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ABSTRAK 

Judul : “Faktor-faktor Yang Berpengaruh Terhadap Penerimaan Pajak 

Penghasilan Badan di KPP Pratama Surabaya Sawahan”. (Muhamad Novel, 

Sutrisno T, Zaki Baridwan.) 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah penerimaan pajak 

penghasilan badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan 

dipengaruhi oleh jumlah wajib pajak badan, pemeriksaan pajak, dan tingkat 

kepatuhan wajib pajak badan. Penelitian ini menggunakan sampel yang dipilih 

dengan teknik purposive sampling, adapun kriteria sampel yang digunakan adalah 

wajib pajak badan efektif sebesar 6,887 wajib pajak yang terangkum dalam 

periode Januari 2013 sampai Desember 2015 atau selama 36 bulan. 

 Hasil penelitian menunjukkan jumlah wajib pajak badan berpengaruh 

terhadap penerimaan pajak, sedangkan faktor tingkat kepatuhan wajib pajak badan 

tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Variabel pemeriksaan pajak 

terbukti tidak menjadi variabel yang memoderasi pengaruh kepatuhan wajib pajak 

badan terhadap penerimaan pajak. 

 

 

Kata kunci: pajak penghasilan, penerimaan pajak, wajib pajak, tingkat kepatuhan 

wajib pajak badan, pemeriksaan pajak.  
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ABSTRACT 

 

Tittle : “Factors Affecting Corporate Income Tax Revenue in KPP 

Pratama Surabaya Sawahan”. (Muhamad Novel, Sutrisno T, Zaki Baridwan) 

The research aimed to verify whether the revenue of income tax at 

Surabaya Sawahan Tax Office Service influenced by the number of Corporation 

Taxpayers, tax inspection, and Taxpayer compliance level. This research used the 

selected sample with purposive sampling technique, while the sample criteria used 

is the effective corporate taxpayers wich amounted to 6.883 taxpayers who 

summarized in the period January 2013 to December 2015 or for 36 months.   

The results showed the number of corporate tax payers have effect on tax 

revenue, while the level of compliance factors tax payer have no effect on tax 

revenue. Variable tax audit proved not to be a variable moderating influence 

taxpayer compliance to tax revenues. 

 

Keywords: income tax, tax revenue, tax payer, tax payer compliance rate, tax 

audits. 

 
 

  



vi 
 

KATA PENGANTAR 

 

 

Puji syukur kehadirat Allah S.W.T. yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan 

kasih sayangNya kepada penulis untuk dapat menyelesaikan tesis ini. Terima 

kasih yang sebesar-besarnya tak pula penulis haturkan kepada pihak-pihak yang 

telah membantu penulis dalam penyelesaian tesis ini. 

Secara garis besar tesis ini menyajikan pokok bahasan yang meliputi: Bab I 

membahas latar belakang masalah, motivasi penelitian, rumusan masalah, 

tujuan dan kontribusi penelitian. Bab II menyajikan tinjauan pustaka yang 

menuntun penulis untuk dapat mengembangkan teori yang berhubungan dengan 

penelitian yang meliputi teori perilaku terencana, teori atribusi, teori keadilan 

yang mempengaruhi penerimaan pajak badan serta hubungan antar variabel. 

Bab III menyajikan kerangka model penelitian yang dikembangkan dari telaah 

teori dan hasil empiris penelitian terdahulu serta hipotesis penelitian yang 

berjumlah 3 hipotesis. Bab IV menyajikan metode penelitian yang meliputi 

pendekatan penelitian, populasi dan sampel penelitian, metode pengambilan 

sampel, definisi operasional dan pengukuran variabel, uji validitas, uji reliabilitas, 

dan analisis data. Bab V menyajikan gambaran umum objek penelitian, hasil 

penelitian dan pembahasan meliputi deskripsi data penelitian, analisa statistik 

deskriptif, hasil uji validitas dan reliabilitas, pengujian hipotesis, analisa regresi 

moderasi, serta pembahasan hasil penelitian. Bab VI menyajikan kesimpulan, 

keterbatasan, serta saran bagi penelitian selanjutnya.  

Penulis sangat menyadari masih adanya kekurangan dan keterbatasan dari tesis 

ini, Walaupun peneliti merasa telah mengerahkan segala kemampuan untuk 

terus memperbaiki tesis ini. Penulis sangat mengharapkan saran dan kritik 

selanjutnya agar tesis ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan. 

 

 

  



vii 
 

DAFTAR ISI 

BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................ 1 

1.1 Latar Belakang .......................................................................................... 1 

1.2 Rumusan Masalah ................................................................................... 13 

1.3 Tujuan Penelitian .................................................................................... 14 

1.4 Kontribusi Penelitian .............................................................................. 14 

1.4.1 Kontribusi Teoriti ......................................................................... 14 

1.4.2 Kontribusi Praktik ........................................................................ 15 

1.4.3 Kontribusi Kebijakan .................................................................... 15 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ............................................................................ 16 

2.1 Penelitian Terdahulu ............................................................................... 16 

2.2 Landasan Teori ....................................................................................... 22 

2.2.1 Definisi Pajak ............................................................................... 22 

2.2.2 Fungsi Pajak ................................................................................. 23 

2.2.3 Jenis-Jenis Pajak ........................................................................... 24 

2.2.4 Sistem Pemungutan Pajak ............................................................ 25 

2.2.5 Subjek, Objek dan Wajib Pajak .................................................... 28 

2.2.6 Pajak Penghasilan Badan .............................................................. 31 

2.2.7 Pemeriksaan Pajak ........................................................................ 33 

2.2.8 Penagihan Pajak ............................................................................ 36 

2.2.9 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan........................................ 38 

 

BAB III KERANGKA TEORITIS PENELITIAN ................................................ 40 

3.1 Kerangka Penelitian ................................................................................ 40 

3.2 Hipotesis Penelitian ................................................................................ 40 

3.2.1 Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Badan Terhadap Hasil Penerimaan 

Pajak ............................................................................................. 41 

3.2.2 Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Hasil 

Penerimaan Pajak ......................................................................... 42 



viii 
 

3.2.3 Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap 

Penerimaan Pajak Penghasilan yang Dimoderasi oleh 

Pemeriksaaan Pajak ...................................................................... 43 

 

BAB IV METODE PENELITIAN ........................................................................ 45 

4.1 Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel............................... 45 

4.1.1 Populasi ........................................................................................ 45 

4.1.2 Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel .................................... 45 

4.2 Klasifikasi Variabel dan Definisi Operasional Variabel Penelitian ....... 46 

4.2.1 Klasifikasi Variabel ...................................................................... 46 

4.2.2 Definisi Operasional Variabel ...................................................... 46 

4.3 Instrumen Penelitian ............................................................................... 49 

4.4 Lokasi dan Waktu Penelitian .................................................................. 49 

4.5 Jenis Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data ................................ 49 

4.5.1 Jenis Sumber Data ........................................................................ 49 

4.5.2 Teknik Pengumpulan Data ........................................................... 50 

4.6 Metode Analisis Data ............................................................................. 50 

4.6.1 Asumsi Klasik .............................................................................. 50 

4.6.2 Analisis Regresi Moderasi ............................................................ 51 

4.6.3 Koefisien Determinasi .................................................................. 52 

4.6.4 Uji Parsial (Uji t) .......................................................................... 52 

 

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN ................................................................. 53 

5.1 Gambaran Umum Objek Penelitian ........................................................ 53 

5.1.1 Profil Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan ........ 53 

5.1.2 Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya  

Sawahan ....................................................................................... 54 

5.1.3 Tugas, Fungsi, dan Motto Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Surabaya Sawahan ....................................................................... 54 

5.2 Hasil Penelitian ....................................................................................... 60 

5.2.1 Deskripsi Data Penelitian ............................................................. 60 



ix 
 

5.2.2 Statistik Deskriptif ........................................................................ 62 

5.2.3 Pengujian Asumsi Klasik ............................................................. 64 

5.2.3.1 Uji Normalitas .................................................................. 64 

5.2.3.2 Uji Multikolinieritas ......................................................... 66 

5.2.3.3 Uji Heterokedastisitas ...................................................... 67 

5.2.3.4 Uji Autokorelasi ............................................................... 68 

5.2.4 Pengujian Hipotesis ...................................................................... 69 

5.2.4.1 Uji t .................................................................................. 69 

5.2.4.2 Uji F ................................................................................. 71 

5.2.5 Analisis Regresi Moderasi ............................................................ 72 

5.3 Pembahasan ............................................................................................ 72 

5.3.1 Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Badan Terhadap Penerimaan Pajak 

Penghasilan Badan ....................................................................... 72 

5.3.2 Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap 

Penerimaan Pajak Penghasilan Badan ......................................... 74 

5.3.3 Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap 

Penerimaan Pajak Penghasilan yang Dimoderasi oleh 

Pemeriksaaan Pajak ...................................................................... 75 

 

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN ..................................................................... 77 

6.1 Simpulan ................................................................................................. 77 

6.2 Keterbatasan Penelitian .......................................................................... 78 

6.3 Saran ....................................................................................................... 78 

 

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................ 79 

 

 

 

  



x 
 

DAFTAR TABEL 

Tabel 1. Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak KPP Pratama Surabaya 

Sawahan ..................................................................................................... 9 

Tabel 2. Kontribusi Berdasarkan Jenis Pajak ........................................................... 9 

Tabel 3. Penelitian Terdahulu ................................................................................ 19 

Tabel 4. Definisi Operasional Variabel .................................................................. 48 

Tabel 5. Deskripsi Jumlah Wajib Pajak Badan, Kepatuhan Wajib Pajak, 

Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, dan Penerimaan Pajak Badan ...... 61 

Tabel 6. Statistik Deskriptif ................................................................................... 62 

Tabel 7. Hasil Uji Normalitas Tahap I ................................................................... 64 

Tabel 8. Casewise Diagnostics .............................................................................. 65 

Tabel 9. Hasil Uji Normalitas Tahap II .................................................................. 66 

Tabel 10. Hasil Uji Multikolinieritas ..................................................................... 67 

Tabel 11. Hasil Uji Heteroskedastisitas ................................................................. 68 

Tabel 12. Hasil Uji Autokorelasi ........................................................................... 68 

Tabel 13. Hasil Uji t ............................................................................................... 69 

Tabel 14. Hasil Uji F .............................................................................................. 71 

Tabel 15. Hasil Regresi Moderasi .......................................................................... 72 

 

  



xi 
 

DAFTAR GAMBAR 

Gambar 1. Tax Ratio Beberapa Negara di Asia Tenggara ....................................... 3 

Gambar 2. Klasifikasi Pajak ................................................................................... 24 

Gambar 3. Kerangka Penelitian ............................................................................. 40 

 



1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan tidak dapat dilaksanakan apabila pemerintah tidak memiliki 

ketersediaan dana. Implikasi dari tidak terlaksananya pembangunan adalah 

upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat menjadi terhambat. Hal ini 

menunjukkan bahwa ketersediaan dana bagi pemerintah begitu penting untuk 

memperlancar proses pembangunan. Salah satu sumber pendanaan bagi 

pemerintah berasal dari pajak. Situs Direktorat Jenderal Pajak Republik 

Indonesia (2016) mencatat bahwa “Perlambatan ekonomi global yang terjadi di 

tahun 2015 tidak menghambat Indonesia untuk mencatatkan pertumbuhan 

ekonominya sebesar 4,7%. Pencapaian tahun 2015 menjadi pondasi dalam 

menetapkan APBN tahun 2016. Pada tahun 2016 pemerintah menetapkan target 

APBN yang ambisius sebesar Rp1.822 triliun, sekitar 75% atau Rp1.360 triliun 

bersumber dari penerimaan pajak. Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 

30% dibandingkan realisasi tahun 2015.” 

Penentuan target APBN yang sangat fantastis tersebut tentunya juga 

harus diimbangi dengan upaya yang luar biasa supaya target tersebut mampu 

dipenuhi khususnya bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk mencari berbagai cara 

agar target pajak dapat tercapai. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro 

(Antara News, 2015) menjelaskan bahwa pemerintah melalui Direktorat Jenderal 

Pajak masih mengandalkan upaya intensifikasi maupun ekstensifikasi untuk 

mencapai target penerimaan perpajakan. Upaya intensifikasi dilakukan dengan 

cara meningkatkan pelayanan dengan harapan upaya tersebut mampu 

mendorong para wajib pajak semakin patuh. Langkah lain yang bisa dilakukan 

adalah dengan melakukan perbaikan terhadap sistem regulasi, administrasi serta 
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akuntabilitas. Dari sisi ekstensifikasi dapat dilakukan dengan cara menambah 

wajib pajak baru. 

 Realisasi penerimaan perpajakan tahun 2015 mencapai Rp1.235,8 triliun, 

atau 83% dari target APBN-P 2015 yang sebesar Rp1.489,3 triliun (Kementerian 

Keuangan Republik Indonesia, 2016). Sementara di tahun 2014 realisasi 

penerimaan pajak mencapai mencapai Rp1.146,8 triliun, atau 91,7% dari target 

yang ditetapkan sebesar Rp1.246,1 triliun (Kementerian Keuangan Republik 

Indonesia, 2015). Data tersebut menunjukkan dalam periode waktu 2014- 2015 

penerimaan negara dari pajak di bawah target yang ditetapkan pemerintah, hal 

ini menunjukkan masih belum optimalnya penerimaan negara dari sektor pajak 

ditinjau dari ketetapan target yang termuat dalam APBN-P.  

Data yang diperoleh peneliti menunjukkan bahwa tingkat rasio penerimaan 

pajak (tax ratio) di Indonesia sebesar 11%, di mana persentase tersebut jauh di 

bawah standar rerata negara di ASEAN. Persentase atas rasio yang sama 

diketahui dimiliki oleh negara Thailand dengan nilai sebesar 17,55%, sedangkan 

persentase yang paling kecil adalah sebesar 3,27% pada negara Myanmar. 

Besarnya tax ratio Indonesia hanya unggul dari Kamboja dan Myanmar, 

sedangkan bila dibandingkan dengan Thailand, Singapura, Malaysia, Laos, dan 

Filipina, tax ratio Indonesia lebih rendah sebagaimana yang ditunjukkan pada 

Gambar berikut. 
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Gambar 1 

Tax Ratio Beberapa Negara di Asia Tenggara 

 

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2014) 

 

Rata-rata besarnya tax ratio tergambar dari tampilan garis horizontal 

berwarna merah dalam grafik di atas, di mana nilai persentasenya adalah 

sebesar 12,24%. Pada momen yang sama yaitu di tahun 2011, Indonesia 

memiliki persentase rata-rata tax ratio sebesar 11,77%. Rendahnya tax ratio 

negara Indonesia dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara seperti 

Thailand, Malaysia, Singapura, dan Laos, karena di Indonesia banyak sekali 

perusahaan atau badan usaha yang tidak melaporkan semua penghasilan 

usahanya. Salah satu contohnya adalah badan usaha yang keberadaannya tidak 

sesuai dengan prosedur pendaftaran secara resmi, sehingga dapat dikatakan 

bahwa penerimaan negara atas pajak masih sangatlah kecil apabila 

dibandingkan dengan besarnya basis pajak.   

Sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat pada tahun 

2015 terdapat Wajib Pajak (WP) sebanyak 30.044.103 WP. Angka tersebut 

diketahui terdiri dari beberapa elemen WP diantaranya adalah 2.472.632 WP 
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Badan, 5.239.385 WP Orang Pribadi (OP) Non Karyawan, dan 22.332.086 WP 

OP Karyawan. Sajian data di atas jika bandingkan dengan data keluaran Badan 

Pusat Statistik (BPS) terlihat adanya kesenjangan di mana pada tahun 2013 BPS 

melaporkan adanya penduduk Indonesia yang sudah bekerja sebesar 93,72 juta 

orang. Data tersebut menjelaskan bahwa dari total angka yang dilaporkan, hanya 

sebanyak 29,4% Orang Pribadi Pekerja dan memiliki penghasilan yang 

mendaftarkan diri atau sudah terdaftar menjadi WP (Direktorat Jenderal Pajak, 

2016).  

Sementara untuk Wajib Pajak Badan, pada tahun 2013 BPS melaporkan 

bahwa terdapat sekitar 23.941 perusahaan Industri Besar Sedang yang sudah 

beroperasi, sedangkan untuk perusahaan Industri Mikro sebanyak 2.887.015 

yang juga sudah beroperasi artinya belum semua perusahaan terdaftar sebagai 

Wajib Pajak Badan. Lebih lajut BPS melaporkan bahwa dari kisaran 30.044.103 

WP yang ada, WP yang wajib SPT hanyalah sebesar 18.159.840 saja. Di mana 

WP Wajib SPT itu terdiri dari beberapa elemen yang meliputi 1.184.816 WP 

Badan, 2.054.732 WP OP Non Karyawan, dan 14.920.292 WP OP Karyawan. 

Kemudian dari angka tersebut baru 60,27% saja yang sudah melaporkan SPT 

Tahunannya yang meliputi 676.405 WP Badan, 837.228 WP OP Non Karyawan, 

dan 9.431.934 WP OP Karyawan. Uraian di atas menunjukkan bahwa WP Badan 

baru memiliki rasio kepatuhan sebesar 57,09%, sedangkan untuk rasio WP OP 

Non-Karyawan 40,75%, dan WP Karyawan 63,22% (Direktorat Jenderal Pajak, 

2016).  

