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ABSTRAK 

  

RIZQI ANGGUN DWIPUTRA. 2011. PENGARUH JUMLAH PENGUSAHA KENA 

PAJAK, TINGKAT KEPATUHAN DAN SANKSI TERHADAP PENERIMAAN 

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TAHUN 2007-2009.(Studi Kasus Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara). Skripsi, Jurusan Ekonomi 

Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya. Devanto Shasta 

P.,SE.,M.Si.,PhD. Bagus Pamungkas,SE.,MM. 

 

       Pajak  merupakan salah satu sumber penerimaan penting bagi negara untuk 
membiayai usaha pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan 
nasional. Tingkat Penerimaan PPN juga dipengaruhi oleh beberapa faktor yang 
mempengaruhi diantaranya Jumlah Pengusaha Kena Pajak, Tingkat Kepatuhan 
Wajib Pajak,dan Sanksi yang telah ditetapkan oleh Negara.  

 

       Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui Mengetahui 
pengaruh jumlah Pengusaha Kena Pajak, Tingkat Kepatuhan dan Sanksi 
terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai 

 

       Jenis penelitian ini adalah penelitian penjelasan atau eksplanatori. Penelitian 
ini menggunakan metode pengumpulan data dengan pengumpulan Data 
Sekunder. Peneliti dapat menggunakan Data senelitiannya secara Time Series. 
Metode analisis pada penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda untuk 
menjelaskan pengaruh faktor bebas terhadap faktor terikat.  

 

       Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terbukti ada pengaruh yang 
signifikan dari Jumlah Pengusaha Kena Pajak,tingkat Kepatuhan, dan Sanksi 
(faktor bebas) terhadap tingkat Penerimaan PPN (faktor terikat). Jumlah 
Pengusaha Kena Pajak merupakan faktor yang pengaruhnya paling dominan 
dalam penelitian ini.  

 

Kata kunci : Jumlah Pengusaha Kena Pajak, Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, 
Sanksi, Tingkat Penerimaan PPN.  

 

 

 

 

 



BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1   Latar Belakang 

       Dalam menjalankan kegiatan pemerintahan dan pembangunan nasional, 

pemerintah memerlukan dana yang tidak sedikit. Untuk memenuhi kebutuhan 

dana tersebut, Pemerintah berusaha menggali sumber-sumber dana yang 

berasal dari segenap potensi sumber daya yang dimiliki oleh suatu negara, baik 

melalui hasil kekayaan alam maupun iuran dari masyarakat. 

Pajak  merupakan salah satu sumber penerimaan penting bagi negara untuk 

membiayai usaha pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan 

nasional. Pajak menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2003) adalah iuran rakyat 

kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) 

dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat 

ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. 

Untuk lebih mengoptimalkan penerimaan negara di sektor perpajakan, 

pemerintah melakukan Tax Reform pada tahun 2007 yang lalu.  Hal ini 

merupakan suatu pembaharuan dan penyempurnaan pajak sampai dengan akar-

akarnya karena pada saat itu, sebagian besar peraturan pajak tidak lagi sesuai 

dan masih merupakan sisa-sisa peninggalan jaman kolonial. Pembaharuan dan 

penyempurnaan  peraturan pajak perlu disesuaikan dengan arah dan tujuan 

pembangunan nasional serta kebijakan pemerintah serta disesuaikan juga 



dengan aspirasi masyarakat. Dengan semakin disempurnakan dan 

diperbaharuinya Undang-Undang (UU)  Perpajakan, diharapkan masyarakat 

semakin memahami bahwa pajak memegang peranan yang penting serta UU 

Perpajakan tersebut lebih mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, 

kesederhanaan, mudah pelaksanaan, transparansi serta lebih adil dan merata 

sehingga pemungutan pajak dapat diintensifkan dalam menunjang 

pembangunan nasional. 

       Karakteristik dan prinsip dari sistem pemungutan PPh dan PPN dan PPnBm 

mengunakan Self Assessment System dimana Wajib Pajak diberi kesempatan  

untuk melaporkan, menghitung, dan melaksanakan pembayaran pajak yang 

terutang sesuai dengan peraturan yang berlaku, sedangkan PBB menggunakan 

sistem pemungutan Official Assesment System dimana sistem pemungutan 

pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan 

besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Diharapkan melalui kedua 

sistem ini, pelaksanaan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan lebih 

mudah, tertib dan terkendali dan tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan 

perpajakan berada pada anggota masyarakat wajib pajak sendiri. 

