012 desember di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilandak. Untuk memudahkan

dalam melakukan pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini, maka data

tersebut dimasukkan ke dalam Microsoft Excel dan diolah dengan menggunakan

Eviews 7.0.

3.4.1 Model Penelitian

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan

regresi linear berganda, untuk meneliti pengaruh variabel independen terhadap

variabel dependen. Model fungsional faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian

target penerimaan PPh Orang Pribadi di KPP Pratama Cilandak:

Y= f ( X , X )

Dari model fungsional kita dapat menetapkan model persamaan regresi linier

berganda, yaitu :

LnY= β + β LnX + β X + e
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Dimana:

Y : Jumlah target penerimaan Pajak Penghasilan OPX : Jumlah kesadaran wajib pajakX : Jumlah pemeriksaan pajak

Pemeriksaan pajak : Pemeriksaan pajak, diproksikan dengan variabel dummy dimana

0 (Tidak Ada pemeriksaan pajak) dan 1 (Ada pemeriksaan

pajak)β : konstanta

e : errorβ , β : koefisien regresi untuk variabel Independen
3.4.2 Uji Asumsi Klasik

Uji ini dilakukan bertujuan untuk menghasilkan model regresi yang terbaik

(Best linier Unbiased Estimator/BLUE). Pengujian BLUE ini dilakukan dengan

menggunakan software Eviews versi 7.0. Adapun pengujian asumsi klasi dilakukan

terdiri dari 4 asumsi yaitu :

1. Normalitas

Uji signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen

melalui uji t hanya akan valid jika residual yang kita dapatkan mempunyai distribusi

normal (widarjono,2009). Salah satu uji yang dapat dilakukan untuk mengetahui
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suatu data itu normal atau tidak adalah dengan menggunakan uji Jargue-Bera test

atau J-B test. Menurut Winarno (2011), Jargue-Bera adalah uji statistik untuk

mengetahui apakah data berdistribusi normal Apabila angka Jargue-Bera di atas

0,8637 ( lebih besar daripada 5%), dapa dikatakan bahwa H0 berdistribusi normal.

2. Multikolinearitas

Multikolinieritas adalah kondisi adanya hubungan linier antarvariabel

independen. Karena melibatkan beberapa variabel independen, maka multikolinieritas

tidak akan terjadi pada persamaan regresi sederhana (yang terdiri atas satu variabel

dependen dan satu variabel independen). Kondisi terjadinya multikolinier

ditunjukkan dengan berbagai informasi berikut (Winarno, 2011) :

1. Nilai R tinggi, tetapi variabel dependen banyak yang tidak signifikan.

2. Dengan menghitung koefisien korelasi antarvariabel independen. Apabila

koefisiennya rendah, maka tidak terdapat multikolinieritas.

3. Dengan menggunakan regresi auxiliary. Regresi jenis ini dapat digunakan

untuk mengetahui hubungan antara dua (atau lebih) variabel independen yang

secara bersama-sama (misalnya X dan X ) mempengaruhi satu variabel

independen yang lain (misalnya X ).
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3. Autokorelasi

Otokorelasi (autocorrelation) adalah hubungan antara residual satu observasi

dengan residual observasi lainnya. Otokorelasi lebih mudah timbul pada data yang

bersifat runtut waktu, karena berdasarkan sifatnya, data masa sekarang dipengaruhi

oleh data pada masa-masa sebelumnya. Meskipun demikian tetap dimungkinkan

otokorelasi dijumpai pada data yang bersifat antarobjek (cross section). Cara untuk

memeriksa ada tidaknya otokorelasi adalah dengan:

a. Uji Durbin-Watson

b. Uji Breusch-Godfrey

Uji Durbin-Watson merupakan salah satu uji yang banyak dipakai untuk

mengetahui ada tidaknya otokorelasi. Hampir semua program statistic sudah

menyediakan fasilitas untuk menghitung d (yang menggambarkan koefisien DW).

Nilai d akan berada di kisaran 0 dan 4, berikut adalah tabel yang menentukan ada

tidaknya otokorelasi dengan uji Durbin-Watson (Winarno, 2011)

Tabel 3.1. Uji Statistik Durbin-Watson

Nilai Statistik d Hasil

0 < d < dL Menolak hipotesis nol, terdapat autokorelasi positif

dL ≤ d ≤ dU Daerah keragu-raguan, tidak ada keputusan

dU ≤ d ≤ 4 -dU Menerima hipotesis nol, tidak ada autokorelasi positif atau negatif

4 - dU ≤ d ≤ 4 - dL Daerah keragu-raguan, tidak ada keputusan

4 - dL ≤ d ≤ 4 Menolak hipotesis nol, terdapat autokorelasi negative

Sumber : Widarjono, 2009
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Tabel 3.2.

Tabel untuk menentukan ada tidaknya otokorelasi dengan uji Durbin-Watson

Tolak Ho,
berarti ada
Autokorelasi
Positif

Tidak dapat
diputuskan

Tidak menolak
Ho, berarti Tidak
Ada Autokorelasi

Tidak dapat
diputuskan

Tolak Ho,
berarti ada
Autokorelasi
Negatif

0 dL dU 2 4 - dU 4 – dL 4

Sumber : Winarno, 2011

Apabila dengan menggunakan uji Durbin Watson dan Uji LM, data tersebut

terdapat autokorelasi yang positif maka dapat dihilangkan dengan cara menambah

variabel AR (1) pada persamaan equation estimation. Dimana AR (1) merupakan cara

untuk menghilangkan autokorelasi. Di dalam penelitian ini menggunakan 2 variabel

independen dengan tingkat signifikansi (α) 5% dan sampel yang digunakan sebanyak

36 yang berasal dari januari 2010 sampai dengan desember 2012. Berikut adalah

batasan autokorelasi dengan uji durbin Watson.

