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ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENCAPAIAN TARGET
PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN

PAJAK PRATAMA CILANDAK

Yunica Dwi Simpatika (200912111)

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.

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. 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.

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.
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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.

3. Jumlah pencapaian target penerimaan pajak penghasilan orang pribadi PPh

pasal 25 di KPP Pratama Cilandak perbulan mulai Januari 2010 sampai

Desember 2012.

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 Masalah
Berdasarkan latar belakang dan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya,

tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap

tingkat penerimaan PPh Orang Pribadi. Untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak
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terhadap tingkat penerimaan PPh Orang Pribadi. Untuk mengetahui pengaruh secara

bersama-sama kesadaran wajib pajak dan pemeriksaan pajak terhadap pencapaian target

penerimaan pajak penghasilan.

1.6 Manfaat Masalah
Hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan

yaitu untuk memberikan informasi kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilandak

dalam pencapaian target penerimaan pajak serta memberikan wawasan dan pengetahuan

kepada para pembaca.

II. Landasan Teori
2.1 Tinjauan Pustaka
2.1.1 Definisi Pajak

Pajak adalah Iuran yang berasal dari rakyat yang digunakan untuk membiayai

pengeluaran umum dimana sasarannya adalah pembiayaan untuk kepentingan umum.

Pajak dipungut berdasarkan undang-undang dan aturan. Tidak mendapat jasa timbal balik

dari negara yang secara langsung dapat di tunjukkan. Bersifat memaksa dimana

diharuskan untuk membayar kewajibannya untuk membayar pajak  sebagai wajib pajak.

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.

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
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, yang dapat

dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan

dengan nama dan dalam bentuk apapun. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun

2008, subyek pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

1. Subyek pajak pribadi

2. Subyek pajak harta warisan belum dibagi

3. Subyek pajak badan

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.
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2.1.6 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.

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

memungut pajak dari rakyatnya antara lain :

1. Teori Asuransi

2. Teori Kepentingan

3. Teori Gaya Pikul

4. Teori Kewajiban Pajak Mutlak (Teori Bakti)

5. Teori Asas Gaya Beli

2.3 Rerangka Pemikiran Dan Hipotesis

Secara Simultan  (X3)

1. 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.

Jumlah Kesadaran Wajib Pajak (X1) Penerimaan Pajak
Penghasilan Orang

Pribadi  (Y)Pemeriksaan Pajak (X2)



6

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. 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 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.

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.

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.

III. Metode Penelitian
3.1 Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cilandak.

Penulis mengumpulkan data-data dari bulan januari 2010 sampai desember 2012.
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3.2 Metode Pengumpulan Data
Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang diperoleh dari Kantor

Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cilandak pada laporan tahunan penerimaan pajak yang

dikeluarkan KPP Cilandak pada tahun januari 2010 sampai desember 2012.

3.3 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 Model Penelitian
Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan regresi linear berganda sebagai

berikut:

LnY= + Ln + + e

Dimana:

Y : Jumlah target penerimaan Pajak Penghasilan OP

: Jumlah kesadaran wajib pajak

: Jumlah pemeriksaan pajak

Pemeriksaan pajak : Pemeriksaan pajak, diproksikan dengan variabel dummy dimana 0

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

: konstanta

e : error

: koefisien regresi untuk variabel
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3.5 Uji Asumsi Klasik
3.5.1 Normalitas

Menurut (widarjono,2009), Uji signifikansi pengaruh variabel independen terhadap

variabel dependen melalui uji t hanya akan valid jika residual yang kita dapatkan

mempunyai distribusi normal. 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.

3.5.2 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 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 dan ) mempengaruhi satu variabel independen

yang lain (misalnya ).

3.5.3 Autokorelasi
Otokorelasi (autocorrelation) adalah hubungan antara residual satu observasi

dengan residual observasi lainnya. 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
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akan berada di kisaran 0 dan 4, berikut adalah tabel yang menentukan ada tidaknya

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

Tabel 3.1

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

3.5.4 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

3.6 Teknik Pengujian Hipotesis
3.6.1 Uji Koefisien Determinasi

Uji Koefisien determinasi berganda 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
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Penghasilan Orang Pribadi secara bersama-sama. Nilai koefisien determinasi terletak

antara 0 sampai 1 (0 ≤ ≤ 1). Semakin besar (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).

3.6.2 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).

3.6.3 Uji Regresi Secara Simultan (Uji F)
Uji F dilakukan 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 :

1. F hitung < 5 %, maka menolak Ho

2. F hitung > 5 % maka menerima Ho
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IV. Analisis dan Pembahasan
4.1 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.

Gambar 4.1 Uji Normalitas

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

Sumber : Output Eviews

Berdasarkan dari hasil pengujian normalitas pada gambar 4.1, 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.

4.2 Uji Asumsi Klasik
4.2.1 Multikolineritas

Tabel 4.1

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
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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.

4.2.2 Heterokedastisitas
Tabel 4.2

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.

4.2.3 Autokorelasi
Pada penelitian ini mengandung autokorelasi sehingga penulis menghilangkan

masalah autokorelasi yang terdapat pada regresi dengan menambahkan variabel yang

dinamakan auto regression atau dengan kata lain AR (1).

Tabel 4.3

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
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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 2,04. Dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi

masalah autokorelasi pada penelitian ini.

4.3 Analisis Regresi Berganda
Tabel 4.4

Analisis 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 dan interpretasi

sebagai berikut :

Penerimaan pajak = 14,754+ 0,741*kesadaran + 0,284*pemeriksaan pajak+ 0,497*AR(1)

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
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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.

4.4 Teknik Pengujian Hipotesis
4.4.1 Uji T (parsial)

Tabel 4.5

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 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.

4.4.2 Uji F (Simultan) dan Uji Koefisien Determinasi ( )

Tabel 4.6

Hasil Uji F (Simultan) dan 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

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 < 0,05 artinya menolak

Ho atau dengan kata lain semua variabel independen secara simultan berpengaruh

signifikan terhadap variabel dependen.

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.

4.5 Pembahasan Hasil Penelitian
4.5.1 Pengaruh Kesadaran Terhadap Pencapaian Target Penerimaan Pajak

Penghasilan Orang Pribadi
Berdasarkan hasil model regresi berganda variabel kesadaran nilai koefisien

sebesar 0,741 dan bertanda positif (+), artinya semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka

semakin tinggi penerimaan pajak. Berdasarkan hasil uji t bahwa variabel kesadaran pajak
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dimana dihitung berdasarkan jumlah SSP yang diterima secara signifikan berpengaruh

terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

4.5.2 Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Pencapaian Target Penerimaan Pajak
Penghasilan Orang Pribadi
Berdasarkan hasil model regresi berganda variabel kesadaran 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

bahwa variabel pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi

tidak mempunyai pengaruh signifikan.

4.5.3 Pengaruh Jumlah kesadaran Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap
Pencapaian Target Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi
Berdasarkan hasil uji F simultan bahwa 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. Jumlah pencapaian target dapat dipengaruhi dengan

kesadaran wajib pajak dan aktivitas pemeriksaan pajak apabila dilakukan secara

bersama-sama.

4.6 Implikasi Manajerial
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 bisa

dilakukan dengan memberikan seminar kepada karyawan, mahasiswa, dan pengusaha.

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

Pemeriksaan pajak merupakan suatu cara untuk melakukan pencapaian

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

V. Kesimpulan dan Saran
5.1 Kesimpulan

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.

5.2 Saran
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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