Dalam perkembangannya, kontribusi penerimaan negara di sektor 

perpajakan diharapkan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Harapan ini 

tumbuh karena adanya keinginan pemerintah untuk membiayai pembangunan 

dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Perkembangan  penerimaan pajak 

dapat dilihat pada gambar berikut : 

 

 

 



Gambar 1.1 : Penerimaan Pajak dari tahun 2002–2008 (dalam milyar rupiah) 
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Dari gambar 1.1 dapat diketahui bahwa penerimaan Pajak Pertambahan 

Nilai dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yaitu pada 

tahun 2007. Penerimaan PPN pada tahun 2007 mencapai Rp. 161,04 triliun lebih 

besar dari penerimaan sebelumnya pada tahun 2006 yang mencapai Rp. 123,04 

triliun, maka dalam penerimaan PPN tahun 2007 mengalami kenaikan sebesar 

30,89% Sedangkan penerimaan dari  pajak pada tahun 2008 mengalami 

kenaikan yang sangat berarti. 

Pada gambar diatas dapat dilihat penerimaan PPN pada tahun 2008 

mencapai Rp. 187,63 triliun dan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya 

sebesar 16,5%, sedangkan untuk RAPBN 2009  penerimaan PPN ditargetkan 

sebesar Rp. 249,5 triliun dan mengalami kenaikan sebesar 32,97%. Oleh karena 

itu pemerintah perlu terus menggali potensi dari penerimaan PPN yang dari 

tahun ke tahun mengalami kenaikan yang cukup signifikan.Penerimaan pajak 

yang optimal dapat dilihat dari berimbangnya tingkat penerimaan pajak aktual 



dengan penerimaan pajak potensial atau tidak terjadi Tax. Besarnya Tax Gap 

mencerminkan tingkat kepatuhan membayar pajak. Oleh karena itu , kepatuhan 

wajib pajak merupakan faktor utama yang mempengaruhi realisasi penerimaan 

pajak.Selain itu jumlah pengusaha kena pajak juga sangat berpengaruh terhadap 

penerimaan  PPN.sanksi Wajib pajak yang telat lapor SPT Masa PPN yang 

semula Rp.50.000,- sekarang menjadi Rp.500.000,- itu juga mempengaruhi 

penerimaan PPN. 

       Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara adalah instansi pemerintah 

yang mengurusi penerimaan pajak yang bernaung dibawah Depertemen 

Keuangan. Wilayah kerja KPP Pratama Malang Utara meliputi Blimbing dan 

Lowokwaru yang disini terdapat kurang lebih 1200 Wajib Pajak badan. Dengan 

banyaknya Wajib Pajak badan yang terdapat di KPP Malang Utara maka 

tentunya merupakan tempat yang potensial dalam penerinaam PPN.  

       Berdasarkan uraian diatas maka penulis  tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai fakor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerimaan PPN. Untuk itu 

peneliti berminat untuk meneliti dan mengambil judul Pengaruh Jumlah 

Pengusaha Kena Pajak,Tingkat Kepatuhan dan Sanksi terhadap 

Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Malang Utara). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

       Mengacu pada berbagai hal yang telah diuraikan dalam latar belakang 

tersebut, maka secara ringkas masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini 

dapat dirumuskan sebagai berikut : 



Bagaimana Pengaruh jumlah Pengusaha Kena Pajak, tingkat kepatuhan, 

Sanksi terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai? 

1.3 Tujuan Penelitian 

       Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang diharapkan dari 

penelitian ini adalah : 

Mengetahui pengaruh jumlah Pengusaha Kena Pajak, tingkat 

kepatuhan dan Sanksi terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Diharapkan dapat menambah wawasan bagi peneliti dan untuk 

menerapkan ilmu yang selama ini diperoleh serta mengetahui kondisi 

yang sebenarnya dilapangan. 

2. Memberikan masukan sekaligus informasi serta bahan evaluasi bagi 

instansi yang terkait. 

3. Sebagai bahan referensi dan landasan teori bagi peneliti lain yang 

berkeinginan melakukan pengamatan secara mendalam, khususnya pada 

kajian dan permasalahan yang serupa. 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Kerangka Teori 

2.1.1 Peranan Pajak Dalam Kehidupan Negara dan Masyarakat 

       Sudah menjadi kondisi umum di berbagai negara bahwa pajak digunakan 

sebagai sumber penerimaan bagi anggaran negara, ditambah penerimaan dari 

sektor lainnya sesuai dengan karakteristik dan potensi penerimaan pada masing-

masing negara tersebut. 