Kecenderungan masyarakat yang memiliki tingkat kepatuhan rendah dalam 

membayar pajak tidak terlepas dari rendahnya pengawasan pemerintah, 

sehingga penerimaan pajak menjadi tidak optimal. Sebagaimana yang dikatakan 

oleh Harinurdin (2009) bahwa kepatuhan wajib pajak memenuhi kewajiban 

perpajakannya akan mampu memberikan dampak yang positif kepada negara 
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berupa peningkatan penerimaan negara yang bersumber dari pajak, sehingga 

rasio pajak Indonesia pun juga akan mengalami peningkatan. Pada dasarnya 

masyarakat perlu ditumbuhkan kepatuhan dalam membayar pajak agar target 

pajak yang telah ditetapkan dapat dicapai. Melalui kepatuhan wajib pajak yang 

tinggi, diharapkan akan mampu memenuhi kewajiban pajak sebagaimana 

ketentuan yang diberlakukan hingga pada akhirnya peneriman negara akan 

meningkat. 

Kepatuhan pajak sendiri merupakan kesediaan yang dimiliki oleh wajib pajak 

dalam upaya memenuhi kewajibannya atas pajak yang ditanggungnya. Dalam 

memenuhi kewajibannya tersebut, Wajib Pajak tentunya harus tunduk terhadap 

aturan yang berlaku tanpa harus melalui serangkaian kegiatan yang meliputi 

investigasi seksama, pemeriksaan, peringatan, ancaman, dan 

pengimplementasian sanksi secara hukum maupun administrasi (Gunadi, 2005; 

dalam Harinurdin, 2009). Kepatuhan pajak (tax compliance) adalah suatu 

perilaku yang dimiliki oleh seorang wajib pajak yang menggambarkan kesediaan 

individu dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Pemenuhan 

kewajiban perpajakan tersebut harus sesuai dengan ketentuan undang-undang 

yang berlaku tanpa perlu ada  

Kepatuhan wajib pajak berdasarkan teori atribusi dapat dijelaskan bahwa 

respon yang diberikan pada suatu peristiwa bergantung interpretasi individu 

mengenai peristiwa tersebut. Berkaitan dengan pajak itu sendiri maka Wajib 

Pajak akan membuat penilaian terhadap pajak (Prihastanti dan Kiswanto, 2015). 

Semakin baik penilaian terhadap pajak akan memunculkan kesadaran dalam diri 

seorang Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban terkait pajak sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. Kondisi yang berbeda apabila Wajib Pajak memiliki 

penilaian yang negatif terhadap pajak, misalnya penyimpangan terhadap 

penggunaan dana pajak akan memengaruhi Wajib Pajak untuk tidak patuh dalam 
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membayar pajak. Hal ini menunjukkan kepatuhan wajib pajak menjadi faktor 

yang utama bagi peningkatan penerimaan pajak. 

Penerimaan pajak juga dapat dipengaruhi oleh faktor jumlah wajib pajak. 

Indonesia sendiri dalam pemungutan pajak telah menganut self assessment 

system yaitu suatu sistem yang memberikan kepercayaan kepada para pelaku 

wajib pajak dalam menghitung serta menentukan sendiri besarnya pajak yang 

terutang. Melalui self assessment system, Wajib Pajak mempunyai kewajiban 

menentukan jumlah pajak yang ditanggung untuk ditunaikan melalui perhitungan 

yang dilakukannya sendiri. Beberapa upaya peningkatan penerimaan pajak 

diantaranya melalui fiskus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan 

pajak. Ekstensifikasi ditempuh dengan merangsang peningkatan terhadap Wajib 

Pajak aktif. Hal ini dikarenakan menurut Hariyanto, et. al, (2014) wajib Pajak 

merupakan salah satu dari subjek pajak penghasilan maupun jenis pajak yang 

lain. Meningkatnya jumlah Wajib Pajak khususnya Wajib Pajak badan tentunya 

akan mengakibatkan meningkatnya jumlah penerimaan Pajak Penghasilan 

Badan. 

Sistem self assessment Wajib Pajak bukan lagi dianggap sebagai objek, 

tetapi merupakan subjek yang harus dibina dan diarahkan agar sadar dalam 

memenuhi kewajiban. Namun, sistem self assessment memiliki kelemahan 

karena tidak bersifat memaksa sehingga memberikan kesempatan kepada wajib 

pajak untuk tidak melakukan kewajiban perpajakannya yang berdampak pada 

menyusutnya penerimaan pajak karena adanya tunggakan pajak. Sistem self 

assessment yang berdasarkan kepercayaan menyebabkan penambahan jumlah 

pajak menjadi tidak optimal. Padahal, potensi pajak di Indonesia begitu besar 

karena jumlah penduduknya yang besar. 

Berbagai upaya dapat dilakukan oleh pemerintah dalam menjalankan fungsi 

pengawasannya adalah melalui penegakan hukum perpajakan dengan cara 
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melakukan tindakan pemeriksaan pajak dan penagihan pajak. Tindakan 

pemeriksaan pajak disamping digunakan sebagai sarana penegakan hukum bagi 

Wajib Pajak yang melalaikan kewajibannya dalam membayar pajak, juga untuk 

meminimalkan besarnya tunggakan pajak yang terutang dari Wajib Pajak, serta 

merupakan upaya untuk mengamankan dan meningkatkan penerimaan negara 

yang berasal dari pajak.  

Menurut Mahendra dan Sukartha (2014) Wajib Pajak agar tetap bersikap 

patuh terhadap peraturan perpajakan yang ada, dapat dilakukan dengan 

menggunakan cara intensifikasi melalui pemeriksaan pajak. Tujuan utama dari 

pemeriksaan pajak untuk mememeriksa, mengetahui serta meningkatkan tax 

compliance wajib pajak dan diharapkan memiliki pengaruh bagi peningkatan 

penerimaan pajak. Menurut Prihastanti dan Kiswanto (2015) merujuk pada teori 

keadilan Rawl bahwa Wajib Pajak memiliki kesempatan yang sama untuk 

dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak 

diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dalam untuk memenuhi kewajiban 

perpajakannya di mana ada akhirnya mampu meningkatkan penerimaan pajak. 

 Kepatuhan wajib pajak dapat pula ditingkatkan dengan cara melakukan 

penagihan pajak. Melalui penagihan pajak akan mengurangi tunggakan pajak 

sehingga penerimaan pajak dapat lebih optimal dan berimplikasi pada 

meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak. Menurut Hudany (2015) untuk mengatasi 

masalah tunggakan pajak, dapat dilakukan dengan cara penagihan pajak. 

Penagihan pajak sebagai bentuk penindakan dengan memberikan teguran atau 

peringatan terhadap Wajib Pajak agar bersedia segera melunasi utang pajak. 

Selain itu, penagihan juga bisa dilakukan seketika dan langsung tanpa ada 

pemberitahuan sebelumnya atau mengirimi Wajib Pajak surat paksa, melakukan 

penyitaan, pengusulan atas pencegahan dan bisa juga berbentuk penyanderaan 

maupun melakukan kegiatan pelelangan atas barang yang telah disita. Melalui 
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penagihan wajib pajak maka Wajib Pajak harus melunasi atas semua piutang 

pajak yang harus dibayar Wajib Pajak sehingga akan memengaruhi penerimaan 

pajak. 

Pajak di Indonesia terdiri dari berbagai jenis, di mana tercatat ada 17 jenis 

pajak yang masuk daftar pungut DJP, namun hanya ada 6 jenis pajak yang 

diketahui meningkat. Di mana 6 jenis pajak yang meningkat itu meliputi Pasal 21 

Pajak Penghasilan (PPh), Pasal 23 PPh, Pasal 25/29 PPh orang pribadi (OP), 

Pasal 26 (PPH), PPh final serta PPN dalam negeri. Sedangkan sisanya yaitu 11 

jenis pajak diketahui mengalami pertumbuhan yang negatif.  11 jenis pajak 

tersebut meliputi kelompok PPh non-migas yang diketahui menunjukkan adanya 

kontraksi di PPh pasal 22 sebesar -5,9%, kemudian persentase negatif 9,95% 

pada PPh Pasal 2 impor, PPh pasal 25/29 badan turun 14,68%, dan PPh non-

migas lainnya terkoreksi 8,57% (CNN Indonesia, 2015).  

Uraian di atas menunjukkan pertumbuhan negatif terbesar terdapat pada 

penerimaan pajak penghasilan badan, oleh karena itu perlu dilakukan identifikasi 

terhadap faktor-faktor yang memengaruhinya sehingga diharapkan melalui 

faktor-faktor tersebut dapat dilakukan upaya-upaya yang dapat meningkatkan 

penerimaan pajak penghasilan badan.  

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBN) Negara membuat 

pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak memberikan target penerimaan 

yang harus dicapai tiap tahunnya oleh Kantor Pelayanan Pajak yang ada. 

Rencana penerimaan pajak tersebut ditetapkan berdasarkan besaran potensi 

dari setiap wilayahnya, KPP Pratama Surabaya Sawahan merupakan salah satu 

KPP yang masih belum optimal dalami penerimaan pajaknya. Hal tersebut 

terlihat pada tabel di bawah ini : 
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Tabel 1 

Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak KPP Pratama Surabaya Sawahan 

Tahun Rencana (Rupiah) Realisasi (Rupiah) % 

2012 725,332,434,240 717,327,514,582 98,90 

2013 1,003,123,263,453 845,212,272,564 84,47 

2014 1,103,550,864,525 973,918,799,572 88,25 

2015   ,380,025,291,378 1,104,296,238,161 80,02 

   Sumber : Data KPP Pratama Surabaya Sawahan (2016) 

Tabel 1 menjelaskan bahwa pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 

persentase realisasi penerimaan mengalami penurunan yang cukup signifikan 

dari rencana yang telah diimplementasikan. Oleh karena itu, faktor mengenai 

penerimaan pajak pada KPP Pratama Surabaya Sawahan perlu untuk diteliti.  

Dilihat dari jenis wajib pajak, wajib pajak badan mendominasi kontribusi 

terhadap penerimaan pajak. Hal tersebut dijelaskan dalam tabel 5 di bawah ini : 

Tabel 2  

Kontribusi Berdasarkan Jenis Pajak Pada Tahun 2015 

Jenis Pajak Total Penerimaan Pajak 

(Rupiah) 

Kontribusi 

(%) 

WP Orang Pribadi 110.243.292.315 11.09 

WP Badan 994.052.945.846 90.02 

Grand Total 1.104.296.238.161 100.00 

     Sumber : Data KPP Pratama Surabaya Sawahan (2016) 
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Tabel 5 terlihat bahwa lebih dari setengah penerimaan pajak di KPP 

Pratama Surabaya Sawahan berasal dari wajib pajak badan. Oleh karena itu, 

pemilihan populasi dengan menggunakan wajib pajak badan pada KPP Pratama 

Surabaya Sawahan merupakan hal yang tepat dalam hal dilakukan penelitian. 

Dengan adanya potensi yang cukup besar dalam hal penerimaan pajak dari KPP 

dan memiliki karakteristik wajib pajak yang mayoritas bergerak di bidang 

perdagangan, KPP Pratama Surabaya Sawahan adalah pilihan yang baik dalam 

hal dilakukan penelitian. 

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan faktor-faktor yang 

memengaruhi penerimaan pajak dilakukan oleh Trisnawati dan Jati (2015), 

Lainutu (2013), Fitriani dan Saputra (2009), Prihastanti dan Kiswanto (2015), 

Kosasih (2008), Mahendra dan Sukartha (2014), Wulandari (2015), dan 

Suhendra (2010). Faktor-faktor yang didapatkan antara lain: pemeriksaan pajak, 

penagihan pajak, jumlah wajib pajak, rasio tunggakan pajak, dan tingkat 

kepatuhan wajib pajak.  

Secara garis besar faktor yang memengaruhi penerimaan pajak adalah 

jumlah penagihan pajak, pemeriksaan pajak, wajib pajak badan, dan kepatuhan 

pajak. Sebagaimana juga yang tercantum dalam Surat Edaran Direktorat 

Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.09/2001, yang menjelaskan pengertian 

ekstensifikasi adalah kegiatan yang berhubungan dengan penambahan jumlah 

wajib pajak yang terdaftar. Sebaliknya, pengertian intensifikasi adalah kegiatan 

optimalisasi penggalian penerimaan pajak seperti melakukan kegiatan 

pemeriksaan dengan tujuan menguji kepatuhan wajib pajak. 

Penggunaan jumlah wajib pajak sebagai faktor yang memengaruhi 

penerimaan pajak diteliti oleh Lainutu (2013) dan Fitriani dan Saputra (2009). 

Sementara penelitian yang dilakukan oleh Kosasih menunjukkan hasil yang 

sebaliknya, bahwa jumlah wajib pajak tidak memberikan andil yang substansial 
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terhadap realisasi penerimaan pajak. Hal ini dapat terjadi karena banyak wajib 

pajak yang terdaftar (aktif) akan tetapi wajib pajak tersebut tidak mempunyai 

kewajiban (penghasilan) yang dapat dikenai pajak sehingga tidak mempunyai 

kewajiban untuk membayar pajak. Kenyataan tersebut dapat terjadi karena 

dalam memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kurang selektif. 

Perbedaan temuan penelitian menyebabkan kemenarikan faktor jumlah wajib 

pajak untuk diteliti kembali. Pada penelitian ini jumlah wajib pajak yang dimaksud 

adalah jumlah wajib pajak badan yang terdaftar. 

Faktor lain yang memengaruhi penerimaan pajak bila dilihat dari aspek 

intensifikasi adalah pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak merupakan salah 

satu kegiatan intensifikasi yang bertujuan meningkatkan kepatuhan wajib pajak 

melalui kekuatan hukum seperti penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) dan Surat 

Ketetapan Pajak (SKP). Menurut Wulandari (2015) pemeriksaan pajak adalah 

kegiatan yang bermaksud untuk memeriksa kepatuhan wajib pajak yang 

berdasarkan pada peraturan perundang-undangan perpajakan. Aturan yang 

berkaitan dengan tata cara pemeriksaan pajak adalah “Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor: 199/PMK.03/2007”, tentang tata cara pemeriksaan pajak yang 

menegaskan bahwa “Pemeriksa pajak wajib melakukan pembinaan kepada wajib 

pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memberikan petunjuk kepada 

wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya agar pemenuhan 

kewajiban perpajakan dalam tahun-tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”    

Peraturan Menteri Keuangan tersebut menunjukkan bahwa tindakan 

pemeriksaan pajak bertujuan agar wajib pajak menunaikan kewajiban 

perpajakannya, sehingga semakin besar rasio terjadinya pemeriksaan pajak 

akan mendorong terjadinya peningkatan penerimaan pajak. Penelitian-penelitian 
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sebelumnya yang menggunakan pemeriksaan pajak sebagai faktor yang 

memengaruhi penerimaan pajak dilakukan oleh Trisnayanti dan Jati (2015), 

Prihastanti dan Kiswanto (2015), Kosasih (2008), serta Mahendra dan Sukartha 

(2014). Pada penelitian yang dilakukan oleh Trisnayanti dan Jati (2015) serta 

Mahendra dan Sukartha (2014) menunjukkan hasil bahwa pemeriksaan pajak 

berpengaruh secara positif terhadap penerimaan pajak.  

Hasil sebaliknya terdapat pada penelitian yang dilakukan oleh Prihastanti 

dan Kiswanto (2015) serta Kosasih (2008) yang menunjukkan bahwa 

pemeriksaan pajak tidak memiliki kontribusi dalam meningkatkan penerimaan 

pajak. Hal ini dapat disebabkan oleh jumlah wajib pajak yang diperiksa masih 

sedikit bila dibandingkan dengan jumlah wajib pajak yang ada, sehingga 

pemeriksaan pajak untuk meningktakan kepatuhan wajib pajak terhadap 

pemenuhan kewajiban pajaknya tidak dapat berjalan dengan maksimal. Selain 

itu, kurangnya pengetahuan wajib pajak akan maksud dari pemeriksaan pajak 

menyebabkan wajib pajak merasa keberatan dilakukannya pemeriksaan yang 

berimplikasi pada terhambatnya penerimaan pajak. Perbedaan hasil penelitian 

tersebut menyebabkan penulis untuk tertarik meninjau kembali pemeriksaan 

pajak sebagai variabel yang memengaruhi penerimaan pajak.  

Penagihan pajak juga merupakan salah satu faktor yang diketahui 

mampu memberikan pengaruh positif ke peningkatan penerimaan pajak 

sebagaimana hasil penelitian Trisnayanti dan Jati (2015) serta Mahendra dan 

Sukartha (2014). Sebaliknya, pada penelitian yang dilakukan oleh Prihastanti dan 

Kiswanto (2015) menunjukkan bahwa penagihan pajak tidak berpengaruh 

terhadap penerimaan pajak. Pada dasarnya pelaksanaan tindakan pajak sangat 

diperlukan untuk mengurangi tunggakan pajak, sehingga penerimaan wajib pajak 

dapat meningkat.  
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Faktor lain yang dapat memengaruhi penerimaan pajak adalah tingkat 

kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak dapat ditunjukkan dari kepatuhan 

mendaftarkan diri, kepatuhan untuk membayar kewajiban pajak (tepat jumlah dan 

tepat waktu) serta kepatuhan untuk melaporkan kewajiban pajak (tepat jumlah 

dan tepat waktu) (Mahendra dan Sukartha, 2014). Beberapa penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Prihastanti dan Kiswanto (2015), Suhendra 

(2010) serta Mahendra dan Sukartha (2014) menunjukkan bahwa tingkat 

kepatuhan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Hasil tersebut 

diketahui berbeda dengan temuan dari penelitian Komarawati dan Mukhtaruddin 

(2012) yang menguraikan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak tidak 

berpengaruh terhadap tingkat penerimaan pajak. Beberapa hasil penelitian 

terdahulu di atas menjelaskan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak yang 

ditunjukkan dengan melaporkan kepada KPP ternyata tidak memiliki andil 

terhadap penerimaan pajak.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Komarawati dan Mukhtaruddin 

(2012) menunjukkan bahwa peningkatan jumlah wajib pajak setiap tahun tidak 

serta merta diimbangi dengan peningkatan kepatuhan yang tinggi pula. Oleh 

karena itu, SPT yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak hingga jatuh tempo, maka 

dapat dikeluarkan STP sehingga akan meningkatkan tingkat kepatuhan yang 

berimplikasi pada meningkatnya penerimaan pajak. Terdapat perbedaan hasil 

pada penggunaan variabel tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memengaruhi 

penerimaan pajak menjadi sebab bagi penulis untuk meneliti kembali variabel 

tingkat kepatuhan wajib pajak. 