Tabel 3.3

Batasan Autokorelasi Dengan Uji Durbin Watson

Tolak Ho,
berarti ada
Autokorelasi
Positif

Tidak dapat
diputuskan

Tidak menolak
Ho, berarti Tidak
Ada Autokorelasi

Tidak dapat
diputuskan

Tolak Ho,
berarti ada
Autokorelasi
Negatif

0 dL dU 2 4 - dU 4 – dL 4

1,153                  1,376         2          2,620                  2,847

Sumber : Penulis
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4. Heteroskedastisitas

Uji ini dilakukan bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi

ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Terjadi

homoskedastisitas, jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain

tetap. Dan dikatakan heterokedastisitas, jika varians berbeda.

Metode yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi ada tidaknya masalah

heterokedastisitas yaitu (Winarno, 2011)

a. Metode grafik

b. Uji Park

c. Uji Glejser

d. Uji Korelasi Spearman

e. Uji Goldfeld-Quandt

f. Uji Bruesch-Pagan-Godfrey

g. Uji White

Tidak adanya heteroskedastisitas dinyatakan sebagai berikut :

E( ) = i = 1,2,…,n

Adanya heteroskedastisitas dinyatakan sebagai berikut :

E( ) =

Salah satu metode dengan menggunakan uji White yakni dengan melihat

probabilitas Chi Squares. Sebelum melakukan pengujian, lebih dulu disusun

hipotesis, yaitu Widarjono (2009),:
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Ho : Tidak ada heteroskedastisitas

Ha : Ada heteroskedastisitas

Jika nilai probabilitas Chi Squares dari Obs*R-Square lebih besar dari α = 5%

maka terima Ho yang artinya tidak ada heteroskedastisitas

3.5 Teknik Pengujian Hipotesis

1. Uji Koefisien Determinasi

Uji Koefisien determinasi berganda (R ) berguna untuk mengukur seberapa

besar pengaruh atau sumbangan variabel-variabel independent, yaitu jumlah

kesadaran Wajib Pajak dan pemeriksaan pajak terhadap jumlah pencapaian target

penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi secara bersama-sama. Nilai koefisien

determinasi terletak antara 0 sampai 1 (0 ≤ R ≤ 1). Semakin besar R (mendekati 1),

maka semakin baik garis regresi karena mampu menjelaskan dan semakin mendekati

0, maka garis regresi yang kurang baik atau variabel independent secara keseluruhan

tidak dapat menjelaskan variabel dependent) (Widarjono,2009).

Uji Koefisien Determinasi (adjusted ) ini bertujuan untuk menentukan

proporsi atau presentase total variasi dalam variabel terikat yang diterangkan variabel

bebas secara bersama-sama. Pada penelitian ini menggunakan lebih dari dua variabel

independen, maka digunakan nilai adjusted R². Adjusted R² disesuaikan dengan

jumlah variabel independen dan ukuran sampel. Pada kolom Adjusted R2 dapat
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diketahui berapa prosentase yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen

terhadap variabel dependen. Dan sisanya dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang

tidak dimasukkan dalam model penelitian ini .

2. Uji regresi Secara Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel independent

secara individu terhadap variabel dependent dengan menganggap variabel lain

bersifat konstan. Dasar pengambilan keputusan untuk pengujian hipotesis yang

diajukan adalah dengan membandingkan probabilitas t dan α (Widarjono,2009).

1. Prob. t<α,  maka artinya terdapat pengaruh secara parsial dan signifikan antara

variabel bebas dengan variabel terikat atau Ho ditolak.

2. Prob. t>α, maka artinya tidak terdapat pengaruh secara parsial dan signifikan

antara variabel bebas dengan variabel terikat atau Ho diterima.

3. Uji Regresi Secara Simultan (Uji F)

Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh variabel-variabel independent secara

keseluruhan terhadap variabel dependent. Hipotesis dalam uji F adalah :H : β = β =…..=0H : β ≠ β ≠…..≠0
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Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan probabilitas (signifikansi)

masing-masing koefisien regresi dengan signifikansi sebesar 5%. kriteria

pengujiannya sebagai berikut :

1. F hitung < 5 %, maka menolak Ho

2. F hitung > 5 % maka menerima Ho
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BAB IV

Hasil Penelitian

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian

KPP Cilandak bertugas melaksanakan pelayanan, pengawasan administratif

dan pemeriksaan sederhana di bidang pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai,

pajak penjualan atas barang mewah, serta pajak lainnya. Wilayah kerja KPP Pratama

Cilandak adalah

1. Kelurahan Gandaria Selatan

2. Kelurahan Cipete Selatan

3. Kelurahan Cilandak Barat

4. Kelurahan Pondok Labu

5. Kelurahan Lebak Bulus

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilandak berlokasi di Jalan Letjen T.B

Simatupang Kavling 32 Jakarta Selatan 12560. Berikut adalah gambar gedung KPP

Pratama Cilandak.
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Gambar 4.1 : KPP Pratama Cilandak

4.1.2 Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak

Visi Direktorat Jenderal Pajak yaitu menjadi institusi pemerintah penghimpun

pajak negara yang terbaik di wilayah Asia Tenggara. Misi Direktorat Jenderal Pajak

adalah menyelenggarakan fungsi administrasi perpajakan dengan menerapkan

Undang-Undang perpajakan secara adil dalam rangka membiayai penyelenggaraan

negara demi kemakmuran rakyat.

4.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi KPP Pratama Cilandak

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi dari Direktorat Jenderal Pajak, KPP

Pratama Cilandak merencanakan strategi yang harus di sesuaikan dengan tugas dan

fungsi utama dari KPP Pratama Cilandak sebagai kantor operasional. Oleh karena itu,
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KPP Pratama Cilandak menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan

pengamatan perpajakan, dan ektensifikasi wajib pajak.