       Definisi atau pengertian pajak yang terdapat dalam Undang-undang KUP 

tahun 2007 pasal 1 angka 1 “adalah kontribusi wajib kepada negara yang 

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

undang-undang dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang 

langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk keperluan negara bagi 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. 

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur: 

1. Kontribusi dari rakyat kepada Negara. 

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Kontribusi tersebut berupa 

uang (bukan barang). 

2. Berdasarkan Undang-undang. 

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta 

aturan pelaksanaannya. 



3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung 

dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya 

kontraprestasi individual oleh pemerintah. 

4. Digunakan untuk keperluan negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang 

bermanfaat bagi masyarakat luas. 

Menurut Ilyas dan Burton (2004) secara teoritis dan praktis dapat dilihat 

bahwa pajak memiliki beberapa fungsi dalam kehidupan negara dan masyarakat, 

yaitu: 

1. Fungsi Budgeter 

Bahwa pajak merupakan sumber penerimaan negara bagi APBN untuk 

membiayai tugas-tugas negara. Hal tersebut dapat terlihat dalam struktur 

penerimaan dalam APBN yang terdiri dari dua pos pokok, yaitu penerimaan 

negara dan hibah. Pos penerimaan negara atau penerimaan dalam negeri, 

sumbernya diperoleh dari: penerimaan perpajakan yang terdiri dari PPh, 

PPN, PPnBM, PBB, BPHTB, Cukai, Bea Masuk, Pajak Ekspor, dan Pajak 

lainnya, serta penerimaan bukan pajak. 

2. Fungsi Regulerend 

Pajak mempunyai fungsi regulerend, yang berarti ikut serta dalam proses 

kebijakan nasional dalam berbagai aspek kegiatan, agar kegiatan tersebut 

dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh 

Pemerintah. Misalnya untuk membangun atau mengembangkan suatu 

kawasan tertentu, bisa saja dibutuhkan insentif dibidang perpajakan, 

sehingga investor mau mengucurkan investasinya disana. Atau untuk 

mendorong kegiatan ekspor, diberikan kemudahan dan keringanan pajak, 

sehingga mendorong dunia usaha melakukan ekspor. Untuk meningkatkan 

daya beli masyarakat, bisa dinaikkan besarnya Penghasilan Tidak Kena 



Pajak (PTKP). Maka masyarakat yang penghasilannya dibawah PTKP, tidak 

dikenakan pajak. Inilah beberapa contoh fungsi regulerend pajak, yaitu untuk 

menciptakan iklim yang kondusif dalam berbagai kegiatan yang dilakukan 

oleh masyarakat. 

3. Fungsi Distribusi 

Suatu hal mendasar yang terkadang luput dari pandangan masyarakat 

adalah adanya fungsi distribusi dari pajak, baik secara teritorial, maupun 

berdasarkan segmentasi atau kelompok masyarakat. Pajak yang dibayar 

masyarakat sebagai penerimaan negara, pemanfaatannya tidak hanya 

dinikmati oleh masyarakat tersebut atau diwilayah sekitarnya, atau oleh 

kelompoknya, melainkan oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali. 

Ketika seseorang yang tinggal di Jakarta membayar pajak, maka hasilnya 

tidak hanya dinikmati oleh dirinya atau masyarakat disekitarnya saja, 

melainkan melalui pos pengeluaran dalam APBN, pembayaran tersebut 

akan dinikmati oleh seluruh masyarakat di seluruh Indonesia. 

4. Fungsi Demokrasi 

Sesuai dengan pengertian dan ciri khasnya, pajak ternyata merupakan salah 

satu perwujudan pelaksanaan demokrasi dalam suatu negara. Pajak berasal 

dari masyarakat, yaitu dibayar masyarakat sesuai dengan ketentuan 

perpajakan yang berlaku. Pajak juga dibuat oleh rakyat melalui wakilnya di 

parlemen (DPR) dalam bentuk Undang-undang Perpajakan. Hal ini 

diamanatkan dalam UUD 1945 dan amandemennya, yakni pada pada pasal 

23 ayat 2. Di situ disebutkan bahwa pajak untuk keperluan Negara disusun 

berdasarkan Undang-undang. Pada akhirnya, pajak yang dipungut tersebut 



digunakan untuk kepentingan seluruh rakyat melalui penyediaan barang dan 

jasa publik yang dibutuhkan masyarakat. 