Permasalahan yang terjadi terkait penerimaan pajak penghasilan badan 

yang mengalami penurunan serta adanya ketidakkonsistenan antara penelitian-

penelitian selanjutnya yang terkait faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan 
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pajak penghasilan badan maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan topik yang sama pada KPP Pratama Surabaya Sawahan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah 

1. Apakah jumlah wajib pajak badan berpengaruh terhadap penerimaan pajak 

penghasilan? 

2. Apakah tingkat kepatuhan wajib pajak badan berpengaruh terhadap 

penerimaan pajak penghasilan? 

3. Apakah tingkat kepatuhan wajib pajak badan berpengaruh terhadap 

penerimaan pajak penghasilan yang dimoderasi oleh pemeriksaan pajak? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian pada penelitian ini adalah : 

1. Mengidentifikasi jumlah wajib pajak badan dan menguji pengaruhnya terhadap 

penerimaan pajak. 

2. Mengidentikasi tingkat kepatuhan wajib pajak badan dan menguji 

pengaruhnya terhadap penerimaan pajak. 

3. Menguji pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap penerimaan 

pajak yang dimoderasi oleh pemeriksaan pajak. 

 

1.4 Kontribusi Penelitian 

1.4.1 Kontribusi Teori 

Penelitian ini dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi 

khususnya yang berkaitan dengan faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan 

pajak penghasilan badan seperti tingkat kepatuhan wajib pajak, jumlah wajib 

pajak badan, penagihan pajak, dan pemeriksaan pajak. Hal ini dikarenakan dari 
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berbagai literatur penelitian menunjukkan penerimaan pajak penghasilan badan 

dapat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan wajib pajak badan, jumlah wajib pajak 

badan, penagihan pajak, dan pemeriksaan pajak. Oleh karena itu, penelitian ini 

bermaksud ingin membuktikan “pengaruh jumlah wajib pajak badan, tingkat 

kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak terhadap 

penerimaan pajak penghasilan pajak badan”. 

 

1.4.2 Kontribusi Praktik 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi secara 

empiris bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian yang terkait 

dengan faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan pajak penghasilan dan 

dapat dijadikan sebagai acuan atau pembanding dalam melakukan penelitian 

selanjutnya. Penelitian di masa mendatang dapat menambahkan variabel yang 

berbeda dengan penelitian yang dilakukan saat ini serta menggunakan data dari 

KPP Pratama lain yang ada di kota Surabaya. 

 

1.4.3 Kontribusi Kebijakan  

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi KPP Pratama Surabaya 

Sawahan terutama sebagai informasi dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang 

dapat memengaruhi penerimaan pajak penghasilan badan sehingga dapat 

membantu pihak KPP Pratama Surabaya Sawahan untuk pengambilan 

keputusan terkait upaya untuk meningkatkan penerimaan pajaknya yang 

didasarkan pada faktor jumlah wajib pajak, tingkat kepatuhan wajib pajak, 

penagihan pajak, dan pemeriksaan pajak. Penelitian ini juga dapat mengatahui 

efektifitas penagihan dan pemeriksaan pajak yang telah dilakukan dalam 

memengaruhi penerimaan pajak di KPP Pratama Surabaya Sawahan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu dibutuhkan untuk mengetahui serta menganalisis 

permasalahan yang ada melalui penjelasan terhadap hubungan-hubungan antar 

variabel. Beberapa uraian mengenai penelitian terdahulu akan dijabarkan sebagai 

berikut. 

Penelitian yang dilakukan oleh Mahendra & Sukartha (2014). Penelitian tersebut 

diharapkan mampu menganalisis dan membuktikan pengaruh yang diberikan oleh 

tingkat pemeriksaan pajak, penagihan pajak dan kepatuhan wajib pajak bagi badan 

yang menyetorkan pajak penghasilan di KPP Pratama Bandung Utara. Penelitian ini 

menggunakan populasi yang terdiri dari seluruh wajib pajak badan efektif yang 

tercatat di KPP Pratama Bandung dari tahun 2009-2012. Pengukuran tingkat 

kepatuhan wajib pajak dilakukan melalui perbandingan ketepatan pelaporan SPT 

PPh pasal 25 wajib pajak badan dengan jumlah wajib pajak badan efektif yang 

masuk dalam daftar bulanan KPP Pratama Badung Utara. Pelaporan SPT PPh pasal 

25 wajib pajak Badan dikatakan tepat apabila pelaporan dilakukan sampai dengan 

tanggal 15 tiap bulannya. Pemeriksaan pajak dapat dilihat dari perbandingan jumlah 

nilai (rupiah) SKP yang diterbitkan oleh KPP Pratama Badung Utara setiap bulannya 

dibandingkan dengan jumlah total nilai (rupiah) PPh Badan yang berhasil dihimpun 

setiap bulan oleh KPP Pratama Badung Utara. Penagihan pajak dapat dilihat dari 

perbandingan jumlah nilai (rupiah) tunggakan pajak yang berhasil tertagih dalam 

satu bulan dengan jumlah total nilai tunggakan pajak dalam satu bulan di KPP 

Pratama Badung Utara. Penerimaan pajak penghasilan badan dapat dilihat dari 
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jumlah penerimaan (PPh) badan yang berhasil dihimpun atau diterima oleh KPP 

Pratama Badung Utara dalam satu bulan dibandingkan dengan target penerimaan 

Pajak Penghasilan (PPh) badan setiap bulan. Analisis regresi berganda digunakan 

untuk menganalisis data yang ditemukan dalam penelitian ini. Penelitian ini 

menemukan bahwa variabel tingkat kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif pada 

penerimaan PPh badan organisasi tertentu. Temuan ini menunjukkan bahwa 

peningkatan kepatuhan wajib pajak akan mengakibatkan berlangsungnya 

peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa peningkatan pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan 

pajak penghasilan badan, sehingga dapat disimpulkan ketika pemeriksaan pajak 

ditingkatkan maka akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak 

penghasilan badan. Temuan lain dari penelitian ini juga menguraikan bahwa ada 

pengaruh positif dari penagihan pajak kepada penerimaan pajak penghasilan badan. 

Artinya, adanya peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan karena adanya 

peningkatan pada penagihan pajak yang telah dilakukan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Prihastati & Kiswanto (2015). Objek dalam 

penelitian ini meliputi hasil penyampaian SPT masa PPh Badan, data laporan 

penerimaan pajak penghasilan badan, penerbitan “SKPKB (Surat Keterangan Pajak 

Kurang Bayar)”, dan “SKPKBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan)”, 

serta penerbitan surat paksa. Metode analisis pada penelitian ini adalah regresi linier 

berganda. Populasi yang digunakan adalah data penerimaan pajak, pelaporan SPT, 

dan penerbitan surat pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu 

selama periode 2009-2012. Penelitian ini membatasi populasi dengan menggunakan 

teknik purposive sampling, yaitu wajib pajak badan yang melaporkan SPT Masa PPh 

sampai dengan tanggal 15 tiap bulannya. Pengukuran variabel penerimaan pajak 
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didasarkan pada pajak penghasilan badan yang terealisasi per bulan dalam tahun 

pajak berjalan mulai tahun 2009-2012. Pada variabel tingkat kepatuhan diukur 

berdasarkan jumlah penyampaian SPT Masa PPh yang dilaporkan oleh Wajib Pajak 

Badan secara tepat waktu setiap bulannya. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwasanya tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan berpengaruh positif kepada 

penerimaan pajak, sehingga kepatuhan pajak yang semakin meningkat akan mampu 

meningkatkan pula penerimaan pajak. Variabel pemeriksaan pajak tidak 

berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Tinggi rendahnya kepatuhan Wajib Pajak 

terhadap penerimaan semakin diperlemah dengan ada pemeriksaan pajak sebagai 

variabel moderating, sedangkan penagihan pajak juga tidak memiliki pengaruh 

sebagai variabel kontrol terhadap penerimaan pajak. 

Penelitian yang dilakukan oleh Trisnayanti dan Jati (2015). Penelitian ini akan 

menganalisis pengaruh self asessment system, Penagihan Pajak Pada Penerimaan 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pemeriksaan Pajak. Pada penelitian ini, 

populasi yang digunakan adalah seluruh wajib pajak perseorangan maupun Badan 

yang terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) perbulan dan secara resmi 

tercatat di KPP Pratama Badung Utara dalam rentang tahun 2009-2013.  

Selanjutnya, penelitian ini mengukur self assessment system dengan menggunakan 

akumulasi SPT masa PPN yang dilaporkan oleh PKP setiap bulannya. Pada variabel 

pemeriksaan pajak diukur dengan menggunakan jumlah nilai SKP tiap bulan dibagi 

dengan akumulasi secara keseluruhan dari nilai PPN yang diterima tiap bulan. 

Adapun pada variabel penagihan pajak didasarkan pada hasil akumulasi tunggakan 

pajak yang mampu ditagih tiap bulan dibagi dengan akumulasi secara keseluruhan 

tunggakan pajak tiap bulan. Sementara untuk penerimaan pajak pertambahan nilai 

(PPN) per bulan didasarkan pada jumlah penerimaan per bulan dari PPN. Penelitian 
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ini membuktikan bahwa self assessment system memiliki pengaruh yang positif pada 

penerimaan PPN, sehingga peningkatan self assessment system dapat berpengaruh 

terhadap peningkatan penerimaan PPN. Pemeriksaan pajak memiliki pengaruh yang 

positif pada penerimaan PPN. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan 

pemeriksaan pajak dapat berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan PPN. 

Variabel penagihan pajak memiliki pengaruh yang positif pada penerimaan PPN. 

Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan penagihan pajak dapat menjadi faktor 

adanya peningkatan penerimaan PPN. 

Uraian mengenai beberapa penelitian terdahulu dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 3  

Penelitian Terdahulu 

Nama dan 

Tahun 

Variabel 

Penelitian 

Metode Hasil 

Mahendra 

& Sukartha 

(2014) 

- Kepatuhan (X1) 

- Pemeriksaan 

(X2) 

- Penagihan Pajak 

(X3) 

- Penerimaan 

Pajak (Y) 

Kuantitatif 

dengan 

teknik 

analisis 

data 

regresi 

linier 

berganda 

- Kepatuhan wajib pajak 

memberikan pengaruh yang positif 

pada penerimaan PPh badan 

- Peningkatan pemeriksaan pajak 

memiliki pengaruh yang positif 

pada penerimaan PPh badan 

- Penagihan pajak memiliki 

pengaruh yang positif pada 

penerimaan PPh badan 

Prihastati & 

Kiswanto 

- Kepatuhan (X1) 

- Pemeriksaan 

Kuantitatif 

dengan 

- Tingkat kepatuhan Wajib Pajak 

Badan berpengaruh secara 
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(2015) Pajak (X2) 

- Penagihan pajak 

(X3) 

- Penerimaan 

pajak (Y) 

teknik 

analisis 

data 

regresi 

linier 

berganda 

signifikan terhadap penerimaan 

pajak 

- Pemeriksaan pajak tidak 

berpengaruh terhadap 

penerimaan pajak 

- Penagihan pajak tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan sebagai 

variabel kontrol terhadap 

penerimaan pajak 

- Tingkat kepatuhan Wajib Pajak 

terhadap penerimaan semakin 

diperlemah dengan pemeriksaan 

pajak sebagai variabel moderating 

Trisnayanti 

dan Jati 

(2015) 

- Self Asessment 

System (X1) 

- Pemeriksaan 

pajak (X2) 

- Penagihan  

pajak (X3) 

- Penerimaan  

PPN (y) 

Kuantitatif 

dengan 

teknik 

analisis 

data 

regresi 

linier 

berganda 

- Self assessment system memiliki 

pengaruh yang positif pada 

penerimaan PPN 

- Pemeriksaan pajak memiliki 

pengaruh yang positif pada 

penerimaan PPN 

- Penagihan pajak memiliki 

pengaruh yang positif pada 

penerimaan PPN 

Sumber: Mahendra & Sukartha (2014); Prihastati & Kiswanto (2015); Trisnayanti dan 

Jati (2015) 
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Tabel 3 menunjukkan dalam penelitian menggunakan tiga penelitian terdahulu 

sebagai referensi yaitu: Mahendra & Sukartha (2014); Prihastati & Kiswanto (2015); 

Trisnayanti dan Jati (2015). Pada penelitian yang dilakukan Mahendra & Sukartha 

(2014) memiliki persamaan pada penggunaan variabel penelitian kepatuhan, 

pemeriksaan, penagihan pajak, dan penerimaan pajak serta metode yang digunakan 

adalah kuantitatif menggunakan regresi linier berganda. Sebaliknya perbedaannya 

adalah pada penelitian yang akan dilakukan saat ini menambahkan variabel jumlah 

wajib pajak, sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Prihastantri dan 

Kiswanto (2015) memiliki kesamaan pada penggunaan variabel pemeriksaan pajak, 

kepatuhan, penerimaan pajak dan penagihan pajak. Perbedaan penelitian terletak 

pada penggunaan variabel jumlah wajib pajak pada penelitian yang dilakukan saat 

ini serta teknik analisis data. Pada penelitian yang akan dilakukan saat ini 

menggunakan teknik analisis data regresi linier berganda. Berbeda dengan 

penelitian Prihastantri dan Kiswanto yang menggunakan analisis regresi moderasi 

sebagai teknik analisis data. Pada penelitian yang dilakukan Trisnayanti dan Jati 

(2015) memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan saat ini terletak pada 

penggunaan variabel penagihan pajak, pemeriksaan pajak dan penerimaan pajak, 

sedangkan perbedaannya terletak pada penggunaan variabel self assessment 

system pada penelitian sebelumnya dan variabel jumlah wajib pajak pada penelitian 

yang dilakukan saat ini. Perbedaan juga terdapat pada variabel penerimaan pajak 

yang digunakan. Pada penelitian terdahulu variabel penerimaan pajak yang 

digunakan adalah PPN, sedangkan pada penelitian sekarang adalah Pajak 

Penghasilan (PPh). 
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2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Definisi Pajak 

Menurut Imbing (2013) pajak diartikan sebagai iuran masyarakat terhadap kas 

negara sesuai dengan undang-undang (dapat dipaksakan) dan tidak mendapatkan 

imbal jasa (kontraprestasi) secara langsung tampak serta dipakai untuk membiayai 

pengeluaran umum. Siahaan (2010) dalam Binambuni (2013) menjelaskan secara 

umum definisi pajak adalah pungutan yang dilakukan oleh negara atau pemerintah 

kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan undang-undang yang bersifat 

mengikat dan terutang oleh wajib pajak tanpa mendapatkan secara langsung imbal 

jasa atas pungutan tersebut, namun kemudian hasilnya tersebut diperuntukkan pada 

pembiayaan atas pengeluaran negara untuk pelaksanaan pemerintahan dan 

pembangunan. Sementara itu, dalam “Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2009” 

mendefinisikan pajak sebagai berikut : “pajak adalah perolehan negara dari 

kontribusi wajib yang terutang oleh perseorangan atau badan yang bersifat mengikat 

berdasarkan UU, yang digunakan untuk keperluan negara dan kemakmuran rakyat.” 

Pajak merupakan suatu kewajiban yang diwujudkan dalam bentuk transfer 

pendapatan. Transfer pendapatan yang dimaksudkan adalah dari warga negara 

kepada negara dengan ketentuan yang dibuat berdasarkan peraturan perundangan 

yang bersifat memaksa dan dipergunakan untuk kepentingan negara. Melihat definisi 

pajak di atas, dapat diuraikan beberapa unsur  pajak menurut Supramono (2010:2) 

yaitu: 

1. Pajak merupakan iuran yang berupa uang dari rakyat kepada negara 

2. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang dan bersifat dipaksakan 

3. Tanpa balas jasa dari pemerintah secara langsung 

4. Digunakan untuk membiayai pengeluaran negara 
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2.2.2 Fungsi Pajak 

Fungsi pajak sebagaimana yang diungkapkan oleh Supramono (2010:2) yakni 

sebagai berikut: 

1. Fungsi Penerimaan (fungsi budgetair) 

Pajak memiliki fungsi dan peranan dalam menyumbang sumber dana bagi 

negara yang digunakan untuk membiayai semua yang berkaitan dengan 

pengeluarannya. 

2. Fungsi Mengatur (fungsi regulair) 

Pajak memiliki fungsi sebagai sarana untuk menjalankan kebijakan negara 

dalam bidang sosial serta ekonomi. 

Sementara itu, Ilyas & Burton (2012:12) dalam Tindagi & Morasa (2014), 

menyatakan bahwa terdapat empat fungsi pajak sebagai berikut: 

1. Fungsi budgetair 

Fungsi yang terletak di sektor publik, yaitu untuk mengumpulkan uang pajak 

yang disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku. Uang tersebut pada 

akhirnya digunakan untuk membiayai pengeluran-pengeluaran negara 

2. Fungsi regulerend 

Fungsi pajak sebagai mengatur yang mempunyai arti bahwa pajak sebagai 

alat ukur untuk pengatur pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang sosial 

dan ekonomi untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di bidang keuangan. 