2. Penelitian dan penatausahaan surat pemberitahuan tahunan, surat

pemberitahuan masa serta berkas wajib pajak.

3. Pengawasan pembayaran masa pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai,

pajak penjualan atasbarang mewah dan pajak tidak langsung lainnya.

4. Penatausahaan piutang pajak, penerimaan, penagihan, penyelesaian keberatan,

penatausahaan bandingdan penyelesaian restitusi pajak penghasilan, pajak

pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah dan pajak tidak

langsung lainnya.

5. Pemeriksaan sederhana dan penerapan sanksi perpajakan

6. Penerbitan surat ketetapan pajak

7. Pembetulan surat ketetapan pajak

8. Pengurangan sanksi pajak

9. Penyuluhan dan konsultasi pajak

10. Pelakanaan administrasi KPP Pratama Cilandak

Dengan menjalankan fungsi-fungsi di atas diharapkan terwujudnya visi dan

misi yang telah direncanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada KPP Pratama

Cilandak .
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4.1.4 Tugas Organisasi KPP Jakarta Cilandak

Berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor

167/PMK.01/2012 pasal 61, disebutkan bahwa struktur organisasai Kantor  Pelayanan

Pajak Jakarta Cilandak tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat

Jenderal Pajak.

Tugas Masing-masing bagian adalah sebagai berikut:

1. Sub bagian Umum mempunyai tugas melakukam urusan kepegawaian,

keuangan, tata usaha dan rumah tangga.

2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan

pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, penyajian informasi

perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan

perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak

atas Tanah dan Bangunan, aplikasi e-SPT dan e-Filing, pelaksanaan i-

SISMIOP dan SIG, serta penyiapan laporan kinerja.

3. Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan

produk hukum perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan,

serta penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat

lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi wajib pajak, serta

melakukan kerjasama perpajakan.
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4. Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang

pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan

penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen

penagihan.

5. Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan

penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan

pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak

serta administasi pemeriksaan perpajakan lainnya, pemantauan pengendalian

intern, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan

tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan

proses bisnis.

6. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan mempunyai tugas melakukan pengamatan

potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan dan

pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi.

7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, Seksi Pengawasan dan Konsultasi II,

Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV,

masing-masing mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan

kewajiban perpajakan wajib pajak, bimbingan atau himbauan kepada wajib

pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil wajib pajak,

analisis kinerja wajib pajak rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka
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melakukan intesifikasi, usulan pembetulan ketetapan pajak, usulan

pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan hak atas Tanah

dan Bangunan, serta melakukan evaluasi hasil sebanding.

4.2 Hasil Pengujian Data

4.2.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif menunjukkan informasi antara lain jumlah sampel yang

akan diteliti, nilai rata-rata, nilai maksimum, nilai minimum dan standar deviasi baik

dari variabel dependen maupun variabel independen. Populasi yang digunakan pada

penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar pada KPP Cilandak dan sampel yang

digunakan adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Cilandak.Pada

variabel pemeriksaan pajak, nilai standar deviasi, minimal dan maksimal tidak

dihitung karena variabel tersebut merupakan variabel dummy. Hasil pengolahan

statistik deskriptif disajikan sebagai berikut :

Tabel 4.1

Statistik Deskriptif

Mean Median Maximum Minimum Std. Deviasi

Penerimaan pajak 21,499 21,448 22,293 20,725 0,384

Kesadaran 8,932 8,896 9,503 8,540 0,199

Pemeriksaan pajak 0,5 0,5 0,507
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Sumber : Output Eviews

Berdasarkan hasil statistik deskriptif secara keseluruhan diketahui bahwa :

1. Rata-rata penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilandak

adalah 21,499 dimana penerimaan pajak diubah menjadi ln.dengan standar

deviasi sebesar 0,384. Jumlah penerimaan pajak yang terbesar adalah 22,293

yakni penerimaan pajak pada bulan desember 2010. Sedangkan penerimaan

pajak terkecil sebesar 20,725 yakni penerimaan pajak pada bulan januari 2011.

2. Variabel kesadaran wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilandak

menunjukkan nilai rata-rata sebesar 8,932 dimana kesadaran wajib pajak diubah

menjadi ln dengan standar deviasi sebesar 0,199. Jumlah kesadaran wajib pajak

yang terbesar adalah 9,503 yakni kesadaran wajib pajak pada bulan desember

2011. Sedangkan kesadaran wajib pajak sebesar 8,540 yakni kesadaran wajib

pajak pada bulan februari 2010.

3. Variabel pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilandak

menunjukkan nilai rata-rata sebesar 0,5 dengan standar deviasi 0,507.

4.2.2 Uji Normalitas

Normalitas residual adalah dimana uji yang menyimpulkan bahwa data

tersebut valid atau tidak. Model regresi yang baik adalah apakah data tersebut normal

atau mendekati normal. Dalam penelitian ini menggunakan uji Jarque-Bera Hipotesa

yang digunakan dalam uji normalitas adalah sebagai berikut :
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Ho : data terdistribusi normal

Ha : data tidak terdistribusi normal

Untuk melihat data ini terdistribusi normal atau tidak terdistribusi normal

maka dapat dilihat dari koefisien uji Jarque-Bera dan Probabilitasnya dimana, apabila

nilai Jarque-Bera lebih kecil dari 2 dan probabilitas lebih besar dari 5%.