2.1.1.1 Pajak Terhadap Ekonomi Makro dan Keseimbangan Ekonomi 

       Pajak merupakan jiwa Negara sebab tanpa pajak Negara tidak akan atau 

sukar hihup, kecuali apabila Negara itu mempunyai pendapatan dari sumber-

sumber alam dan atau dari perdagangan / industri-industri. Jadi pajak-pajak pada 

hakekatnya mengenai hidup Negara secara ekonomis, bukan hidup manusiawi. 

Kebutuhan Negara adalah kelangsungan hidup lembaga-lembaganya, yang 

mampu melakukan fungsinya masing-masing, yang lain dari pada kebutuhan 

manusia secara fisik. Pajak merupakan sumber pendapatan utama Negara 

disamping sumber alam. Banyak sedikitnya uang yang diperlukan oleh Negara 

tergantung pada tingkat ekonomi Negara serta rakyatnya. Lebih besar tingkat 

ekonomi Negara lebih besar kebutuhannya dan lebih besar juga pendapatan 

yang diperlukan. 

       Uang pajak yang diterima pemerintah yang dikeluarkan lagi kemasyarakat 

untuk membiayai kepentingan umum masyarakat, sehingga member dampak 

yang sangat besar terhadap perekonomian masyarakat atau makro ekonomi. 

Pajak dapat mempengaruhi harga, dapat mempengaruhi pasar, dapat 

mempengaruhi system pengupahan, dapat mempengaruhi pengangguran, dapat 

mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, dan sebagainya. Pengeluaran 

pemerintah kepada masyarakat mempunyai dampak ekonomis yang sangat 

besar. 

       Pajak-pajak ditangan pemerintah digunakan untuk meningkatkan ekonomi 

masyarakat, yang akan tercermin dalam tingkat kesejahteraan rakyat. Lebih 

sejahtera dan lebih makmur masyarakat, lebih tinggi tingkat ekonominya. Maka 



dapat dikatakan bahwa pajak-pajak, disamping untuk melangsungkan kehidupan 

Negara juga digunakan untuk pembangunan yang akan menyejahterakan dan 

memakmurkan rakyat Indonesia.  

2.1.1.2 Pajak dan Masyarakat 

Soemitro dikutip dalam Ilyas dan Burton (2007) Hukum Pajak menyebutkan 

bahwa “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-

Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbale (kontra 

prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk 

pengeluaran umum. Pungutan pajak mengurangi penghasilan/kekayaan individu 

tetapi sebaliknya merupakan penghasilan masyarakat yang kemudian 

dikembalikan lagi kepada masyarakat, melalui pengeluaran-pengeluaran rutin 

dan pembangunan yang akhirnya kembali lagi kepada seluruh masyarakat yang 

bermanfaat bagi rakyat (tidak hanya yang membayar pajak, tetapi juga kepada 

rakyat yang tidak membayar pajak). 

       Dalam rangka pemenuhan rasa keadilan tersebutlah maka penyusunan 

undang-undang pajak harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Menurut Tjahyono 

(1999) ada empat syarat untuk tercapainya peraturan pajak yang adil yaitu: 

1. Equality  

Equality atau kesamaan mengandung arti bahwa keadaan yang sama 

atau orang yang berada dalam keadaan yang sama harus dikenakan 

pajak yang sama. Pajak yang dimaksud disini adalah prinsip pengenaan  

Pajak Penghasilan, dimana seseorang yang mempunyai Penghasilan 

Kena Pajak yang sama akan dikenai tarif pajak yang sama pula. 

2. Certainty atau Kepastian Hukum 



Kepastian hukum merupakan tujuan setiap Undang-undang. Dalam 

pembuatannya, harus diupayakan supaya ketentuan yang dimuat dalam 

Undang-undang jelas, tegas dan tidak mengandung arti ganda atau 

memberikan peluang untuk ditafsirkan lain. 

3. Convenience of Payment 

Pajak harus dipungut pada saat yang tepat, yaitu pada saat Wajib Pajak 

mempunyai uang, ini akan mengenakan Wajib Pajak convenient.  

4. Economics of Collection 

Dalam pembuatan Undang-undang pajak, perlu dipertimbangkan bahwa 

biaya pemungutan harus lebih kecil dari uang pajak yang masuk. Tidak 

ada artinya pengenaan pajak jika pemasukan pajaknya hanya untuk biaya 

pemungutan saja. 