3. Fungsi Demokrasi 

Fungsi ini merupakan salah satu perwujudan sistem gotong-royong termasuk 

kegiatan pemerintah dan pembangunan 
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4. Fungsi Redistribusi 

Fungsi yang mengarahkan pada pemerataan dan keadilan di kehidupan 

masyarakat. 

 

2.2.3 Jenis-Jenis Pajak 

Pengelompokkan pajak di Indonesia dapat dibedakan menurut golongan, sifat, 

dan lembaga pemungutnya yang dapat dilihat pada Gambar 2 berikut (Supramono, 

2010:5): 

Gambar 2  

Klasifikasi Pajak 

 

1. Jenis pajak berdasarkan golongannya 

a. Pajak Langsung 

Pajak langsung merupakan pajak yang pembebanannya tidak dapat 

digantikan kepada pihak lain, namun tetap menjadi beban langsung WP 

yang bersangkutan, contohnya Pajak Penghasilan (PPh). 

 

Jenis Pajak 

Menurut Golongan Menurut Sifat Menurut Pemungut 

Pajak 

Langsung 

Pajak Tak 

Langsung 

Pajak 

Subjektif 

Pajak 

Objektif 

Pajak 

Pusat 

Pajak 

Daerah 



25 
 

b. Pajak Tidak Langsung 

Pajak jenis ini merupakan pajak yang pembebannya dapat dilimpahkan ke 

pihak lain, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 

2. Jenis pajak menurut sifat 

a. Pajak Subjektif 

Pajak subjektif, pajak yang dilihat berdasarkan keadaan subyeknya, yakni 

mengamati kondisi dari diri Wajib Pajak (WP). Salah satu contohnya yakni 

Pajak Penghasilan (PPh), Pajak penghasilan senantiasa disesuaikan 

dengan keadaan diri Wajib Pajak yang mendapatkan penghasilan. 

b. Pajak Objektif 

Pajak objektif didefinisikan sebagai pajak yang hanya berpusat pada 

obyeknya sementara diri Wajib Pajak bukan hal yang diperhatikan. 

Contohnya Pajak Bumi dan Bangunan dan Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN). Pembebanan PBB ini dilihat dari keadaan tanah dan bangunan 

bukan dari keadaan pemiliknya. 

3. Jenis pajak menurut pemungut 

a. Pajak Pusat 

Pajak yang penarikannya dilakukan oleh pemerintah pusat dan 

kedepannya hasil penarikan terebut digunakan pada pembiayaan 

pengeluaran negara. 

b. Pajak Daerah 

Pajak daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Karena 

pemerintah daerah yang memungut pajak dari masyarakat kemudian 

pajak tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah. 

Peraturan yang menaungi pajak daerah adalah PP No. 18 Tahun 1997 
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yang kemudian dirubah dalam PP NO. 34 Tahun 2000. Pajak daerah 

dibedakan menjadi dua jenis yaitu pajak kabupaten/kota dan pajak 

provinsi. Contoh Pajak kabupaten/kota meliputi pajak restoran, pajak 

hotel, pajak penerangan jalan dan pajak hiburan. Contoh pajak provinsi 

adalah pajak kendaraan di atas air maupun kendaraan bermotor.  

 

2.2.4 Sistem Pemungutan Pajak 

Menurut Marsyahrul (2005:9) terdapat tiga sistem dalam pemungutan pajak 

yaitu: 

1. Self Assessment System 

Self assessment adalah sistem pungutan pajak mandiri karena wajib pajak 

melakukan penentuan jumlah pajak sendiri sesuai dengan ketentuan undang-

undang perpajakan. Sistem ini memposisikan masyarakat untuk melakukan 

pemungutan sendiri dengan kepercayaan yang dibebankan untuk: 

a. Menunaikan pembayaran pajak sendiri  

b. Menghitung sendiri pajak yang terutang 

c. Memperhitungkan sendiri pajak terutang 

d. Melaporkan sendiri jumlah pajak terutang 

2. Official Assessment System 

Official Assessment merupakan sistem pemungutan pajak, yang memberikan 

kewenangan kepada aparatur perpajakan untuk menentukan besarnya pajak 

terutang. Pada sistem Official Assessment ini, petugas perpajakan diwajibkan 

untuk memiliki kesadaran diri dan giat dalam menghitung dan pemungutan 

pajak secara penuh.  
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3. Withholding System 

Sistem ini merupakan sebuah sistem pemungutan pajak yang memberikan 

kewenangan pada pihak ketiga dalam melakukan penghitungan besarnya 

pajak yang harus dibayarkan oleh WP. Pihak ketiga ini ditunjuk berdasarkan 

keputusan presiden, ketentuan perundangan perpajakan dan peraturan 

lainnya mengenai memungut, memotong, menyetor dan mempertanggung-

jawabkan pajak melalui sarana perpajakan yang tersedia (Ratnawati & 

Hernawati, 2015) 

Pengumpulan pajak harus mematuhi beberapa syarat supaya penarikan pajak 

tidak menemui suatu kendala maupun perlawanan. Syarat pemungutan pajak 

dijelaskan oleh (Tindagi & Morasa, 2014) sebagai berikut: 

1. Pemungutan pajak harus adil dan sesuai dengan tujuan hukum yakni, 

keadilan, undang-undang, dan pelaksanaan pemungutan harus adil 

2. Pemungutan pajak harus berlandaskan pada undang-undang pajak yang 

diatur dalam “UUD 1945 pasal 23 ayat 2”. 

3. Sistem pemungutan pajak harus sederhana yang memudahkan masyarakat 

dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 

4. Tidak mengganggu perekonomian, utamaya dalam aktivitas menghasilkan 

produk maupun perdagangan yang akan berdampak pada kelesuan 

perekonomian di masyarakat. 

5. Pemungutan pajak harus tepat guna sesuai dengan fungsi budgetair 

sehingga biaya pemungutan pajak harus diminimalisir menjadi lebih sedikit 

dari hasil pemungutannya 
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2.2.5 Subjek, Objek, dan Wajib Pajak 

Sebelum pajak dapat dipungut dari masyarakat perlu dirumuskan dengan benar 

terkait siapa subjek pajaknya dan apa objek pajaknya. UU tentang Pajak 

Penghasilan, mendefinisikan subjek pajak adalah orang yang sudah ditetapkan oleh 

undang-undang untuk dikenakan pajak. Subjek pajak akan bergantung pada jenis 

pajak yang dikenakan yang tertuju kepada subjek yang dimaksud. 

1. Subjek Pajak Penghasilan 

Berdasarkan “Undang-undang tentang Pajak Penghasilan pasal 2 ayat 1”, 

menguraikan ketentuan-ketentuan terkait subjek pajak adalah (Simajuntak & 

Mukhlis, 2012:16): 

a. Orang pribadi 

Subjek pajak orang pribadi yang bermukim atau sekedar ada di wilayah 

Indonesia ataupun di luar Indonesia 

b. Badan 

“Undang-undang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan 

undang-undang tentang pajak penghasilan” mendefinisikan badan sebagai 

suatu modal sebuah kesatuan dari pelaku usaha maupun non pelaku 

usaha yang mencakup “Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, 

Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama 

dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, 

perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau 

organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak 

investasi kolektif dan bentuk usaha tetap”. 

 

 



29 
 

c. Bentuk Usaha tetap 

Suatu usaha yang dijalankan oleh individu yang tidak bermukim di 

Indonesia atau individu tersebut berada di Indonesia kurang dari seratus 

delapan puluh tiga hari dengan kurun waktu dua belas bulan atau badan 

yang berdiri dan/atau berkedudukan di wilayah Indonesia dalam kegiatan 

operasionalisasinya. Selanjutnya, usaha tetap ini dinyatakan sebagai 

subjek pajak tersendiri yang terpisah dari badan namun perlakukan 

perpajakannya disamakan dengan subjek pajak badan. 

d. Warisan yang belum terbagi sebagai satu keutuhan pengganti yang 

berhak menerima warisan.  

e. Warisan yang masih menjadi hak milik bersama menjadi subjek pajak 

pengganti untuk mereka yang berhak yaitu ahli waris. Berdasarkan hal 

tersebut maka warisan yang masih menjadi milik bersama dipilih untuk 

menjadi subjek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas 

penghasilan yang berasal dari warisan tetap dapat dilaksanakan. 

 

2. Objek Pajak Penghasilan 

Objek pajak diartikan sebagai pedoman dalam pengenaan pajak dan dasar 

penghitung pajak terutang. Berdasarkan “Undang-undang Nomor 36 Tahun 

2008 tentang Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 1”, menguraikan penjelasan 

terkait objek pajak penghasilan sebagai suatu penghasilan yang merupakan 

tambahan kemampuan secara ekonomis diterima maupun diperoleh oleh 

wajib pajak tanpa melihat asalnya dari Indonesia maupun luar Indonesia. 

Perolehan dan penerimaan tersebut kemudian digunakan untuk konsumsi 

maupun memberikan tambahan atas kekayaan wajib pajak yang berkaitan 
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dengan nama serta dalam bentuk apapun. Penghasilan yang termasuk objek 

pajak adalah (Simajuntak & Mukhlis, 2012:20): 

a. Objek pajak penggantian atau imbalan yang menyangkut pekerjaan 

maupun jasa yang diperoleh yang meliputi upah, gaji, tunjangan, komisi, 

honorarium, bonus, imbalan, atau uang pensiun dalam bentuk lainnya 

b. Hadiah yang diperoleh dari kegiatan undian maupun pekerjaan atau 

kegiatan dan perdagangan 

c. Laba usaha 

d. Keuntungan atas penjualan atau pengalihan harta 

e. Bunga tergolong diskonto, premium, dan imbalan karena jaminan 

pengembalian utang 

f. Deviden, dengan nama dan/atau dalam bentuk apapun, tergolong dividen 

meliputi pembagian sisa hasil usaha koperasi dan dari perusahaan 

asuransi kepada pemegang polis 

g. Penggunaan harta yang meliputi kegiatan sewa dan penghasilan lain  

h. Profit yang diperoleh dari adanya selisih kurs mata uang asing 

i. Besarnya selisih yang ditimbulkan dari penilaian kembali aktiva 

j. Premi asuransi 

k. Iuran yang diterima oleh serikat dari anggota yang terdiri atas WP yang 

memiliki melakukan pekerjaan maupun usaha bebas 

l. Penghasilan yang didapatkan dari usaha berbasis syariah 

m. Imbalan bunga sesuai dengan ketentuan undang-undang berkaitan 

dengan ketetapan umum dan tata cara perpajakan 

n. Surplus Bank Indonesia 
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3. Wajib Pajak 

Wajib Pajak sebagai individu maupun badan yang mencakup pembayar 

pajak, pemotong pajak serta pemungut pajak dengan hak dan kewajiban 

perpajakan yang terkandung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 

pajak. Hal tersebut didasarkan pada Pasal 1 ayat 2 UU Nomor 28 tahun 2007 

yang berkaitan dengan ketetapan Umum dan Tata cara Perpajakan. 

Mengacu pada “Undang-undang tentang Pajak Penghasilan”, menjelaskan 

bahwa “Wajib Pajak merupakan individu pribadi maupun badan yang telah 

memenuhi kewajiban subjektif dan objekif.” Objektif apabila yang 

bersangkutan telah memperoleh maupun menerima penghasilan yang 

dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan pajak. Kewajiban subjektif 

dipenuhi antara lain dengan pembayaran dan pelaporan pajak terutang. 

Subjek pajak baru akan menjadi wajib pajak apabila seseorang atau badan 

disamping memenuhi secara formal sebagai subjek pajak juga sekaligus 

memenuhi persyaratan material, yaitu yang bersangkutan memperoleh 

penghasilan melebihi  penghasilan tidak kena pajak (PTKP) bagi perorangan 

dan atau memperoleh penghasilan kena pajak bagi badan usaha. Kewajiban 

perpajakan yang melekat pada wajib pajak, antara lain penghitungan, 

memperhitungkan, pembayaran, dan pelaporan pajak SPT (Simajuntak & 

Mukhlis, 2012:23). 

 

2.2.6 Pajak Penghasilan Badan 

Pajak penghasilan badan merupakan pajak yang ditanggung oleh Wajib Pajak 

Badan sesuai dengan yang telah ditentukan oleh KUP dan undang-undang tentang 

pajak penghasilan dimana badan tersebut diantaranya adalah PT, BUMN, BUMD 
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dan masih banyak lainnya yang diperoleh dalam jangka satu tahun pajak (Hariyanto, 

2014). Pasal 17 UU PPh. No.36 tahun 2008 menyatakan bahwa tarif pajak yang 

ditetapkan atas Penghasilan kena Pajak bagi Wajib Pajak (WP) badan dalam negeri 

dan bentuk usaha tetap dijelaskan oleh (Rismawani & Nurchayati, 2016) sebagai 

berikut: 

1. Tarif pajak yang diterapkan adalah sebesar 25% 

2. Penurunan tarif sebesar 5% bisa lebih rendah dari tarif normal apabila: 

a. Wajib Pajak dalam negeri berbentuk perseroan terbuka dengan 

kepemilikan saham publik sebesar 40% atau lebih dari keseluruhan 

saham tersebut dimiliki paling sedikit 300 pihak; 

b. Saham hanya dapat dimiliki kurang dari 5% dari keseluruhan saham yang 

disetor. 

c. Kondisi pada huruf (a) dan (b) tersebut harus terpenuhi paling singkat 

enam bulan (183 hari kalender) dalam jangka waktu 1 tahun pajak. 

3. Fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari 25% yang dikenakan 

atas Penghasilan kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan 

Rp4.800.000.000,00 yang nantinya dapat digunakan oleh Wajib Pajak badan 

dalam negeri yang disesuaikan dengan peredaran bruto sampai dengan 

Rp50.000.000,00 

Variabel penerimaan pajak bertumpu pada PPh Pasal 25 dan Pasal 4 ayat 2 

sesuai dengan “Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, tentang pajak 

penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diperoleh wajib pajak yang memiliki 

peredaran bruto tertentu.” Selanjutnya, untuk PPh Pasal 25 dan Pasal 4 ayat 2 

terhadap Wajib Pajak Badan ditentukan angsuran PPh pada tahun berjalan harus 

dilakukan pembayaran sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan pada setiap 
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bulannya. Adapun nominal angsuran PPh menurut Pasal 25 sesuai dengan 

besarnya Pajak Penghasilan yang terutang berdasarkan SPT Pajak Penghasilan 

tahun pajak sebelumnya. Sedangan PPh Pasal 4 (2) sebesar penghasilan bruto 

wajib pajak badan setiap bulannya dikalikan dengan tarif. 

Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 4 (2) menetapkan bahwa pembayaran 

dilakukan paling lambat pada tanggal 15 pada bulan takwim berikutnya atau pada 

bulan depan sesudah masa pajak berakhir. Sedangkan untuk penyampaian aporan 

SPT Masa PPh Pasal 25 paling lambat harus terlapor pda tanggal 20 bula takwim 

yang masa berikutnya adalah setelah masa pajak berakhir (Hani dan Daoed, 2013).  

 

2.2.7 Pemeriksaan Pajak 

Menurut Prihastanti dan Kiswanto (2015) merujuk pada teori keadilan Rawl 

bahwa Wajib Pajak memiliki kesempatan yang sama untuk dilakukan pemeriksaan. 

Pemeriksaan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak diharapkan dapat 

meningkatkan kepatuhan dalam untuk memenuhi kewajiban perpajakannya 

sehingga akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak. Menurut Basit 

(2014) Wajib Pajak cenderung untuk menghindari membayar pajak jika Wajib Pajak 

menganggap sistem pajak tidak adil. Hal ini menunjukkan bahwa dimensi keadilan 

pajak faktor yang sangat penting sebagai variabel yang memengaruhi tingkat 

kepatuhan Wajib Pajak  

Pemeriksaan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan tujuan 

untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data serta keterangan lainnya dalam 

menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak. Selain itu juga diketahui untuk 

melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan (Mardiasmo, 2011:52). 

Menurut pasal 1 ayat 25 dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 menjelaskan 
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bahwa “pemeriksaan pajak sebagai suatu kegiatan yang dilakukan untuk 

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

secara objektif dan profesional sesuai dengan standar pemeriksaan dalam menguji 

kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain yang 

dilakukan untuk melaksanakan ketentuan yang terkandung dalam peraturan 

perundang-undangan perpajakan” (Muljono, 2010:125). 

Tujuan pemeriksaan pajak adalah untuk menguji sikap wajib pajak terkait 

dengan ketaatan dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan 

peraturan perpajakan (Muljono, 2010:125). Sementara itu, menurut Mahendra 

(2014), tujuan utama adanya pemeriksaan pajak adalah untuk meningkatkan dan 

menguji tax compliance seorang wajib pajak dan diharapkan memiliki pengaruh bagi 

peningkatan penerimaan pajak. Menurut (Muljono, 2010:125) tata cara pelaksanaan 

urutan kegiatan pemeriksaan pajak adalah: 

a. UP3 menerbitkan SP3 

b. Pemberitahuan Pemeriksaan 

c. Peminjaman Berkas 

d. Pemeriksa Menunjukkan Identitas pada Wajib Pajak 

e. Peminjaman buku, catatan dan dokumen pada Wajib Pajak 

Produk akhir dari pemeriksaan atau penelitian data Wajib Pajak diterbitkan 

surat ketetapan pajak. Berbagai macam Surat Ketetapan Pajak antara lain (Muljono, 

2010:125): 

1. Surat Tagihan Pajak (STP) 

STP merupakan jenis surat pajak yang diperuntukkan untuk menagih pajak 

dan/atau memberikan informasi sanksi administratif yang berupa 

pembebanan bunga maupun denda. Penerbitan surat jenis ini bisa dilakukan 
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oleh Dirjen Pajak melalui pemeriksaan maupun penelitian terhadap PPh, 

PPN dn PPnBm.  