Gambar 4.2

Hasil Uji Normalitas

Sumber : Output Eviews

Berdasarkan dari hasil pengujian normalitas pada gambar 4.2, maka nilai

Jarque-Bera sebesar 1,17 dan nilai probabilitas 0,55. Dapat ditarik kesimpulan bahwa

nilai Jarque-Bera sebesar 1,17 < 2 dan nilai probabilitas 0,55 > 5 %, maka residual

model pada penelitian ini berdistribusi normal.
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Mean -2.94e-15
Median  0.002890
Maximum  0.647279
Minimum -0.578631
Std. Dev.  0.327659
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Kurtosis  2.164243

Jarque-Bera  1.176381
Probability  0.555331
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4.2.3 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Multikolineritas

Multikolinieritas adalah apakah terdapat hubungan linier antarvariabel

independen.  Untuk mendeteksi adanya multikolineritas pada penelitian yaitu dengan

cara menguji korelasi (r) antar variabel independen.

1. Koefisien korelasi > 0,8 maka diduga terjadi masalah multikolineritas pada

penelitian.

2. Koefisien korelasi < 0,8 maka diduga tidak terjadi masalah multikolinearitas pada

penelitian.

Tabel 4.2

Hasil Uji Multikolinieritas

Kesadaran Pemeriksaan pajak Kesimpulan
Kesadaran 1 0,183 Tidak ada

multikolinieritas
Pemeriksaan pajak 0,183 1 Tidak ada

multikolinieritas
Sumber : Output Eviews

Berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa koefisien korelasi antar

variabel independen berada dibawah 0,8. Dapat dikatakan bahwa tidak ada hubungan

korelasi antar variabel independen kesadaran wajib pajak dan pemeriksaan pajak.

Oleh karena itu penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas.
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2. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah terjadi kesamaan varians

dari residual satu dengan residual lainnya. Menurut Widarjono (2009), Data time

series jarang mengandung unsur heteroskedastisitas karena ketika menganalisis

perilaku data yang sama dari waktu ke waktu fluktuasinya akan relatif stabil.

Penjelasan itu didukung dengan hasil pengujian pada penelitian ini. penelitian ini

menggunakan uji White, white mengembangkan sebuah metode yang memerlukan

asumsi tentang adanya normalitas pada variabel gangguan. Data bebas dari adanya

heteroskedastisitas apabila nilai probalilitas Obs*R-squared lebih besar dari α = 5%.

Tabel 4.3

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic 0,437 Prob. F(4,31) 0,780
Obs*R-squared 1,924 Prob. Chi-Square(4) 0,750
Scaled explained SS 0,941 Prob. Chi-Square(4) 0,918

Prob(F-statistic) 0,780

Sumber : Output Eviews

Dari hasil uji maka dapat disimpulkan data bebas dari adanya

heteroskedastisitas karena nilai probabilitas Obs*R-squared lebih besar dari α (0,750

> 0,05), artinya tidak ada heterokedastisitas.
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3. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk melihat hubungan antara residual satu

observasi dengan residual observasi lainnya. Persamaan yang baik adalah persamaan

yang tidak mengandung autokorelasi.

Tabel 4.4

Hasil Uji Autokorelasi

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 14,802 2,599 5,695 0,000
Kesadaran 0,737 0,292 2,525 0,017

Pemeriksaan pajak 0,224 0,114 1,962 0,058

R-squared 0,274 Mean dependent var 21,499
Adjusted R-squared 0,230 S.D. dependent var 0,384
S.E. of regression 0,337 Akaike info criterion 0,745
Sum squared resid 3,758 Schwarz criterion 0,877
Log likelihood -10,406 Hannan-Quinn criter. 0,791
F-statistic 6,231 Durbin-Watson stat 0,953
Prob(F-statistic) 0,005

Sumber : Output Eviews

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat di artikan bahwa uji durbin-watson

sebesar 0,95 dimana pada tabel 3.3 ditunjukkan bahwa batasam autokorelasi uji

Durbin-Watson dengan nilai statistik 1,376 sampai dengan 2,620. Dapat di

simpulkan bahwa model regresi berganda ini mengandung masalah autokorelasi.

Pada penelitian ini, peneliti menghilangkan masalah autokorelasi yang

terdapat pada regresi dengan menambahkan variabel yang dinamakan auto regression

atau dengan kata lain AR (1).
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Tabel 4.5

Hasil Uji Autokorelasi Dengan Uji Durbin-Watson

R-squared 0,464 Mean dependent var 21,514
Adjusted R-squared 0,412 S.D. dependent var 0,379
S.E. of regression 0,291 Akaike info criterion 0,474
Sum squared resid 2,619 Schwarz criterion 0,652
Log likelihood -4,293 Hannan-Quinn criter. 0,535
F-statistic 8,957 Durbin-Watson stat 2,042
Prob(F-statistic) 0,000
Sumber : Output Eviews

Berdasarkan hasil uji autokorelasi pada tabel 4.5, maka penambahan AR dapat

meningkatkan Durbin-Watson sebesar 0,95 menjadi 2,04. Apabila dimasukkan

kedalam batasan autokorelasi uji Durbin-Watson dengan nilai statistik 1,376 sampai

dengan 2,620, dimana dapat dilihat pada tabel 3.3. Dapat disimpulkan bahwa tidak

terjadi masalah autokorelasi pada penelitian ini. untuk lebih menyakini bahwa tidak

terdapat mengandung masalah autokorelasi maka dilakukan uji  Breusch-Godfrey

Serial Correllation LM Test, maka diperolah hasil sebagai berikut :

Tabel 4.6

Hasil Uji Autokorelasi dengan Uji Breusch-Godfrey Serial Correllation LM Test

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic 0,0375 Prob. F(2,29) 0,9633
Obs*R-squared 0,0902 Prob. Chi-Square(2) 0,9559

Sumber : Output Eviews

Dengan adanya penambahan AR (1), maka diperoleh hasil probabilitas

Obs*R-squared  pada uji Breusch-Godfrey serial correlation sebesar 0,95 bahwa nilai

probabilitas Obs*R-squared lebih besar dari nilai α=0,05. Hal ini dapat disimpulkan
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bahwa dengan menggunakan uji Durbin-Watson atau uji  Breusch-Godfrey Serial

Correllation LM Test pada model ini tidak mengandung masalah autokorelasi.