Disamping syarat-syarat diatas, syarat lainnya (Tjahyono, 1999) adalah: 

1. Syarat Yuridis 

Dalam penyusunan undang-undang pajak harus diperhatikan juga bahwa 

Undang-undang tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan 

yang kedudukannya lebih tinggi dari Undang-undang, yaitu Undang-

Undang Dasar dan Ketetapan MPR yang merupakan norma yang 

mengikat umum, dan sudah barang tentu tidak boleh bertentangan 

dengan Pancasila yang merupakan falsafah negara. 

2. Syarat Ekonomis 

Pemungutan pajak merupakan peralihan kekayaan dari rakyat kepada 

penguasa tanpa adanya imbalan secara langsung. Secara sepintas 

memang seperti itulah adanya, namun kalau ditinjau dari segi yang lebih 



luas, ada imbalan yang secara tidak langsung dinikmati masyarakat 

seperti jalannya pemerintahan, pembangunan infrastruktur, dan lain-lain. 

3. Syarat Finansial 

Pemungutan pajak harus diusahakan seefektif dan seefisien mungkin 

(tidak memakan biaya terlalu besar) dan pemungutan pajak hendaknya 

dapat mencegah inflasi. 

4. Syarat Sosiologis 

Pajak harus dipungut sesuai kebutuhan masyarakat dengan 

memperhatikan keadaan dan situasi masyarakat pada waktu tertentu. 

Karena pajak nantinya juga digunakan untuk kepentingan masyarakat, 

maka pemungutannya harus atas persetujuan masyarakat. 

5. Sistem pemungutan harus sederhana 

Sistem pemungutan pajak yang sederhana dan mudah dilaksanakan 

akan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. 

       Dalam rangka pemenuhan keadilan mengenai pemungutan pajak, maka DJP 

juga melakukan reformasi dalam hal system pemungutan. Sistem pemungutan 

pajak adalah suatu sistem yang mengatur bagaimana pajak tersebut dipungut 

oleh negara. Pada periode ordonasi digunakan sistem official assessment, yakni 

jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak dalam satu tahun pajak 

ditentukan sepenuhnya oleh aparat pajak. Dalam sistem ini, keberhasilan 

pemungutan pajak sangat bergantung kepada kinerja dan integritas aparat pajak. 

Dengan diberlakukannya sistem menghitung pajak orang/menghitung pajak 

sendiri pada tahun 1967, terjadi perubahan sistem pemungutan pajak. Dalam 

sistem ini pemungutan pajak tidak lagi sepenuhnya dengan pendekatan official 



assessment, karena Wajib Pajak diberi tanggung jawab untuk menghitung pajak 

yang harus dibayar dalam tahun berjalan. 

Undang-undang Perpajakan hasil reformasi perpajakan tahun 1983 

megubah pendekatan pemungutan pajak menjadi sistem self assessment, yaitu 

Wajib Pajak diberikan tanggung jawab dan kewajiban untuk menghitung, 

membayar, dan melaporakan pajak-pajak yang menjadi kewajibannya. 

       Menurut Mardiasmo (2003) bahwa pada dasarnya terdapat 3 sistem 

pemungutan pajak yang berlaku, yaitu: Official assessment system, Self 

assessment system dan Withholding system.  

a. Official assessment system 

Adalah sistem pemungutan pajak dimana jumlah pajak yang harus 

dilunasi atau terutang oleh Wajib Pajak dihitung dan ditetapkan oleh 

fiskus/aparat pajak. Jadi dalam sistem ini Wajib Pajak bersifat pasif 

sedang fiskus bersifat aktif. Menurut sistem ini utang pajak timbul apabila 

telah ada ketetapan pajak dari fiskus. 

b. Self assessment system 

Adalah sistem pemungutan pajak dimana Wajib Pajak harus menghitung, 

membayar dan melaporkan jumlah pajak yang terutang. Aparat pajak 

hanya bertugas melakukan penyuluhan dan pengawasan untuk 

mengetahui kepatuhan Wajib Pajak. 

c. Witholding system 

Adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada 

pihak ketiga untuk menghitung dan memotong pajak terutang. Pihak 

ketiga yang dimaksud antara lain pemberi kerja, dan bendaharawan 

pemerintah. 



2.1.1.3 Peranan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Kehidupan Negara 

       Dalam Rusjdi (2007) disebutkan bahwa fungsi dari Pajak Pertambahan Nilai 

bagi negara adalah, sebagai berikut : 

1. Penerimaan Negara 

Salah satu fungsi pemungutan pajak yang umum adalah untuk membiayai 

pengeluaran pemerintah. Fungsi ini disebut juga sebagai fungsi budgeter. 