2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) 

SKPKB merupakan jenis surat perpajakan yang memuat ketentuan atas 

besarnya jumlah pokok pajak. Selain itu, SKPKB juga memuat jumlah 

kekurangan pembayaran pokok pajak, jumlah kredit pajak, besarnya sanksi 

administrasi dan jumlah yang harus dibayar (Pasal 1 huruf 16 UU KUP). 

SKPKB diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan Wajib Pajak dengan 

ketentuan apabila jumlah kredit pajak lebih kecil daripada jumlah pajak yang 

terutang 

3. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) 

SKPN adalah jenis surat perpajakan yang digunakan sebagai penentu jumlah 

pokok pajak yang nominalnya sama besar dengan jumlah kredit pajak, tidak 

ada kredit pajak, maupun pajak tidak terutang. 

4. Surat Keterangan Pajak Lebih bayar 

Surat jenis ini diperuntukkan menginformasikan kepada kena pajak atas 

jumlah kelebihan pembayaran pajak yang ditimbulkan karena adanya jumlah 

kredit pajak yang lebih besar dari pajak terutang atau yang seharusnya tidak 

terutang. 

5. Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) 

SKPKBT adalah jenis surat ketetapan pajak yang difungsikan untuk 

menentukan tambahan jumlah pajak yang telah ditentukan. SKPKBT 

merupakan koreksi atas ketetapan pajak sebelumnya, yang penerbitannya 

tergolong baru jika sudah pernah diterbitkan ketetapan pajak. SKPKBT dapat 

diterbitkan dalam jangka waktu 5 tahun setelah pajak terutang, masa pajak 
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yang sudah berakhir, bagian tahun pajak maupun tahun pajak itu sendiri, 

dengan catatan apabila terdapat data baru dan/atau data yang awalnya 

belum sempat diungkap yang berpotensi menambah jumlah pajak yang 

terutang (Muljono, 2010:138). 

 

2.2.8 Penagihan Pajak 

Upaya dasar yang perlu dilakukan dalam rangka memberikan dukungan 

terhadap keberhasilan penerapan sistem self assesment adalah melaksanakan 

penegakan hukum (law enforcement) perpajakan. Kegiatan pemeriksaan yang 

dilakukan merupakan sarana penegakan hukum (law enforcement) bagi WP salah 

satunya melalui penagihan pajak. Pelaksanaan tindakan penagihan pajak sangatlah 

diperlukan agar mengurangi penunggak pajak, sehingga tingkat kepatuhan Wajib 

Pajak dapat meningkat seiring dengan optimalisasi jumlah wajib pajak yang 

dimaksudkan agar menghasilkan penerimaan pajak serta mempertimbangkan segi 

keadilan dalam memperlakukan wajib pajak. Setiap wajib pajak diharuskan 

mendapatkan giliran untuk melakukan pemeriksaan  dengan tujuan menguji 

pemenuhan kewajiban perpajakannya (Prihastanti dan Kswanto, 2015). 

Berdasarkan UU tentang Penagihan Pajak menyebutkan bahwa penagihan 

pajak merupakan bentuk dari kegiatan yang dilakukan untuk memberikan ketegasan 

terhadap penanggung pajak agar kemudian segera melunasi utang pajak serta biaya 

penagihan pajak melalui cara peneguran maupun pemberian peringatan, melakukan 

penagihan secara seketika  dengan memberikan surat paksa, mengajukan usulan 

atas encegahan menjalankan penyitaan, penyanderaan, maupun menjual barang 

hasil sitaan. Tindakan penagihan pajak dilakukan oleh juru sita pajak dan juga 
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pejabat penagihan dengan beberapa langkah seperti surat teguran, surat paksa, 

surat sita dan lelang (Muljono, 2010:160): 

1. Surat Teguran 

“Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000, menyebutkan bahwa penagihan 

pajak dilakukan dengan menggunakan surat paksa, surat teguran, surat 

peringatan atau surat lainnya yang sejenis menjadi surat yang dikeluarkan 

oleh pihak yang berwenang yaitu pejabat pajak dengan tujuan dipergunakan 

untuk memberikan teguran maupun sebatas peringatan kepada WP agar 

segera melakukan pelunasan terhadap utang pajaknya. Berdasarkan 

ketetapan yang sudah diterbitkan, pemberian surat teguran akan dilakukan 

apabila dalam rentang waktu tujuh hari sesudah jatuh tempo pelunasan utang 

pajak, penjamin pajak tidak melunasi utang pajaknya” (Paseleng et al, 2013). 

2. Surat Paksa 

“Surat paksa merupakan dokumen yang dikelurkan oleh petugas wajib pajak 

disaat jumlah utang pajak tidak dilunasi setelah 21 hari sejak tanggal 

disampaikan surat teguran dan disampaikan langsung oleh juru sita pajak 

kepada penanggung pajak” (Paseleng et al, 2013). Menurut Muljono 

(2010:160) Surat paksa adalah jenis surat yang diperuntukkan memberikan 

perintah untuk melakukan pembayaran utang pajak serta biaya penagihan 

pajak yang akan dikeluarkan surat ini, jika: 

a. Individu kena pajak tidak melakukan pelunasan atas utang pajaknya, 

sehingga dirinya mendapatkan surat teguran atau surat peringatan 

b. Terhadap penanggung pajak telak dilaksanakan penagihan seketika dan 

sekaligus atau 
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c. Kepada individu kena pajak berdasarkan keputusan persetujuan 

angsuran atau tidak melakukan pemenuhan ketentuan yang ada di 

dalamnya atau menunda pembayaran pajaknya. 

3. Surat Sita 

Penyitaan adalah tindakan juru sita untuk menguasai barang penanggung 

pajak yang dapat digunakan sebagai jaminan untuk melunasi utang pajak. 

Menurut peraturan perundang-undangan jika utang pajak tidak dilunasi oleh 

penaggung pajak sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam 

surat pajak. 

4. Lelang 

Ketika sudah dilakukan penyitaan, namun utang pajak dan/atau biaya 

penagihan pajak dengan waktu yang telah ditentukan tidak dilunasi, maka 

pihak yang berwewenang akan menjual barang sitaan tersebut secara lelang 

melalui kantor lelang. Kegiatan lelang ini merupakan aktivitas penjualan 

barang sitaan kepada masyarakat umum dengan membangun penawaran 

harga secara lisan dan/atau tertulis yang diselenggarakan dengan cara 

mengumpulkan para peminat lelang sebagai calon pembelinya. 

2.2.9 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan 

Menurut Konopaske (2007) dalam Iprianto (2013) teori atribusi dapat dijadikan 

sebagai salah satu pendekatan untuk mendasari pemahaman terhadap hubungan 

antara persepsi dan perilaku. Teori atribusi merupakan suatu pandangan terhadap 

proses bagaimana individu menginterpretasikan suatu peristiwa yang terjadi di 

sekitarnya dikarenakan bagian lingkungannya yang tergolong stabil. Teori ini juga 

menguraikan penyebab munculnya persepsi terhadap suatu kejadian dan bukan 

kejadian yang aktual dalam memengaruhi perilaku orang. Suatu pendekatan dari 
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atribusi terhadap perilaku wajib pajak dari segi kepatuhan merupakan hal yang 

penting yang berkaitan dengan persepsi wajib pajak terhadap pajak itu sendiri. 

Apabila wajib pajak memiliki persepsi yang baik, akan memunculkan kesadaran 

dalam untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku sehingga akan berdampak pada tingkat kepatuhan wajib pajak.  

James, et al (2004) menjelaskan bahwasanya kepatuhan wajib pajak dapat 

terwujud dengan adanya kesediaan wajib pajak dalam melakukan pemenuhan atas 

kewajiban pajaknya berdasarkan peraturan yang berlaku tanpa adanya 

pemeriksaan, investasi seksama, peringatan maupun ancaman serta penerapan 

sanksi baik itu sanksi hukum maupun administratif. Kepatuhan wajib pajak dapat 

berupa ketaatan untuk melakukan aturan maupun ketentuan perpajakan yang harus 

dilaksanakan. Kepatuhan wajib pajak dilihat atas dasar indikator (Pangemanan, 

2013): 

1. Patuh terhadap kewajiban intern yakni dalam pembayaran atau pelaporan 

SPT masa setiap bulan. 

2. Patuh atas dasar sistem (self assessment) dalam memenuhi kewajiban 

tahunan berupa melakukan perhitungan pajak, melaporkannyadalam bentuk 

SPT di akhir pajak, juga melunasi utang pajak yang ditanggung. 

3. Patuh melalui pembukuan atas ketentuan materil dan yuridis forma 

perpajakan. 
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BAB III 

KERANGKA TEORITIS PENELITIAN 

3.1 Kerangka Penelitian 

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah, rumusan, dan tujuan serta 

landasan teori pada bab sebelumnya maka dalam penelitian ini dibangun kerangka 

penelitian sebagai berikut: 

Gambar 3 

Kerangka Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Pengajuan Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan satu tipe proporsi yang langsung dapat diuji (Silalahi, 

2012:160). Oleh karena itu, hipotesis pada umumnya berbentuk kalimat pernyataan 

(declarative) dan secara umum menggambarkan korelasi satu atau lebih variabel 

dengan satu atau lebih variabel lain (Silalahi, 2012:160). Pengajuan hipotesis dalam 

penelitian ini akan dijabarkan sebagai berikut: 

Tingkat Kepatuhan Wajib 

Pajak Badan 

 

Jumlah wajib pajak badan 

Penagihan Pajak 

Pemeriksaan Pajak 

Penerimaan Pajak Badan 
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3.2.1 Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Badan Kepada Penerimaan Pajak  

Perseorangan atau badan wajib pajak (WP) yang telah mendaftarkan diri dan 

telah terdaftar akan diberikan NPWP sebagai sarana administrasi perpajakannya, 

hal ini tertuang pada “UU No. 6 Tahun 1983 jo”, perubahan “UU No 16 Tahun 2009 

terkait Ketetapan Umum dan Tata Cara”, Perpajakan pasal 2 ayat 1. NPWP dalam 

pasal 4 dan pasal 10 UU KUP adalah wajib mengisi SPT dengan benar serta 

menyetorkan pajak atas penghasilan yang diperoleh dengan menggunakan SSP 

serta melaporkan perhitungan atas pajak tersebut dengan mengisi SPT dan 

dilaporkan ke KPP sebagaimana fungsinya sebagai tempat wajib pajak terdaftar, 

sehingga semakin banyak jumlah wajib pajak maka penerimaan pajak yang diterima 

oleh KPP juga akan semakin tinggi. 

Melalui sistem self assessment Wajib Pajak dipercaya untuk mengkalkulasi, 

membayar, dan mengajukan pelaporan atas diri sendiri terkait dengan jumlah pajak 

yang seharusnya terhutang (Mahendra dan Sukartha, 2014). Sistem self assessment 

Wajib Pajak tidak lagi dalam posisi objek, melainkan sudah berperan menjadi subjek 

yang perlu dibimbing agar sadar dalam memenuhi kewajiban. Sistem self 

assessment memiliki kelemahan karena tidak bersifat memaksa sehingga ada 

peluang bagi wajib pajak untuk tidak melakukan kewajiban perpajakannya yang 

berdampak pada munculnya tunggakan pajak yang menyebabkan menurunnya 

penerimaan pajak. Sistem self assessment yang berdasarkan kepercayaan 

menyebabkan penambahan jumlah pajak menjadi tidak optimal. Padahal, potensi 

pajak di Indonesia begitu luas sebab jumlah penduduknya yang banyak.  

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah 

melalui ekstensifikasi atau peningkatan jumlah wajib pajak. Hal ini didukung hasil 
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penelitian Lainutu (2013) yang menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak mempunyai 

pengaruh positif terhadap realisasi penerimaan pajak sehingga semakin banyak 

jumlah wajib pajak akan berdampak pada penerimaan pajak yang akan meningkat 

pula. Hasil penelitian tersebut senada dengan temuan dari Hariyanto, Suhadak, dan 

Ragil (2014) bahwa jumlah WP perseorangan dan badan memengaruhi jumlah 

penerimaan pajak penghasilan badan.  

Meningkatnya jumlah WP terutama Wajib Pajak Badan diketahui mampu 

meningkatkan jumlah income atas Pajak Penghasilan Badan (Hariyanto, et. al, 

2014). Mengacu pada hal tersebut maka hipotesis pertama penelitian ini adalah: 

H1  : Jumlah wajib pajak badan memberikan pengaruh positif terhadap penerimaan 

pajak  

 

3.2.2 Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Penerimaan 

Pajak 

Tingkat penerimaan pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satu 

diantaranya adalah tingkat kepatuhan wajib pajak. Kondisi tersebut dapat terjadi 

karena sikap patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara voluntary of 

compliance adalah tumpuan dari sistem self assessment. Definisi kepatuhan 

perpajakan menurut Nurmantu (2005) yakni “situasi dan kondisi di mana wajib pajak 

dituntut untuk dapat menunaikan semua kewajiban perpajakan serta memenuhi hak 

perpajakannya.” Uraian tersebut memperlihatkan bahwa tingkat kepatuhan wajib 

pajak mencerminkan ketaatan wajib pajak akan peraturan perpajakan yang berlaku. 

Apabila tingkat kepatuhan wajib pajak semakin tinggi, semakin banyak wajib pajak 

yang melaporkan pajak atas penghasilaannya secara benar, serta penerimaan pajak 

pun akan ikut meningkat.  
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Teori atribusi yang menjelaskan bahwa apabila individu mengamati seseorang, 

individu tersebut akan berusaha untuk memastikan hal yang dianalisis tersebut 

timbul secara internal atau eksternal. Respon yang diberikan pada suatu peristiwa 

bergantung interpretasi individu mengenai peristiwa tersebut. Berkaitan dengan 

pajak itu sendiri maka Wajib Pajak akan membuat penilaian terhadap pajak 

(Prihastanti dan Kiswanto, 2015). Semakin baik penilaian terhadap pajak akan 

memunculkan kesadaran dalam diri Wajib Pajak untuk mentaati dan menunaikan 

seluruh kewajiban pajak berdasarkan ketetapan yang diberlakukan. Sebaliknya, 

dalam kondisi yang berbeda apabila Wajib Pajak memiliki penilaian yang negatif 

terhadap pajak akan memengaruhi Wajib Pajak berkaitan dengan kepatuhaanya 

dalam membayar pajak. Kondisi tersebut menjelaskan bahwa tingkat kepatuhan 

wajib pajak merupakan elemen penting bagi peningkatan penerimaan pajak. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mahendra dan Sukartha (2014) yang 

menunjukkan kepatuhan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak 

badan.  

 

Begitu juga dengan temuan Suhendra (2010) yang menunjukkan tingkat 

kepatuhan pajak badan berpengaruh searah pada tingkat penerimaan pajak 

penghasilan badan. Maka, hipotesis kedua adalah: 

H2 : Tingkat kepatuhan wajib pajak badan memberikan pengaruh positif pada 

penerimaan pajak. 
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3.2.3 Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Penerimaan Pajak 

yang dipengaruhi Interaksi Pemeriksaan Pajak  

Salah satu upaya untuk mencapai target pajak adalah menumbuhkan terus 

menerus kepatuhan masyarakat selaku wajib pajak dalam melaksanakan 

tanggungan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku karena tingkat kepatuhan 

wajib pajak telah menjadi elemen vital bagi peningkatan penerimaan pajak, langkah 

yang dapat digunakan untuk menumbuhkan perilaku patuh bagi wajib pajak dalam 

menunaikan fungsi wajib pajak adalah dengan cara pemeriksaan pajak. 

Pemeriksaan pajak merupakan faktor yang dapat memperkuat wajib pajak agar tetap 

melaksanakan kewajibannya dalam hal mengeluarkan pajak (Suhendra, 2010).  

Teori perilaku TPB (Theory Planned Behavior) yang dikemukakan Azjen dapat 

digunakan untuk menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib 

pajak dapat dipengaruhi oleh kontrol perilaku yang dipersepsikan (control beliefs). 

Persepsi kontrol perilaku mempunyai pengaruh yang positif dan signinikan terhadap 

kepatuhan pajak. Salah satu faktor yang memengaruhi persepsi kontrol perilaku 

adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak fiskus.  

Ketika persepsi atas kontrol semakin rendah atas tax professional, maka akan 

mendorong perilaku yang tidak taat terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan 

badan yang diwakilinya, sehingga berdampak pada rendahnya penerimaan pajak 

(Harunurdin, 2009). Maka, hipotesis ketiga sebagai berikut: 

H3 : Tingkat kepatuhan wajib pajak badan memberikan pengaruh positif pada 

perolehan pajak yang dipengaruhi oleh interkasi pemeriksaan pajak. 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

4.1 Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

4.1.1 Populasi 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa Wajib Pajak Badan 

pada KPP Pratama Surabaya Sawahan selama periode pengamatan mulai dari 

2013 sampai 2015, yaitu sebanyak 36 bulan dengan jumlah 8,546 Wajib Pajak.                                     

Pemilihan data wajib pajak badan karena lebih dari setengah penerimaan pajak 

di  Kantor Penerimaan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Sawahan berasal dari 

wajib pajak badan. Oleh karena itu, pemilihan data WP badan pada KPP 

Pratama Surabaya Sawahan merupakan hal yang tepat. Dengan adanya potensi 

yang cukup besar dalam hal penerimaan pajak dari KPP dan memiliki 

karakteristik wajib pajak yang mayoritas bergerak di bidang perdagangan, maka 

Wajib Pajak badan layak digunakan sebagai populasi penelitian.. 