4.2.4 Analisis Regresi Berganda

Analisis Regresi Berganda bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh

dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini

menggunakan analisis regresi berganda (multiple regression). Hasil analisis regresi

dapat ditunjukkan sebagai berikut :

Tabel 4.7

Hasil Uji Regresi Berganda

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 14,754 2,319 6,362 0,000
Kesadaran 0,741 0,262 2,831 0,008

Pemeriksaan Pajak 0,284 0,155 1,827 0,077
AR(1) 0,497 0,151 3,284 0,002

Sumber :  Output Eviews

Dari tabel di atas, maka dapat di simpulkan persamaan regresinya sebagai

berikut :

Penerimaan pajak = 14,754+ 0,741*kesadaran + 0,284*pemeriksaan pajak+

0,497*AR(1)
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Dari persamaan regresi, maka dapat di interpretasikan sebagai berikut :

1. Koefisien konstanta sebesar 14,754 artinya jika variabel kesadaran wajib

pajak dan pemeriksaan pajak bernilai konstan, maka pencapain target

penerimaan pajak pada tahun 2010-2012 akan mengalami kenaikan.

2. Koefisien regresi untuk kesadaran wajib pajak sebesar 0,741 berarti variabel

kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap pencapaian target

penerimaan pajak tahun 2010-2012. Jadi, koefisien regresi kesadaran wajib

pajak sebesar 0,741 menyatakan bahwa setiap kenaikan 1 satuan kesadaran

wajib pajak, maka jumlah penerimaan pajak akan meningkat Rp 741. Dan

sebaliknya, jika setiap penurun 1 satuan kesadaran wajib pajak, maka jumlah

penerimaan pajak akan menurun Rp 741 dengan asumsi variabel lainnya tetap.

Nilai probabilitas variabel kesadaran wajib pajak sebesar 0,008.

3. Koefisien regresi untuk pemeriksaan pajak sebesar 0,284 artinya bahwa

variabel pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak

tahun 2010-2012. Jadi, koefisien regresi pemeriksaan pajak sebesar 0,284

menyatakan bahwa setiap kenaikan 1 satuan pemeriksaan pajak, maka jumlah

penerimaan pajak akan meningkat Rp 284. Dan sebaliknya, jika setiap

penurun 1 satuan pemeriksaan pajak, maka jumlah penerimaan pajak akan

menurun Rp 284 pemeriksaan pajak dengan asumsi variabel lainnya tetap.

Nilai probabilitas variabel pemeriksaan pajak sebesar 0,077.

4. AR(1) merupakan variabel tambahan karena pada penelitian mengandung

Autokorelasi. Nilai Koefisien regresi AR(1) sebesar 0,497.
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4.2.5 Uji t (parsial)

Uji t digunakan untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel independen

secara individu terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel lain bersifat

konstan. Apabila probabilitas lebih kecil dari α maka Ho ditolak dan sebaliknya

apabila probabilitas lebih besar dari α maka Ho diterima.  Berikut adalah hasil

pengolahan regresi :

Tabel 4.8

Hasil Uji t

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 14,754 2,319 6,362 0,000
Kesadaran 0,741 0,262 2,831 0,008

Pemeriksaan pajak 0,284 0,155 1,827 0,077
AR(1) 0,497 0,151 3,284 0,002

Sumber : Output Eviews

Berdasarkan hasil pengolahan regresi tercermin pada tabel 4.8, bahwa

variabel-variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap besarnya

penerimaan pajak berdasarkan dengan probabilitasnya.

Berdasarkan probabilitas 0,008 < 0,05 bahwa kesadaran wajib pajak

berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Sehingga pada hipotesis 1  dapat

di simpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap

penerimaan pajak.
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Berdasarkan nilai probabilitas 0,077 > 0,05 bahwa pemeriksaan pajak tidak

mempunyai pengaruh yang signifikan. Sehingga pada hipotesis 2  dapat di simpulkan

bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

4.2.6 Uji F (Simultan)

Uji F bertujuan untuk melihat pengaruh variabel-variabel independent secara

keseluruhan terhadap variabel dependent. Pengujian ini dilakukan dengan

membandingkan probabilitas (signifikansi) masing-masing koefisien regresi dengan

signifikansi sebesar 5%. kriteria pengujiannya sebagai berikut :

3. F hitung < 5 %, maka menolak Ho

4. F hitung > 5 % maka menerima Ho

Tabel 4.9

Hasil Uji F

R-squared 0,464 Mean dependent var 21,514
Adjusted R-squared 0,412 S.D. dependent var 0,379
S.E. of regression 0,291 Akaike info criterion 0,474
Sum squared resid 2,619 Schwarz criterion 0,652
Log likelihood -4,293 Hannan-Quinn criter. 0,535
F-statistic 8,957 Durbin-Watson stat 2,042
Prob(F-statistic) 0,0002
Sumber : Output Eviews

Berdasarkan hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa secara

simultan semua variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel

dependen. Hal tersebut diketahui bahwa F hitung lebih kecil dari 5% atau 0,0002 <
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0,05 artinya menolak Ho atau dengan kata lain semua variabel independen secara

simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

4.2.7 Uji Koefisien Determinasi ( )

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa besar pengaruh

variabel independen.