 

4.1.2 Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

Penelitian ini menggunakan sampel yang dipilih menggunakan purposive 

sampling, adapun kriteria sampel yang digunakan adalah WP Badan efektif KPP 

Pratama Surabaya Sawahan, yaitu sebesar 6,887 Wajib Pajak yang terangkum 

dalam periode Januari 2013 sampai Desember 2015 atau selama 36 bulan. 

Pemilihan periode selama 36 bulan terakhir sebelum dimulainya tahun pajak 

2016 dianggap paling relevan untuk pengambilan keputusan atas hasil penelitian 

ini, sedangkan pemilihan wajib pajak badan yang efektif karena hanya wajib 

pajak badan efektif yang dapat melakukan pembayaran pajak. Apabila wajib 

pajak tersebut memiliki status non efektif, ketika melakukan pembayaran atau 

pelaporan maka wajib pajak tersebut akan berubah statusnya menjadi efektif 
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oleh sistem secara otomatis. Dengan demikian, hanya wajib pajak yang efektif 

yang relevan dengan penelitian ini sesuai Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-

89/PJ/2009, sementara wajib pajak non efektif dibebaskan dari kewajiban 

perpajakan baik pembayaran maupun pelaporan. 

 

4.2 Klasifikasi Variabel dan Definisi Operasional Variabel Penelitian 

4.2.1 Klasifikasi Variabel 

Penelitian ini menggunakan empat variabel yang meliputi variabel bebas 

(independen), variabel moderating, variabel kontrol, dan variabel terikat 

(dependen). Adapun penelitian ini menggunakan beberapa variabel sebagai 

berikut: 

1. Jumlah wajib pajak badan dan tingkat kepatuhan wajib pajak badan 

adalah variabel bebas dalam penelitian ini. 

2. Variabel moderator dalam penelitian ini adalah pemeriksaan pajak. 

3. Variabel kontrol yang digunakan peneliti adalah penagihan pajak.   

4. Penerimaan pajak adalah variabel dependen yang digunakan dalam 

penelitian ini.  

 

4.2.2 Definisi Operasional Variabel 

Berikut merupakan operasionalisasi atas variabel dalam penelitian ini: 

1. Jumlah wajib pajak badan  

Merupakan besarnya wajib pajak badan yang meliputi pemotongan pajak, 

pembayaran pajak, dan pemungutan terhadap individu yang memiliki hak 

dan kewajiban perpajakan mengacu pada peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Variabel ini diukur dari total wajib pajak badan 

efektif di Kantor Penerimaan Pajak Pratama Surabaya Sawahan per 
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bulan (bulan Januari 2013 hingga Desember 2015). Skala data 

pengukuran yang digunakan adalah rasio. 

2. Pemeriksaan pajak  

Merupakan suatu rangkaian kegiatan, yaitu menghimpun dan mengolah 

data, keterangan data atau bukti yang dilakukan secara obyektif dan 

profesional sesuai dengan standar pemeriksaan pengujian kepatuhan 

kewajiban perpajakan yang ditujukan untuk menjalankan ketentuan yang 

ada di dalam perundangan perpajakan yang berlaku. Variabel ini diukur 

dari jumlah SKP yang diterbitkan setiap bulannya di Kantor Penerimaan 

Pajak Pratama Surabaya Sawahan per bulan (bulan Januari 2013 hingga 

Desember 2015). Skala data pengukuran yang digunakan adalah rasio. 

3. Penagihan pajak  

Merupakan bentuk kegiatan yang dilakukan untuk meminta penanggung 

pajak segera melakukan pelunasan atas utang pajaknya beserta biaya 

tagihan seketika dan sekaligus dengan memberikan surat paksa, 

mengajukan usulan atas pencegahan, melakukan penyitaan, melakukan 

penyanderaan serta menjual barang yang telah disita. Pengukuran 

variabel ini dilakukan dengan total surat paksa yang diterbitkan di KPP 

Pratama Surabaya Sawahan per bulan (bulan Januari 2013 hingga 

Desember 2015). Skala data pengukuran yang digunakan adalah rasio. 

4. Tingkat kepatuhan wajib pajak badan 

Merupakan bentuk kepatuhan formal yang ditunjukkan wajib pajak yang 

berhubungan dengan ketepatan waktu dalam membayar pajak dan 

melaporkan SPTnya. Variabel ini diukur Jumlah penyampaian “SPT PPh 

Pasal 25”, yang dilaporkan Wajib Pajak Badan secara tepat waktu di KPP 

Pratama Surabaya Sawahan per bulan (bulan Januari 2013 hingga 

Desember 2015). Skala data pengukuran yang digunakan adalah rasio. 
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5. Penerimaan pajak  

Merupakan pajak atas penghasilan badan yang diterima oleh suatu 

KPP selama periode tertentu. Variabel ini diukur dari Jumlah 

penerimaan pajak penghasilan badan “Pasal 25 dan PP 46 Tahun 

2013”, di Kantor Penerimaan Pajak Pratama Surabaya Sawahan per 

bulan (bulan Januari 2013 hingga Desember 2015). Skala data 

pengukuran yang digunakan adalah rasio. 

Berikut pemaparan mengenai operasional variabel dalam penelitian ini. 

Tabel 4  
Definisi Operasional Variabel 

 

Jenis 

Variabel 

Nama 

Variabel 
Definisi Operasional Skala Referensi 

Variabel 

Bebas 

Jumlah 

Wajib Pajak 

Badan 

Jumlah wajib pajak badan efektif 
di KPP Pratama Surabaya 
Sawahan per bulan (bulan 
Januari 2013 sampai dengan 
Desember 2015)  

Rasio 

Lainutu 
(2013), 

Hariyanto, 
Suhadak, dan 
Ragil (2014) 

Tingkat 

Tingkat 

Kepatuhan 

Wajib Pajak 

Badan 

Jumlah penyampaian “SPT PPh 
Pasal 25”, yang dilaporkan 
Wajib Pajak Badan secara tepat 
waktu di KPP Pratama 
Surabaya Sawahan per bulan 
(bulan Januari 2013 hingga 
Desember 2015) 

Rasio 

Suhendra 
(2010) , 

Mahendra 
dan Sukartha 

(2014) 

Variabel 

Moderator  

Pemeriksaan 

Pajak  

Banyaknya pemeriksaan pajak 
atas Wajib Pajak badan yang 
tercermin dari jumlah produk 
hukum pemeriksaan 

Rasio 
Heryanto dan 

Toly 

Variabel 

Kontrol 

Penagihan 

Pajak  

Jumlah surat paksa yang 
diterbitkan di KPP Pratama 
Surabaya Sawahan per bulan 
(bulan Januari 2013 hingga 
Desember 2015) 

Rasio 

Trisnayanti 
dan Jati 
(2015), 

Mahendra 
dan Sukartha 

(2014) 

Variabel 

Terikat 

Penerimaan 

Pajak  

Jumlah penerimaan pajak 
penghasilan badan “Pasal 25”, 
di KPP Pratama Surabaya 
Sawahan per bulan (Januari 
2013 sampai dengan Desember 
2015) 

Rasio 
Prihastanti 

dan Kiswanto 
(2015) 

Sumber : Data yang diolah penulis (2016) 
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4.3 Instrumen Penelitian 

Pada penelitian ini, instrumen yang digunakan adalah daftar pertanyaan 

yang akan diberikan kepada pejabat pajak berkaitan dengan konfirmasi data 

penelitian dan berbagai jenis data yang diperlukan untuk penelitian. Dalam 

penelitian ini, semua variabel akan diukur dengan menggunakan skala rasio. 

 

4.4 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian akan dilaksanakan pada wajib pajak badan di Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Surabaya daerah Sawahan yang beralamat di Jl. Dinoyo No. 111 

Surabaya. Waktu penelitian dimulai pada bulan Desember 2016. Pemilihan lokasi 

tersebut dengan pertimbangan setengah penerimaan pajak di Kantor 

Penerimaan Pajak Pratama Surabaya Sawahan berasal dari wajib pajak badan. 

Oleh karena itu pemilihan populasi dengan menggunakan wajib pajak badan 

pada KPP Pratama Surabaya Sawahan merupakan hal yang tepat dalam hal 

dilakukan penelitian. Selain itu, dengan adanya potensi yang cukup besar dalam 

hal penerimaan pajak dari KPP dan memiliki karakteristik wajib pajak yang 

mayoritas bergerak di bidang perdagangan, maka KPP Pratama Surabaya 

Sawahan adalah pilihan yang baik dalam hal dilakukan penelitian. 

 

4.5 Klasifikasi Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data 

4.5.1 Jenis Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yaitu data yang 

bersumber dari dokumen-dokumen mengenai laporan perpajakan wajib pajak 

badan di Kantor Penerimaan Pajak Pratama Surabaya Sawahan mulai bulan 

Januari 2013 sampai Desember 2015. 
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4.5.2 Teknik Pengumpulan Data 

Data dalam penelitian ini diperoleh dari Seksi Pengolahan Data dan 

Informasi KPP Pratama Surabaya Sawahan. Data yang didapat berupa 

dokumen-dokumen yang diperlukan terkait kebutuhan penelitian seperti data 

mengenai penerimaan pajak, pelaporan SPT masa, jumlah SKPKB dan SKPKBT 

serta jumlah surat paksa yang diterbitkan oleh KPP Pratama Surabaya Sawahan 

dalam jangka waktu Januari 2013 sampai dengan Desember 2015.  

 

4.6 Metode Analisis Data 

4.6.1 Asumsi Klasik 

Sebelum data digunakan dalam proses analisis data maka data yang 

digunakan diuji terlebih dahulu. Pengujian data pada penelitian adalah uji asumsi 

klasik yang terdiri dari uji normalitas, multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan 

autokorelasi.  

1. Uji Normalitas 

Apabila uji ini tidak terpenuhi, tingkat keandalan penduga secara statistik 

tidak dapat diterapkan karena dalam melakukan uji-uji statistik seperti uji 

parsial (t) dan uji simultan (F) harus memenuhi asumsi distribusi normal. 

Salah satu cara untuk menguji normalitas data, yaitu dengan 

menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan melihat nilai 

signifikansi yang diperoleh. Asumsi normalitas dikatakan terpenuhi 

apabila nilai signifikan dari Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari 0,05. 

2. Uji Multikolinieritas 

Uji Multikolinieritas digunakan untuk mendeteksi adanya multikolinieritas. 

Uji multikolinieritas pada model regresi dijelaskan sebagai berikut 1) 

mempunyai angka tolerence lebih dari 0,10; 2) mempunyai nilai VIF yang 

kurang dari 10. 
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3. Heteroskedastisitas 

Syarat regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau yang tidak 

mengalami heterokedastisitas. Pengujian heterokedastisitas dapat 

dilakukan dengan menggunakan uji Glejser yaitu dengan cara 

meregresikan antara variabel bebas dengan nilai absolute residual, jika 

nilai signifikasi pada uji t > 0,05 untuk semua variabel bebas, tidak terjadi 

heteroskedastisitas (Dwialesi dan Damayanti, 2016).  

4. Autokorelasi 

Pengujian ada tidaknya autokorelasi digunakan uji Durbin Watson (DW 

test). Pengujian dikatakan tidak terjadi autokorelasi dengan syarat dU < 

dW < 4-dU. 

4.6.2 Analisis Regresi Moderasi 

Penelitian ini menggunakan Moderated Regression Analysis (MRA) sebagai 

proses analisisnya. MRA atau uji interaksi merupakan analisis regresi linear 

berganda di mana pada persamaan regresi yang terbangun di dalam penelitian 

ini mengandung unsur interaksi. Persamaan regresi moderasi dalam penelitian 

ini dituliskan sebagai berikut: 

Y = b0 + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4Z + e 

                            Y = b0 + b1X2 + b2Z + b3X2*Z + e 

Keterangan :  

Y  = penerimaan pajak  

X1  = jumlah wajib pajak badan   

X2  = tingkat kepatuhan wajib pajak badan 

X3  = penagihan pajak  

Z  = pemeriksaan pajak  

b0, b1, ... , bk = koefisien regresi 

e  = variabel eror 
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4.6.3 Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi digunakan untuk menunjukkan besar kecilnya 

efek yang disumbangkan oleh variabel X terhadap variabel Y. Nilai R2 atau r²  

berada di antara 0 dan 1 yang mempunyai arti yaitu bila R2 atau r² = 1. Nilai 

tersebut menunjukkan variabel bebas mampu menjelaskan variabel terikat 

secara sempurna dengan prosentase 100%, serta menunjukkan ketepatan 

dalam pendekatan model yang digunakan. Bila R2 atau r² = 0, artinya 

menunjukkan bahwa variabel independen (X) tidak mampu menjelaskan 

variabel dependen (Y). Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa jika 

nilai R2 atau r² semakin tinggi dan atau mendekati 1, maka semakin baik 

model yang digunakan. 

4.6.4 Uji Parsial (Uji t) 

Uji t (test significance individual parameter) digunakan untuk menguji 

pengaruh masing-masing variabel bebas (independen) terhadap variabel 

terikat (dependen) secara parsial (individu). Adapun langkah-langkah dalam 

uji t ini adalah sebagai berikut:  

1. Membuat hipotesis, yaitu: 

 H0 : Secara parsial membuktikan bahwa variabel independen 

tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. 

 H1 : Secara parsial membuktikan bahwa variabel independen 

berpengaruh terhadap variable dependen.  

2. Menetapkan besarnya nilai α ( level of significance) yaitu 0,05. 

3. Mengambil keputusan dengan ketentuan: 

a. Jika nilai signifikansi uji t lebih besar daripada 0,05, H0 diterima 

dan H1 ditolak. 

b. Jika nilai signifikansi uji t lebih kecil daripada 0,05, H0 ditolak dan 

H1 diterima. 
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

5.1.  Gambaran Umum Objek Penelitian 

5.1.1. Profil Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan 

Bentuk upaya pelaksanaan modernisasi sistem administrasi perpajakan dan 

meningkatkan penerimaan pajak, Kementerian Keuangan mengadakan reorganisasi 

di lingkup Direktorat Jenderal Pajak, antara lain dengan dibentuknya Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP). Salah satu KPP yang dibentuk adalah Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Surabaya Sawahan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 

Republik Indonesia No. 132/KMK.01/2006 yang kemudian dirubah menjadi 

Peraturan Menteri Keuangan No. 55/PMK.01/2007. Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Surabaya Sawahan yang sebelumnya bernama Kantor Pelayanan Pajak 

Surabaya Sawahan sampai dengan bulan Mei 2007 bertempat di Jl. Diponegoro 148 

Surabaya yang kemudian mulai bulan Juni 2007  pindah ke Jl. Dinoyo No. 111 

Surabaya.  

KPP Pratama Surabaya Sawahan memiliki sektor usaha yang dominan di 

wilayah KPP adalah sebagai berikut : 

1. Sektor perdagangan, baik yang berupa perdagangan besar maupun yang 

berupa perdagangan kecil yang banyak terdapat di pusat-pusat 

perdagangan. Sektor ini terpusat di kecamatan Sawahan dan kecamatan 

Bubutan. 

2. Sektor jasa perbankan, meskipun hanya terdiri dari kantor cabang bank, 

namun konstribusi dari sektor perbankan cukup besar. Sektor ini terpusat di 

kecamatan Sawahan dan kecamatan Bubutan. 
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3. Sektor hotel dan rumah makan, terdapat beberapa hotel dan rumah makan 

yang cukup besar di wilayah KPP ini yang mempunyai kontribusi terhadap 

penerimaan pajak. Sektor ini terpusat di kecamatan Sawahan. 

4. Sektor industri dan jasa lainnya, untuk sektor ini juga turut memberikan 

kontribusi penerimaan pajak di KPP Pratama Surabaya Sawahan. Sektor ini 

terpusat di kecamatan Asem Rowo. 

 

5.1.2. Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Surabaya Sawahan 

Visi dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan adalah “Menjadi 

institusi pemerintah penghimpun pajak negara yang terbaik di wilayah Jawa Timur.” 

Sementara misi yang menjadi prinsip bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Surabaya Sawahan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya adalah 

“Menyelenggarakan fungsi administrasi perpajakan dengan menerapkan Undang-

undang perpajakan secara adil dalam rangka membiayai penyelenggaraan Negara 

demi kemakmuran rakyat.” 

 

5.1.3. Tugas, Fungsi, dan Motto Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya 

Sawahan 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 maka KPP 

Pratama Surabaya Sawahan mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan 

penyuluhan, memberikan pelayanan serta pengawasan terhadap Wajib Pajak di 

bidang PPn, PPh, Pajak Penjualan Barang Mewah maupun Pajak Tidak Langsung 

lainnya yang berada di wilayah wewenangnya sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku.  
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Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PERMENKEU) No. 

62/PMK.01/2009 maka KPP Pratama Surabaya Sawahan menyelenggarakan fungsi: 

1. Penggalian, pencarian dan analisis data, pendataan objek dan subjek pajak, 

observasi potensi perpajakan, penjabaran informasi perpajakan, serta 

penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). 

2. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan. 

3. Pemberkasan dokumen-dokumen perpajakan, penerimaan dan penyusunan 

surat pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya;  

4. Sosialisasi perpajakan;  

5. Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak;  

6. Pelaksanaan ekstensifikasi;  

7. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak;  

8. Pelaksanaan pemeriksaan pajak;  

9. Observasi kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak;  

10. Pelaksanaan konsultasi perpajakan;  

11. Pelaksanaan intensifikasi;  

12. Pembetulan ketetapan pajak;  

13. Pelaksanaan administrasi kantor 

Di dalam upaya menjalankan tugas dan fungsinya, KPP Pratama Surabaya 

Sawahan mempunyai motto “Smart” yang mempunyai arti; 

S = Senantiasa 

M = Melayani 

A = Anda 

R = Ramah 

T = Transparan  
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Dalam menjalankan tugas dan fungsinya KPP Pratama Surabaya Sawahan 

memiliki unit kerja eselon IV sebagai berikut: 

1. Sub Bagian Umum, memiliki tugas: 

a. Membantu menjalankan tugas dalam memberikan pelayanan 

kesekretariatan melalui kegiatan tata usaha serta kepegawaian, 

keuangan, rumah tangga serta perlengkapan untuk mendukung 

kelancaran tugas dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama.  

b. Memproses urusan pengelolaan data kepegawaian KPP Pratama sejalan 

dengan ketetapan yang ada. 

c. Memproses urusan pengelolaan data rumah tangga KPP Pratama 

sejalan dengan ketetapan yang ada. 

d. Membantu melaksanakan urusan keuangan KPP Pratama sesuai dengan 

peraturan undang-undang yang berlaku. 

e. Memproses urusan penyajian data kepegawaian KPP Pratama sesuai 

dengan ketetapan yang berlaku. 

f. Memproses urusan penyajian data rumah tangga KPP Pratama sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 

g. Membantu melaksanakan urusan penyajian data keuangan KPP Pratama 

sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. 

h. Melaksanakan pengurusan administrasi persuratan serta pengaturan 

jadwal kegiatan pimpinan sesuai ketentuan yang berlaku. 

i. Membuat perencanaan atas anggaran yang akan dikeluarkan dan 

menjalankan permasalahan keuangan lainnya sesuai sejalan dengan 

ketetapan yang ada. 
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j. Membantu urusan tata usaha persuratan, kearsipan, dan rumah tangga 

Subbagian Umum KPP Pratama. 

k. Melaksanakan pengurusan administrasi persuratan serta pengaturan 

jadwal kegiatan pimpinan sesuai ketentuan yang berlaku. 

l. Menerima, menyimpan dan membayarkan gaji/TKPKN para pegawai dan 

melaksanakan pengelolaan anggaran di lingkungan KPP Pratama 

berdasarkan ketentuan yang berlaku. 

2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi, memiliki tugas: 

a. Mendukung pelaksanaan kolektivitasi data, pengujian data, pemaparan 

informasi perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer, rekam 

dokumen perpajakan, e-filing serta penyiapan laporan kinerja dan 

pemantauan aplikasi e-SPT. 

b. Memaparkan data dan informasi perpajakan, pelayanan dukungan teknis 

komputer, perekaman dokumen perpajakan, monitoring aplikasi e-SPT 

dan e-filing serta penyiapan laporan kinerja. 

c. Melaksanakan maintenance dan pemantauan data, program administrasi 

perpajakan, melakukan sosialisasi program administrasi perpajakan, dan 

lain sebagainya. 

d. Melaksanakan pengelolaan surat masuk dan surat keluar, dumplikasi 

surat dan pencatatan surat dan dokumen. 

3. Seksi Pelayanan, memiliki tugas: 

a. Mendukung penyelenggaraan penetapan dan pembuatan produk hukum 

perpajakan, penerima dan pengelola surat pengumuman, tugas lainnya. 
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b. Mendokumentasikan berkas Wajib Pajak serta memenuhi permintaan 

konfirmasi dan klarifikasi PPh, PPN dari unit terkait sesuai dengan 

peraturan yang telah ditetapkan. 

c. Melaksanakan rekam data terhadap surat masuk dan surat perintah 

kerja, dan penyimpanan surat dan dokumen. 

4. Seksi Penagihan, memiliki tugas: 

a. Bertugas menyelesaikan masalah penunggakan angsuran perpajakan, 

penagihan aktif, serta pencatatan surat penagihan. 

b. Mendokumentasikan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan 

pajak, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-

dokumen penagihan. 

c. Melaksanakan pengurusan surat masuk dan surat perintah kerja, 

penambahan dan penyimpanan surat dan dokumen. 

5. Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal  

Berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.01/2012 terkait 

dengan adanya perubahan Kedua terhadap peraturan Nomor 

62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal 

Direktorat Jenderal Pajak, selanjutnya disebut PMK-167/PMK.01/2012, maka 

UKI permanen sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kelima KEP-

238/PJ/2012 telah terbentuk, yaitu Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan 

Internal (Seksi RIKI).  Jabatan Kepala Seksi RIKI mengandung 2(dua) 

peranan, yakni: 

a. Sebagai Kepala Seksi Pemeriksaan memiliki uraian tugas sesuai PMK-

167/PMK.01/2012 Pasal 61 ayat 5 sebagai berikut: 
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1) Mempersiapkan pembuatan rencana pemeriksaan penerbitan serta 

pendelegasian Surat Perintah Pemeriksaan Pajak dan administrasi 

pemeriksaan perpajakan lainnya. 

2) Memaparkan materi-materi untuk membuat rencana pemeriksaan, 

menerbitkan serta mendelegasikan Surat Perintah Pemeriksaan 

Pajak dan administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya. 

3) Melaksanakan pengurusan surat masuk dan surat keluar, duplikasi 

dan pemberkasan dan dokumen. 

b. Sebagai Kepala Unit Kepatuhan Internal, memiliki tugas sesuai yang 

tercantum pada Rencana Pemantauan Tahunan (RPT) sebagai berikut : 

1) Melaksanakan pengamatan pengawasan intern pada unit kerja KPP. 

2) Menyusun laporan hasil pengawamata dan pengawasan dan laporan 

kompilasi. 

3) Melaksanakan pengamatan pengelolaan/manajemen resiko. 

4) Melaksanakan pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan 

disiplin. 

5) Memantau dan melaporkan perubahan pelaksanaan tindak lanjut 

hasil pengawasan. 

6) Serta merumuskan rekomendasi perbaikan proses bisnis 

6. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan, memiliki tugas: 

a. Melakukan pemantauan terhadap potensi timbulnya pajak, mencari data 

melalui pihak ketiga, mengumpulkan data-data obyek dan subyek pajak, 

memberikan nilai terhadap obyek pajak sesuai dengan peraturan yang 

berlaku dalam rangka ekstensifikasi perpajakan. Selain itu, juga 

mempersiapkan konsep surat tugas untuk melaksanakan pemantauan 
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terhadap potensi pajak mencari data melalui pihak ketiga, mengumpulkan 

data-data obyek dan subyek pajak, memberikan nilai terhadap obyek 

pajak. 

b. Mengurus dokumen berapa surat keluar dan masuk, melakukan 

pengadaan serta penyimpanan dokumen yang dilandasi dengan 

peraturan yang berlaku. 

7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi, memiliki tugas: 

a. Memonitoring tingkat kepatuhan wajib pajak, penyusunan riwayat Wajib 

Pajak, penyilidikan kinerja Wajib Pajak, himbauan kepada Wajib Pajak 

dan hasil diskusi teknis perpajakan, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam 

rangka intensifikasi dan melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan 

ketentuan yang berlaku. 

b. Melaksanakan pengurusan surat masuk dan surat keluar, duplikasi dan 

pencatatan surat dan dokumen. 

 

5.2.  Hasil Penelitian 

5.2.1. Deskripsi Data Penelitian 

Obyek data pada studi ini adalah data wajib pajak badan efektif KPP Pratama 

Surabaya Sawahan selama periode 36 bulan dalam rentang tahun 2013 sampai 

2015  yaitu sebesar 6,887 Wajib Pajak. Data yang diperoleh dalam penelitian ini 

berasal dari Divisi Pengolahan Data dan Informasi yang bertugas di KPP Pratama 

Surabaya Sawahan. Data yang diperoleh terdiri dari jumlah wajib pajak badan efektif 

tiap bulan, Jumlah penyampaian SPT PPh Pasal 25 tiap bulan, jumlah penerimaan 

pajak penghasilan badan tiap bulan, jumlah surat paksa yang diterbitkan per bulan. 
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Deskripsi terhadap data-data dalam penelitian ini dapat ditinjau pada sajian data 

berikut ini: 

Tabel 5. 
Deskripsi Jumlah Wajib Pajak Badan (WPB), Kepatuhan Wajib Pajak (KWP), 

Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, dan Penerimaan Pajak Badan  
 

Bulan Jumlah 
WP Badan 

(X1) 

Kepatuhan 
WP (X2) 

Penagihan 
Pajak Badan 

(X3) 

Pemeriksaan 
Pajak badan 

(Z) 

Penerimaan PPh 
Badan (Y) 

Januari 
2013 

5.403 2.813 25 51 2.267.751.122 

Februari 5.455 2.694 69 48 2.447.657.613 

Maret 5.491 2.721 18 11 3.066.398.328 

April  5.539 2.587 31 82 14.973.487.044 

Mei 5.588 2.651 159 24 3.311.500.191 

Juni 5.653 2.825 90 48 3.286.620.402 

Juli 5.692 3.209 115 29 4.052.338.235 

Agustus 5.722 3.118 38 46 3.052.570.319 

September 5.760 2.921 108 66 3.435.349.938 

Oktober 5.797 2.816 46 42 14.076.573.839 

November 5.840 2.959 51 59 13.343.876.822 

Desember 5.889 2.814 55 66 4.621.427.801 

Januari 
2014 

5.924 2.698 41 18 4.672.543.866 

Februari 5.972 2.780 320 37 3.628.101.057 

Maret 6.016 2.640 2 28 3.848.243.107 

April  6.060 2.622 103 47 14.097.721.869 

Mei 6.120 2.694 47 44 5.477.282.494 

Juni 6.158 2.637 53 16 4.024.095.800 

Juli 6.189 2.651 10 11 4.964.141.196 

Agustus 6.211 2.649 28 6 4.197.523.894 

September 6.251 2.624 4 11 4.511.176.463 

Oktober 6.296 2.657 116 14 4.218.323.492 

November 6.325 2.669 52 51 4.992.423.040 

Desember 6.362 2.477 488 109 6.142.645.283 

Januari 
2015 

6.397 2.354 60 7 3.903.631.154 

Februari 6.439 2.250 176 8 4.242.733.624 

Maret 6.486 2.061 225 25 8.100.259.982 

April  6.555 2.088 158 45 15.925.421.830 

Mei 6.590 2.071 60 54 5.607.235.888 

Juni 6.625 2.117 173 35 4.909.267.488 

Juli 6.660 2.130 25 27 5.729.542.771 

Agustus 6.696 2.112 117 15 4.839.016.023 

September 6.744 2.183 131 114 6.472.311.652 
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Oktober 6.799 2.209 197 26 5.312.036.878 

November 6.850 2.168 46 7 6.376.259.476 

Desember 6.887 2.184 187 8 14.046.015.990 

Sumber: Data KPP Pratama Surabaya Sawahan, diolah 
   

5.2.2. Statistik Deskriptif 

Pada tabel berikut akan dideskripsikan hasil statistik deskriptif dari keempat 

variabel penelitian yang terdiri dari jumlah wajib pajak badan (X1), kepatuhan wajib 

pajak (X2), penagihan pajak badan (X3), pemeriksaan pajak badan (Z), dan 

Penerimaan PPh Badan (Y). 

Tabel 6 

Statistik Deskriptif 

 

Variabel N Minimum  Maximum Mean Standar 

Deviasi 

Jumlah wajib 

pajak badan 

36 5403 6887 6151,14 436,660 

Kepatuhan 

wajib pajak 

36 2061 3209 2551,47 315,249 

Penerimaan 

pajak badan 

36 2267751122 15925421830 6171486277 3930098196 

Pemeriksaan 

pajak badan 

36 6 114 37,08 27,000 

Penagihan 

pajak badan 

36 2 488 100,67 97,876 

Sumber: Hasil olah data SPSS 

 

Nilai N sebesar 36 menunjukkan jumlah periode pengamatan periode Januari 

2013 sampai Desember 2015 atau selama 36 bulan. Berdasarkan tabel 6 di atas 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 



63 
 

1. Jumlah wajib pajak badan terhadap KPP Pratama Surabaya Sawahan 

selama periode Januari 2013 – Desember 2015 memiliki nilai mean sebesar 

6151,14 atau 6151 wajib pajak badan dengan standar deviasi sebesar 

436,660 yang menunjukkan nilai penyimpangan yang kecil yang berarti ada 

kesamaan data yang diolah. 

2. Kepatuhan wajib pajak badan terhadap KPP Pratama Surabaya Sawahan 

selama periode Januari 2013 – Desember 2015 memiliki nilai mean sebesar 

2551,47 atau 2551 SPT dengan standar deviasi sebesar 315,249 yang lebih 

kecil dari nilai mean menunjukkan kecilnya peyimpangan data, sehingga 

dapat dikatakan terdapat kesamaan data yang diolah. 

3. Penerimaan pajak badan oleh KPP Pratama Surabaya Sawahan selama 

periode Januari 2013 – Desember 2015 memiliki nilai mean sebesar 

Rp6.171.486.277 dengan standar deviasi sebesar 3930098196 yang lebih 

kecil dari nilai mean sehingga dapat dikatakan nilai penyimpangan data kecil. 

Data yang terdapat pada variabel penerimaan pajak badan memiliki tingkat 

kesamaan data. 

4. Pemeriksaan pajak badan oleh KPP Pratama Surabaya Sawahan selama 

periode Januari 2013 – Desember 2015 memiliki nilai mean sebesar 37,08 

atau 37 kali dengan standar deviasi yang didapatkan sebesar 27 yang lebih 

kecil dari nilai mean yang berarti terjadi penyimpangan data kecil. Hal ini 

menunjukkan data yang terdapat pada variabel pemeriksaan pajak badan 

memiliki tingkat kesamaan data. 

5. Penagihan pajak badan oleh KPP Pratama Surabaya Sawahan selama 

periode Januari 2013 – Desember 2015 memiliki nilai mean sebesar 100,67 

atau 101 surat dengan standar deviasi yang lebih kecil yaitu 97,876 sehingga 
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dapat dikatakan data yang terdapat pada variabel pemeriksaan pajak badan 

memiliki tingkat kesamaan data. 

 

5.2.3. Pengujian Asumsi Klasik 

Pengujian asumsi klasik dalam penelitian ini ada empat, yaitu uji normalitas, uji 

autokorelasi, uji multikolinieritas , dan uji heteroskedastisitas yang hasilnya sebagai 

berikut. 

5.2.3.1 Uji Normalitas   

Pada penelitian ini, uji normalitas yang digunakan adalah uji Kolmogorov-

Smirnov dengan melihat nilai signifikansi yang diperoleh. Asumsi normalitas 

dikatakan terpenuhi apabila nilai signifikan dari Kolmogorov-Smirnov > 0,05. Hasil uji 

normalitas dalam penelitian ini sebagai berikut: 

Tabel 7 

Hasil Uji Normalitas Tahap I 

 Unstandardi

zed Residual 

N 36 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,822 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,003 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Berdasarkan tabel 7 dapat diketahui besarnya nilai signifikan Kolmogorov-

Smirnov sebesar 0,03 yang lebih kecil dari 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa 

residual model regresi pada penelitian ini tidak normal, sehingga untuk 
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mengatasinya adalah dengan cara deteksi outlier melalui Casewise Diagnostic 

dengan hasil sebagai berikut: 

Tabel 8 

Casewise Diagnostics 

Casewise Diagnosticsa 

Case 

Number 

Std. 

Residual 

Zscore:  

Penerimaan Pajak 

Badan (Y) 

Predicted 

Value 

Residual 

4 1,841 2,23964 ,3970275 1,84261141 

10 2,151 2,01142 -,1406881 2,15211050 

11 1,884 1,82499 -,0606153 1,88560544 

16 1,979 2,01680 ,0359734 1,98083009 

28 2,065 2,48186 ,4149387 2,06691669 

33 -1,041 ,07654 1,1181530 
-

1,04160900 

36 2,003 2,00365 -,0011716 2,00481863 

a. Dependent Variable: Zscore:  Penerimaan Pajak Badan (Y) 

 

Berdasarkan tabel 8 dapat diketahui bahwa penyebab terjadinya masalah 

normalitas terletak pada data nomor 4, 10, 11, 16, 28, 33, dan 36, karena itu agar 

model regresi penelitian ini terlepas dari masalah normalitas maka data-data 

tersebut harus dihilangkan dan tidak diikutkan dalam analisis data selanjutnya. 

Setelah dikurangi dengan jumlah data sebanyak 7 data maka untuk pengujian 

selanjutnya menggunakan data terbaru yaitu data yang berjumlah 29 data. 
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Selanjutnya akan dilakukan pengujian normalitas kembali tahap II dengan 

menggunakan 29 data dengan hasil sebagai berikut: 

 

Tabel 9 

Hasil Uji Normalitas Tahap II 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardi

zed Residual 

N 29 

Kolmogorov-Smirnov Z ,684 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,737 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Pada penelitian ini dilakukan pengujian ulang menggunakan 29 data. 

Berdasarkan hasil pengujian tersebut dapat diketahui besarnya nilai signifikan 

Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,737 yang lebih besar dari 0,05. Hasil ini 

menunjukkan bahwa penggunaan residual model regresi dalam penelitian ini 

berdistribusi normal. 

 

5.2.3.2 Uji Multikolinieritas 

Ketentuan dalam uji multikolinieritas dengan melihat besaran nilai VIF dan 

tolerance. Model regresi dikatakan tidak terjadi multikolinieritas apabila angka 

tolerence lebih dari 0,10 dan mempunyai nilai VIF < 10. Hasil uji multikolinieritas 

sebagai berikut. 
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Tabel 10 

Hasil Uji Multikolinieritas 

Variabel Tolerance VIF 

Jumlah Wajib Pajak Badan 0,309 3,232 

Kepatuhan Wajib Pajak 0,311 3,218 

Pemeriksaan Pajak Badan 0,665 1,504 

Penagihan Pajak Badan 0,676 1,479 

Sumber: Hasil olah data SPSS 

Mengacu pada tabel 10 terlihat bahwa keempat variabel yang terdiri dari jumlah 

WP bada, kepatuhan wajib pajak (KWP), pemeriksaan pajak badan, dan penagihan 

pajak badan memiliki nilai VIF di bawah 10, serta memiliki nilai tolerance di atas 

angka 0,1 sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini tidak 

terdapat masalah multikolinieritas. 