Tabel 4.10

Hasil Uji Koefisien Determinasi

R-squared 0,464 Mean dependent var 21,514
Adjusted R-squared 0,412 S.D. dependent var 0,379
S.E. of regression 0,291 Akaike info criterion 0,474
Sum squared resid 2,619 Schwarz criterion 0,652
Log likelihood -4,293 Hannan-Quinn criter. 0,535
F-statistic 8,957 Durbin-Watson stat 2,042
Prob(F-statistic) 0,0002
Sumber : Output Eviews

Dari hasil pengujian tersebut, bahwa nilai adjusted R-squared 0,412 atau

41,2% artinya variabel kesadaran dan pemeriksaan pajak mampu mempengaruhi dan

menjelaskan variabel penerimaan pajak sebesar 41,2% dan sisanya 58,8% dijelaskan

pada faktor lain yang tidak disebutkan dalam penelitian ini.
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4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

4.3.1 Pengaruh Kesadaran Terhadap Pencapaian Target Penerimaan Pajak

Penghasilan Orang Pribadi

Pada awal penelitian, hipotesis yang sudah dikembangkan pada landasan teori

serta penelitian terdahulu maka peneliti menyimpulkan hipotesis sebagai berikut :

Ho1 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara jumlah kesadaran wajib pajak

yang diterima terhadap pencapaian target penerimaan pajak penghasilan orang

pribadi.

Ha1 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara jumlah kesadaran wajib pajak yang

diterima terhadap pencapaian target penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

Berdasarkan hasil model regresi berganda variabel kesadaran pada tabel 4.7

nilai koefisien sebesar 0,741 dan bertanda positif (+), artinya semakin tinggi

kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi penerimaan pajak. Berdasarkan hasil uji t

pada tabel 4.8 bahwa variabel kesadaran pajak dimana dihitung berdasarkan jumlah

SSP yang diterima secara signifikan berpengaruh terhadap penerimaan pajak

penghasilan orang pribadi.

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh

Silabandidukung oleh Dewi (2007). Kesadaran wajib pajak dalam penelitian ini

dihitung berdasarkan jumlah SSP yang diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak
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Pratama Cilandak dimana semakin banyak SSP yang diterima maka semakin banyak

wajib pajak yang sadar dalam memenuhi kewajiban sebagai warga negara yang taat

akan peraturan. SSP merupakan suatu bukti untuk melakukan pembayaran atau

penyetoran jumlah pajak yang terutang atau yang dipotong atau dipungut. SSP dapat

pula berfungsi sebagai alat untuk melihat penerimaan pajak penghasilan orang

pribadi. Setelah wajib pajak membayarkan atau hutang pajaknya, selanjutnya wajib

pajak harus melaporkan pajak nya melalui SPT masa. SPT yang dilaporkan dalam

bentuk SSP merupakan awal dari aktivitas wajib pajak dalam memenuhi peraturan

perpajakan dan merupakan alat untuk melihat jumlah pajak yang terutang.

4.3.2 Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Pencapaian Target Penerimaan

Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Pada awal penelitian, hipotesis yang sudah dikembangkan pada landasan teori

serta penelitian terdahulu maka peneliti menyimpulkan hipotesis sebagai berikut :

Ho2 : Tidak terdapat pengaruh positif antara pemeriksaan pajak terhadap pencapaian

target penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

Ha2 : Terdapat pengaruh positif antara pemeriksaan pajak terhadap pencapaian target

penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.
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Berdasarkan hasil model regresi berganda variabel kesadaran pada tabel 4.7

nilai koefisien sebesar 0,284 dan bertanda positif (+), artinya semakin tinggi

pemeriksaan pajak maka semakin tinggi penerimaan pajak dan sebaliknya apabila

semakin berkurangnya aktivitas pemeriksaan pajak maka semakin rendah penerimaan

pajak. Berdasarkan hasil uji t pada table 4.8 bahwa variabel pemeriksaan pajak

terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi tidak mempunyai pengaruh

signifikan.

Hasil sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Oktivani (2007) yang

menyatakan bahwa jumlah aktivitas pemeriksaan pajak bertanda positif terhadap

penerimaan pajak serta penelitian yang dilakukan oleh pongtuluran (2010) dan

Pongtuluran (2010) yang menyatakan variabel pemeriksaan pajak yang dilakukan

memiliki koefisien regresi bertanda positif.

Pemeriksaan pajak dalam penelitian ini dapat diukur dengan jumlah Surat

Ketetapan Pajak yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak. Surat Ketetapan

Pajak merupakan sarana untuk menagih pajak kepada wajib pajak yang tidak

membayar hutang pajak nya, dan pada umumnya wajib pajak yang menerima Surat

Ketetapan Pajak akan segera melunasi hutang pajaknya tersebut. Surat Ketetapan

Pajak merupakan alat untuk mencapai target penerimaan pajak penghasilan yang

optimal dan mempunyai peranan yang penting. Sehingga apabila Pemeriksaan pajak

dipatuhi dan dilunasi maka dapat mencapai target penerimaan pajak penghasilan yang

optimal pada KPP.
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Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini variabel

pemeriksaan pajak mempunyai pengaruh yang tidak signifikan serta mempunyai

koefisien positif.

4.3.3 Pengaruh Jumlah kesadaran Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak

Terhadap Pencapaian Target Penerimaan Pajak Penghasilan Orang

Pribadi

Pada awal penelitian, hipotesis yang sudah dikembangkan pada landasan teori

sebagai berikut:

Ho3 : Tidak terdapat pengaruh jumlah kesadaran wajib pajak dan pemeriksaan pajak

terhadap pencapaian target penerimaan Pajak Penghasilan orang pribadi.

Ha3 : Terdapat pengaruh jumlah kesadaran wajib pajak dan pemeriksaan pajak

terhadap pencapaian target penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

Berdasarkan hasil uji F simultan di tunjukkan dengan tabel 4.9, variabel

independen  yaitu kesadaran wajib pajak dan pemeriksaan pajak berpengaruh

signifikan terhadap variabel dependen yaitu penerimaan pajak. Hal tersebut diketahui

bahwa F hitung atau nilai probabilitas (F-statistic) lebih kecil dari α dimana nilai dari

α : 5% atau 0.0002 < 0,05 artinya menolak Ho atau dengan kata lain semua variabel

independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
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Jumlah pencapaian target dapat dipengaruhi dengan kesadaran wajib pajak dan

aktivitas pemeriksaan pajak apabila dilakukan secara bersama-sama.

Variabel independen dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam mempengaruhi

pencapaian target penerimaan pajak penghasilan orang pribadi yang terdapat di

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilandak apabila variabel independen digunakan

secara bersama-sama.

4.4 Implikasi Manajerial

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh kesadaran

wajib pajak dan pemeriksaan pajak terhadap pencapaian target penerimaan pajak

penghasilan orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilandak pada awal

januari 2010 sampai dengan akhir desember 2012, maka penulis mencoba untuk

memberikan masukan kepada pegawai pajak terutama di Kantor Pelayanan Pajak

Pratam Cilandak dalam menjalankan tugasnya memunggut pajak. Berdasarkan hasil

penelitian kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap

pencapaian target penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

Kesadaran wajib pajak pada penelitian ini yaitu banyak jumlah ssp yang

diterima oleh KPP. Dimana ssp merupakan alat atau sarana dalam membayar pajak

yang terhutang. Untuk meningkatkan penerimaan ssp maka kesadaran dari wajib

pajak itu sendiri diperlukan dan di butuhkan sosialisasi dari para fiskus untuk warga

negara Indonesia yang sudah memenuhi syarat untuk menjadi wajib pajak. Sosialisasi
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bisa dilakukan dengan memberikan seminar kepada karyawan, mahasiswa, dan

pengusaha. Selain itu,melalui media elektronik, buku dan media masa.

Apabila sosialisasi atau penyuluhan itu sering dilakukan oleh fiskus, maka

masyarakat tau akan kewajibannya sebagai warga negara dan mengerti cara

perhitungan, pembayaran dan penyampaian atas hutangnya pajaknya dimana

perundang-undangan perpajakan di Indonesia sering mengalami perubahan tanpa

adanya pemberitahuan kepada masyarakat. Sehingga, untuk mencapai target yang

optimal maka diperlukan kesadaran wajib pajak yang tinggi atau dengan kata lain

meningkatkan jumlah ssp yang diterima.

Pemeriksaan pajak merupakan suatu cara untuk melakukan pencapaian

penerimaan pajak yang optimal. Dengan adanya, Pemeriksaan pajak maka fiskus tahu

wajib pajak yang melakukan penunggakan atas hutang pajak nya. Pemeriksaan pajak

diharapkan membuat wajib pajak dapat menaati peraturan perpajakan yang berlaku di

Indonesia dan dapat memperbaiki atas kesalahannya dalam melaporkan hutang

pajaknya. Pemeriksaan pajak pada penelitian ini tidak mempunyai pengaruh yang

signifikan karena di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilandak tidak melakukan

pemeriksaan pajak secara perbulan. Hal tersebut terjadi dikarenakan kurang nya

fiskus pada KPP tersebut. Dalam artikel yang dituliskan oleh Thertina (2013) ,

menyatakan bahwa data terakhir yang diperoleh kismantoro (direktur penyuluhan,

pelayanan dan hubungan masyarakat DJP), jumlah pegawai hanya sekitar 31.249

orang. Tidak sampai sepertiga yang berwenang memeriksa dan mengawasi. Yang

bisa enforce hanya 10 ribu. Padahal, potensi wajib pajak orang pribadi diperkirakan
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berjumlah 60 juta orang dan wajib pajak badan 10 juta. Satu orang pegawai Pajak

harus mengawasi 6 ribu wajib pajak setahun. Jadi, kemampuan Ditjen Pajak masih

sangat kecil. Hingga kini, Direktorat Pajak mencatat, wajib pajak yang setor baru

sekitar 19 juta orang dan 2 juta badan. Dengan adanya pendapat tersebut, dapat

dikatakan bahwa pegawai KPP masih kurang khusunya pemeriksaan. Dimana

pemeriksaan pajak merupakan suatu variabel yang dapat meningkatkan penerimaan

pajak.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kesadaran wajib pajak

orang pribadi dan jumlah aktivitas pemeriksaan pajak mempunyai pengaruh yang

signifikan terhadap jumlah target penerimaan pajak penghasilan orang pribadi, baik

secara simultan maupun parsial. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Cilandak. Data yang digunakan pada variabel independen pada bulan Januari

2010 sampai Desember 2012.

Berdasarkan uji statistik yang dilakukan dengan aplikasi Eviews 7, maka hasil

tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan dan koefisien regresi

positif terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

2. Variabel pemeriksaan pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan dan

koefisien regresi positif terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

3. Berdasarkan uji simultan atau uji F,  disimpulkan bahwa variabel kesadaran

wajib pajak dan variabel pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap

penerimaan pajak penghasilan orang pribadi secara simultan.
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5.2 Saran

Penulis mengajukan saran-saran perbaikan untuk penelitian-penelitian yang

akan dilakukan selanjutnya dimana penulis menyadari bahwa penelitian ini tidaklah

sempurna dan penulis melihat keterbatasan penelitian. Adapun saran-saran antara

lain:

1. Dalam penelitian selanjutnya, sebaiknya ditambahkan variabel-variabel

independen yang mempengaruhi penerimaan pajak. Variabel tersebut

antara lain jumlah wajib pajak orang pribadi, jumlah SPT (surat

pemberitahuan) dan lain-lain.

2. Periode sampel yang digunakan dalam penelitian selanjutnya, sebaiknya

memperpanjang periode penelitian ini.