   

5.2.3.3 Uji Heteroskedastisitas 

Pengujian heterokedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji Glejser 

yaitu dengan cara meregresikan antara variabel bebas dengan nilai absolute 

residual, ketentuan yang digunakan adalah jika nilai signifikasi pada uji t > 0,05 

untuk semua variabel bebas maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Data dalam 

suatu penelitian dianggap baik ketika data tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas. 
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Tabel 11 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Variabel t-hitung Signifikan 

Jumlah Wajib Pajak Badan - 0,843 0,407 

Kepatuhan Wajib Pajak - 1,176 0,251 

Pemeriksaan Pajak Badan - 1,295 0,208 

Penagihan Pajak Badan 1,503 0,146 

Sumber: Hasil olah data SPSS 

Mengacu pada tabel 11 dapat diketahui hasil uji Gleijser yang menghasilkan 

nilai signifikansi dari keempat variabel independen lebih besar dari 0,05 yaitu jumlah 

wajib pajak badan (0,407), kepatuhan wajib pajak (0,251), pemeriksaan pajak badan 

(0,208), dan penagihan pajak badan (0,146). Berdasarkan nilai tersebut dapat 

disimpulkan bahwa model regresi lolos uji heteroskedastisitas karena data tidak 

menunjukkan ciri-ciri terjadinya heteroskedastisitas.  

 

5.2.3.4 Uji Autokorelasi 

Data penelitian yang baik adalah data yang bebas dari autokorelasi. Deteksi 

terhadap kemungkinan autokorelasi adalah dengan meninjau nilai besaran Dubin 

Watson. Pengujian autokorelasi disajikan dalam tabel 12 sebagai berikut: 

Tabel 12 

Hasil Uji Autokorelasi 

Model 1 Durbin Watson 

1 2,121 

Sumber: Hasil olah data SPSS 
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Mengacu pada tabel 12 dapat diketahui nilai Durbin Watson sebesar 2,121 

sementara nilai dU pada n = 29 dan k = 4 diketahui sebesar 1,7426. Angka Durbin 

Watson sebesar 2,121 terletak diantara du = 1,6539 dan 4-dU = 2,257 sehingga 

dapat disimpulkan data dalam penelitian ini tidak terjadi autokorelasi. 

 

5.2.4. Pengujian Hipotesis 

Hipotesis pada studi analisis ini dilakukan dengan menggunakan dua uji yang 

meliputi uji t dan uji F. 

 

5.2.4.1  Uji t 

Pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t ditujukan untuk membuktikan 

pengaruh variabel jumlah WP, kepatuhan WP, pemeriksaan pajak, dan penagihan 

WP badan terhadap penerimaan PPh badan di KPP Pratama Surabaya Sawahan 

secara parsial. Berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan didapatkan hasil 

uji t sebagai berikut. 

Tabel 13 

Hasil Uji t 

Variabel t-hitung t-tabel Sig Keterangan 

Jumlah Wajib Pajak Badan 3,297 1,708 0,003 Berpengaruh 

Kepatuhan Wajib Pajak Badan -0,329 1,708 0,745 Tidak berpengaruh 

Penagihan Pajak  1,078 1,708 0,292 Tidak berpengaruh 

Pemeriksaan Pajak 0,435 1,708 0,668 Tidak berpengaruh 

Sumber: Hasil olah data SPSS 
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Hasil uji t sebagaimana ditunjukkan pada tabel 13 dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Pengaruh jumlah wajib pajak badan terhadap penerimaan pajak 

Nilai t-hitung untuk variabel jumlah wajib pajak badan sebesar 3,297 dengan 

tingkat signifikan sebesar 0,003. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai signifikan 

yang didapat lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat dinyatakan bahwa jumlah 

wajib pajak badan memberikan pengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP 

Pratama Surabaya Sawahan sehingga H1 diterima. 

2. Pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap penerimaan pajak 

Nilai t-hitung untuk variabel tingkat kepatuhan wajib pajak badan sebesar -

0,329 dengan tingkat signifikan sebesar 0,745. Hasil ini menunjukkan bahwa 

nilai signifikan yang didapat lebih besar dari 0,05 sehingga dapat dinyatakan 

bahwa tingkat kepatuhan pajak badan (variabel bebas) tidak berpengaruh 

terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Surabaya Sawahan.  

3. Pengaruh penagihan pajak terhadap pendapatan pajak 

Nilai t-hitung untuk variabel penagihan pajak sebesar 0,920 dengan tingkat 

signifikan sebesar 0,367. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai signifikan yang 

didapat lebih besar dari 0,05 sehingga dapat dinyatakan bahwa penagihan 

pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama 

Surabaya Sawahan, sehingga dapat dikatakan bahwa penagihan pajak 

sebagai variabel kontrol tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. 

4. Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap pendapatan pajak 

Nilai t-hitung untuk variabel pemeriksaan pajak sebesar - 0,598 dengan 

tingkat signifikan sebesar 0,555. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai signifikan 

yang didapat lebih besar dari 0,05 sehingga dapat dinyatakan bahwa 
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penerimaan pajak di KPP Pratama Surabaya Sawahan bertolak arah oleh 

faktor pemeriksaan pajak. 

 

5.2.4.2 Uji F 

Hasil pengujian goodness of fit dengan menggunakan uji F diperoleh hasil 

sebagai berikut: 

Tabel 14 

Hasil Uji F 

Model Df F Sig  

Regression 4 10,327 0,000 

Residual 24   

Total 28   

Sumber: Hasil olah data SPSS 

Hasil Uji F berdasarkan Tabel 14 menunjukkan nilai F sebesar 10,327 dengan 

tingkat signifikan 0,000 yang kurang dari 0,05 sehingga dapat dikatakan secara 

simultan jumlah WP badan, kepatuhan wajib pajak badan, pemantauan pajak dan 

pengutan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. 
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5.2.5 Analisis Regresi Moderasi 

Hasil pengolahan data untuk regresi moderasi ditunjukkanoleh tabel berikut: 

Tabel 15 

Hasil Regresi Moderasi 

Variabel t-hitung t-tabel Signifikan Keterangan 

Kepatuhan Wajib Pajak Badan - 1,580 1,708 0,101 Tidak 

Beperngaruh 

Pemeriksaan Pajak 1,092 1,708 0,285 Tidak 

berpengaruh 

Interaksi -0,465 1,708 0,646 Tidak 

berpengaruh 

Sumber: Hasil olah data SPSS 

Hasil uji hipotesis untuk regresi moderasi menunjukkan untuk variabel interaksi 

didapatkan nilai t-hitung sebesar -0,465 dengan tingkat signifikan 0,646 yang lebih 

besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis H3 dalam penelitian ini 

ditolak. 

 

5.3  Pembahasan 

5.3.1 Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Badan Terhadap Penerimaan Pajak  

Hasil analisis regresi berganda yang dilakukan dengan menggunakan program 

statistik SPSS dapat diketahui bahwa variabel jumlah WP badan berpengaruh 

searah terhadap penerimaan pajak, hal ini dikarenakan dengan menggunakan uji t 

didapatkan nilai signifikan sebesar 0,003 yang lebih kecil dari 0,05. Hasil tersebut ini 

mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Hariyanto, Suhadak, dan Ragil 
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(2014) yang menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak memiliki pengaruh signifikan 

terhadap jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Hasil penelitian Lainutu 

(2013) juga menunjukkan kesamaan dengan penelitian ini yakni jumlah wajib pajak 

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap realisasi penerimaan pajak, 

sehingga semakin banyak jumlah wajib pajak akan berdampak pada penerimaan 

pajak yang akan meningkat pula. Hasil tersebut berkaitan dengan keberadaan Wajib 

Pajak yang merupakan salah satu dari subjek pajak penghasilan maupun jenis pajak 

yang lain. Meningkatnya jumlah Wajib Pajak khususnya Wajib Pajak badan akan 

berdampak pada meningkatnya jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Badan. 

UU No 16 Tahun 2009 tentang Ketetapan Umum dan Tata Kelola Perpajakan 

pasal 2 ayat 1. Kewajiban bagi wajib pajak yang telah memiliki NPWP dalam pasal 4 

dan pasal 10 UU KUP adalah wajib mengisi SPT dengan benar serta menyetorkan 

pajak atas penghasilan yang diperoleh dengan menggunakan SSP serta melaporkan 

perhitungan atas pajak tersebut dengan mengisi SPT dan disampaikan kepada KPP 

tempat wajib pajak terdaftar. Sehingga semakin banyak jumlah wajib pajak maka 

penerimaan pajak yang masuk ke KPP juga semakin tinggi. 

Strategi ekstensifikasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Surabaya Sawahan 

bertujuan untuk meningkatkan jumlah wajib pajak badan. Sistem self assessment 

sendiri bertujuan agar wajib pajak memiliki kesadaran untuk melakukan perhitungan, 

menyetorkan, dan melaporkan pajaknya, sehingga dengan jumlah wajib pajak yang 

meningkat dan disertai dengan kesadaran untuk memenuhi kewajibannya pajaknya 

akan berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak.  

Petugas dari KPP Pratama Surabaya Sawahan hendaknya juga berperan aktif 

dalam melakukan pencarian data mengenai potensi wajib pajak. Petugas pajak 

diharapkan terus memantau dan memperbaharui data mengenai profil wajib pajak 
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khusunya mengenai wajib pajak efektif dan non efektif secara seksama sehingga 

potensi penerimaan pajak dapat diprediksi dengan akurat di mana bertujuan untuk 

pembuatan target penerimaan pajak yang lebih realistis. Apabila target penerimaan 

pajak telah realistis, maka diharapkan rencana-rencana dalam pelaksanaan guna 

merealisasikannya harus secara optimal juga, sehingga target dalam peningkatan 

penerimaan pajak dapat terealisasi. 

 

5.3.2 Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Penerimaan 

Pajak  

Hasil uji statistik yang dilakukan dengan menggunakan uji t dapat diketahui 

bahwa variabel tingkat kepatuhan wajib pajak badan tidak memberikan pengaruh 

terhadap penerimaan pajak, hal ini dikarenakan dengan menggunakan uji t 

didapatkan nilai signifikan sebesar 0,745 yang lebih besar dari 0,05. Hasil penelitian 

ini searah dengan studi yang dilakukan oleh Komarawati dan Mukhtaruddin (2012) 

yang juga membuktikan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak tidak mempengaruhi 

penerimaan pajak setiap bulannya. 

Pada dasarnya tingkat penerimaan pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa 

elemen, elemen yang berpengaruh besar pada penerimaan pajak adalah kepatuhan 

wajib pajak. Hal ini dikarenakan kepatuhan menjalankan kewajiban perpajakan 

secara sukarela atau voluntary of compliance merupakan tulang punggung sistem 

self assessment. Definisi kepatuhan perpajakan menurut Nurmantu (2005) adalah 

“suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan 

melaksanakan hak perpajakannya.” Dengan demikian, tingkat kepatuhan wajib pajak 

mencerminkan ketaatan wajib pajak akan peraturan perpajakan yang berlaku. 

Apabila tingkat kepatuhan wajib pajak semakin tinggi, maka semakin banyak wajib 
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pajak yang melaporkan pajak atas penghasilaannya secara benar, serta penerimaan 

pajak pun akan ikut meningkat. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan 

argumen teoritis tersebut yang dapat dikarenakan penyampaian SPT yang 

dilaporkan Wajib Pajak Badan secara tepat waktu di KPP Pratama Surabaya 

Sawahan belum tentu diikuti dengan pemenuhan kewajiban berupa pembayaran 

pajak. Oleh karena itu, peningkatan terhadap jumlah SPT tidak serta merta secara 

linier akan diikuti oleh peningkatan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. 

 

5.3.3 Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Penerimaan 

Pajak melalui Interakasi Pemeriksaan Pajak 

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan, maka dapat diketahui 

bahwa pemeriksaan pajak tidak menjadi variabel yang memoderasi pengaruh 

kepatuhan wajib pajak badan terhadap perolehan PPh badan, hal ini dikarenakan 

didapatkan nilai signifikan sebesar 0,646 yang lebih besar dari 0,05 sehingga H3 

dalam penelitian ini tidak diterima/ ditolak. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan 

penelitian yang telah lebih dulu dilakukan oleh Prihastanti dan Kiswanto yang 

menunjukkan bahwa pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap perolehan pajak 

yang diinteraksi oleh pemeriksan pajak tidak terbukti. 

Pemeriksaan pajak sebagai variabel moderasi tidak dapat mempengaruhi 

tingkat kepatuhan wajib pajak badan dan penerimaan pajak menjadi semakin baik. 

Hal ini dikarenakan variabel tingkat kepatuhan wajib pajak badan dan pemeriksaan 

pajak secara langsung tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Pemeriksaan 

pajak tidak menyebabkan meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pajak, sehingga 

tidak berdampak pada peningkatan penerimaan pajak yang lebih baik. Asumsi yang 

dapat menjadi dasar dari ditolaknya hipotesis ini terkait dengan keberadaan wajib 
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pajak badan yang kurang mengetahui maksud dan tujuan dari adanya pemeriksaan 

yang dilakukan oleh petugas pajak sehingga ada wajib pajak yang mengajukan 

keberatan dilakukan pemeriksaan, karena itu pemeriksaan pajak tidak mendorong 

kepatuhan wajib pajak badan untuk memenuhi kewajibannya sehingga tidak 

meningkatkan penerimaan PPh badan. Penyebab berikutnya yaitu secara umum 

jumlah rupiah untuk produk hukum berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atas 

Pemeriksaan pajak yang dikeluarkan masih terlalu kecil jika dibandingkan dengan 

potensi penerimaan pajak atas wajib pajak yang dilakukan pemeriksaan, sehingga 

Pemeriksaan Pajak bukan merupakan faktor yang dapat memperkuat wajib pajak 

untuk tetap mematuhi kewajibannya. 
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BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

6.1. Simpulan  

Berdasarkan hasil pembahasan diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat 

dikemukakan bahwa penerimaan pajak badan dipengaruhi oleh jumlah wajib pajak 

badan sehingga meningkatkan jumlah penerimaan pajak badan dapat dilakukan oleh 

KPP Pratama Surabaya Sawahan dengan meningkatkan jumlah wajib pajak. 

Temuan dalam penelitian ini diketahui sejalan dengan penelitian dari Fitriani dan 

Saputra (2009) karena dengan meningkatnya jumlah wajib pajak, akan 

meningkatkan pembayaran pajak sehingga dapat berakibat pada meningkatnya 

penerimaan pajak. 

Penerimaan pajak terbukti tidak dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan wajib pajak 

badan. Peningkatan pada total penerimaan pajak penghasilan badan tidak serta 

merta diakibatkan oleh tingkat kepatuhan wajib pajak badan yang meningkat. 

Temuan penelitian ini ternyata juga tidak sejalan dengan  hasil dari penelitian 

Mahendra & Sukartha (2014) serta Prihastati & Kiswanto (2015) karena kepatuhan 

dalam menyerahkan SPT tidak menjamin menimbulkan keinginan untuk membayar 

pajak, karena itu tingkat kepatuhan wajib pajak badan tidak berpengaruh terhadap 

penerimaan pajak. 

Penerimaan pajak badan juga tidak dipengaruhi oleh pemeriksaan pajak 

sebagai variabel yang memoderasi hubungan kepatuhan wajib pajak badan dalam 

mempengaruhi penerimaan penerimaan pajak. Temuan yang diperoleh peneliti 

tersebut menjelaskan bahwa pemeriksaan pajak tidak mampu mendorong 
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kepatuhan wajib pajak badan sehingga tidak mempengaruhi penerimaan pajak 

penghasilan badan. 

6.2. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki berbagai keterbatasan yang kemungkinan dapat 

mempengaruhi hasil penelitian sebelumnya diantaranya identifikasi variabel bebas 

yang digunakan belum sesuai dengan data di “KPP Pratama Surabaya Sawahan”, 

khususnya terkait tingkat kepatuhan wajib pajak badan sehingga menyebabkan 

hanya satu variabel bebas yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak, yaitu 

jumlah wajib pajak badan. Kondisi tersebut disebabkan data yang ada di KPP 

Pratama Surabaya Sawahan menjelaskan tingkat kepatuhan wajib pajak badan 

dalam menyerahkan SPT relatif menurun, sedangkan jumlah wajib pajak badan 

terus tumbuh signifikan. Pelaksanaan ini menggunakan data di KPP Pratama 

Surabaya Sawahan sehingga hasil penelitian terkait variabel-variabel yang 

mempengaruhi penerimaan pajak badan dapat berbeda apabila menggunakan data 

KPP Pratama lain yang ada di Surabaya. Keterbatasan yang telah disebutkan tidak 

mengurangi makna dan signifikansi hasil penelitian namun dapat menjadi bahan 

rujukan bagi penelitian dengan topik yang sama di masa mendatang. 

 

6.3. Saran  

Saran dalam penelitian ini adalah diharapkan peneliti di masa mendatang bisa 

melakukan pengembangan atas penelitian ini dengan menambah variabel bebas lain 

disamping “jumlah wajib pajak badan, tingkat kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan 

pajak, dan penagihan pajak yang dimungkinkan dapat mempengaruhi penerimaan 

pajak”. Selain itu, penelitian berikutnya dapat menggunakan data dari Kantor Pajak 

yang berbeda dengan penelitian ini. 
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