3. Objek yang digunakan dalam penelitian selanjutnya berbeda Kantor

Pelayanan Pajak agar dapat melihat keragaman faktor –faktor yang

mempengaruhi penerimaan pajak.

4. Untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak orang pribadi, maka di

perlukan penyuluhan tentang tata cara perhitungan utang pajak nya

dimana dapat dilihat bahwa peraturan perpajakan sering mengalami

perubahan. Perubahan peraturan perpajakan mengakibatkan wajib pajak

enggan untuk membayar pajak karena kurang adanya penyuluhan. Oleh

karena itu, program penyuluhan perlu di tingkatkan.
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Lampiran

Lampiran 1. Uji Normalitas

Lampiran 2. Uji  Multikolineritas

KESADARAN PEMERIKSAAN_PAJAK
KESADARAN 1 0.1833336158437395

PEMERIKSAAN_PAJAK 0.1833336158437395 1

Lampiran 3. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic 0.437567 Prob. F(4,31) 0.7804
Obs*R-squared 1.923942 Prob. Chi-Square(4) 0.7497
Scaled explained SS 0.941084 Prob. Chi-Square(4) 0.9186

Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 07/10/13   Time: 19:18
Sample: 2010M01 2012M12
Included observations: 36
Collinear test regressors dropped from specification

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -15.68552 28.24395 -0.555358 0.5826
KESADARAN 3.345752 6.345500 0.527264 0.6018

KESADARAN^2 -0.176671 0.356902 -0.495012 0.6241

0

1

2

3

4

5

6

-0.6 -0.4 -0.2 0.0 0.2 0.4 0.6

Series: Residuals
Sample 2010M01 2012M12
Observations 36

Mean -2.94e-15
Median  0.002890
Maximum  0.647279
Minimum -0.578631
Std. Dev.  0.327659
Skewness  0.146427
Kurtosis  2.164243

Jarque-Bera  1.176381
Probability  0.555331
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KESADARAN*PEMERIKSAAN_PAJAK -0.225895 0.303957 -0.743181 0.4630
PEMERIKSAAN_PAJAK 2.040424 2.702806 0.754928 0.4560

R-squared 0.053443 Mean dependent var 0.104378
Adjusted R-squared -0.068694 S.D. dependent var 0.114222
S.E. of regression 0.118079 Akaike info criterion -1.306671
Sum squared resid 0.432226 Schwarz criterion -1.086738
Log likelihood 28.52008 Hannan-Quinn criter. -1.229909
F-statistic 0.437567 Durbin-Watson stat 1.845997
Prob(F-statistic) 0.780439

Lampiran 4. Uji Autokorelasi Sebelum di lakukan auto regression AR(1)

Dependent Variable: PENERIMAAN_PAJAK
Method: Least Squares
Date: 07/10/13   Time: 19:19
Sample: 2010M01 2012M12
Included observations: 36

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 14.80174 2.598943 5.695292 0.0000
KESADARAN 0.737257 0.291995 2.524894 0.0166

PEMERIKSAAN_PAJAK 0.224533 0.114420 1.962362 0.0582

R-squared 0.274112 Mean dependent var 21.49947
Adjusted R-squared 0.230119 S.D. dependent var 0.384580
S.E. of regression 0.337442 Akaike info criterion 0.744807
Sum squared resid 3.757607 Schwarz criterion 0.876767
Log likelihood -10.40653 Hannan-Quinn criter. 0.790865
F-statistic 6.230773 Durbin-Watson stat 0.952939
Prob(F-statistic) 0.005062

auto regression

Lampiran 5. Sesudah di lakukan auto regression AR(1) dengan Uji Durbin-Watson

Dependent Variable: PENERIMAAN_PAJAK
Method: Least Squares
Date: 07/10/13   Time: 19:21
Sample (adjusted): 2010M02 2012M12
Included observations: 35 after adjustments
Convergence achieved after 8 iterations

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 14.75442 2.319178 6.361918 0.0000
KESADARAN 0.741438 0.261907 2.830924 0.0081

PEMERIKSAAN_PAJAK 0.283848 0.155375 1.826849 0.0774
AR(1) 0.497132 0.151364 3.284339 0.0025

R-squared 0.464341 Mean dependent var 21.51457
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Adjusted R-squared 0.412503 S.D. dependent var 0.379216
S.E. of regression 0.290663 Akaike info criterion 0.473907
Sum squared resid 2.619038 Schwarz criterion 0.651662
Log likelihood -4.293381 Hannan-Quinn criter. 0.535268
F-statistic 8.957545 Durbin-Watson stat 2.042163
Prob(F-statistic) 0.000201

Lampiran 6. Sesudah di lakukan auto regression AR(1) dengan Uji Breusch-Godfrey Serial
Correllation LM Test

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic 0.037485 Prob. F(2,29) 0.9633
Obs*R-squared 0.090249 Prob. Chi-Square(2) 0.9559

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Date: 07/10/13   Time: 19:22
Sample: 2010M02 2012M12
Included observations: 35
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -0.233158 2.707226 -0.086124 0.9320
KESADARAN 0.026196 0.305351 0.085788 0.9322

PEMERIKSAAN_PAJAK -0.004579 0.167192 -0.027388 0.9783
AR(1) 0.007356 0.439537 0.016735 0.9868

RESID(-1) -0.030599 0.478564 -0.063940 0.9495
RESID(-2) 0.045173 0.310765 0.145359 0.8854

R-squared 0.002579 Mean dependent var 8.44E-14
Adjusted R-squared -0.169391 S.D. dependent var 0.277544
S.E. of regression 0.300131 Akaike info criterion 0.585611
Sum squared resid 2.612285 Schwarz criterion 0.852242
Log likelihood -4.248198 Hannan-Quinn criter. 0.677652
F-statistic 0.014994 Durbin-Watson stat 1.998976
Prob(F-statistic) 0.999910
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