Begitu pula Pajak Pertambahan Nilai, sebagai Pajak Negara, penghasilan 

yang diperoleh dari pemungutan pajak, dipergunakan sebagai sumber 

pembiayaan negara, sebagaimana tercantum dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara. 

2. Pemerataan Beban Pajak 

Pajak Pertambahan Nilai sering dikatakan sebagai tambahan atau koreksi 

untuk Pajak Penghasilan (PPh). Karena PPh mengadakan pengecualian 

Subyek Pajak, ada Subyek Pajak yang dibebaskan dari pengenaan pajak. 

Dengan diadakannya Pajak Pertambahan Nilai, subyek pajak yang 

terbebaskan pada PPh, secara tidak langsung menjadi penanggung pajak 

melalui konsumsi yang dilakukannya. Dengan demikian, beban pajak 

akan terbebani pada setiap orang, tanpa pengecualian. Pajak 

Pertambahan Nilai dalam hal ini berperan sebagai alat untuk meratakan 

beban pajak. 

3. Mengatur Pola Konsumsi 

Pajak Pertambahan Nilai sering juga disebut sebagai pajak atas konsumsi 

yang menjadi pemikul beban pajak ini adalah konsumen. Oleh karena itu 

pajak Pertambahan Nilai dapat juga dijadikan alat untuk membentuk pola 

konsumsi, dengan mengenakan pajak atas barang-barang tertentu, dan 



tidak mengenakan pajak atas barang lainnya sesuai dengan yang 

diinginkan. Dengan demikian pola konsumsi masyarakat diharapkan 

dapat dipengaruhi dan diarahkan. 

4. Mendorong Ekspor 

Untuk mendorong dan meningkatkan daya saing barang ekspor di 

pasaran luar negeri, tarif atas penyerahan ekspor sebesar 0%. 

5. Mendorong Investasi 

Dalam sistem Pajak Pertambahan Nilai, pajak yang dibayarkan atas 

perolehan atau import barang modal, dibebaskan dan dapat diminta 

kembali. Pembebasan dari pengembalian PPN barang modal diharapkan 

akan mendorong investasi. 

6. Membantu Pengusaha Kecil 

Dengan mengecualikan pengusaha kecil dari kewajiban memungut Pajak 

Pertambahan Nilai diharapkan akan lebih membantu pengusaha kecil 

dalam mengembangkan usahanya. 

2.1.2 Implikasi Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Masyarakat 

       Penerapan Pajak Pertambahan Nilai didasarkan pada Undang-undang 

nomor 18 tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang  No 8 

tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan  Nilai  Barang dan Jasa serta Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah (selanjutnya menjadi UU PPN). Pajak 

Pertambahan Nilai dalam pembagian menurut golongan termasuk sebagai Pajak 

Tidak Langsung dimana dikenakan terhadap orang atau badan yang harus 

menanggungnya, tetapi dapat memindahkan beban pajaknya dan dihapkan 

pihak lain untuk membayarnya. Dalam satu transaksi penjualan, yang bertindak 

sebagai Penanggung Pajak (melaporkan diri sebagai Wajib Pajak Pajak 



Pertambahan Nilai) adalah penjual atau Pengusaha Kena Pajak, sedangkan 

yang berfungsi sebagai Pembayar Pajak adalah pembeli atau konsumen, yang 

pada setiap kali melakukan pembelian dan membayar sejumlah harga barang 

ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai. Disamping itu pembeli atau 

konsumen berfungsi sebagai Destinataris sebagai yang dituju oleh Undang-

undang untuk memikul beban pajak. Pajak dibebankan penjual atau Pengusaha 

Kena Pajak kepada pembeli atas konsumen lewat harga jual yang lebih tinggi 

(Rusjdi, 2007). 

       Apabila dilihat dari penggolongannya Pajak Pertambahan Nilai tergolong 

sebagai Pajak Obyektif, yaitu pajak yang pengenaannya didasarkan pada obyek 

pajak, baik obyek pajak berupa benda ataupun obyek pajak lainnya. Obyek yang 

dapat dikenakan pajak dapat berupa benda, keadaan, perbuatan ataupun suatu 

peristiwa. Dalam kelompok pajak obyektif, Pajak Pertambahan Nilai termasuk ke 

dalam pajak yang dipungut karena perbuatan yang menyebabkan adanya 

lalulintas barang. Menurut Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984, 

perbuatan yang menimbulkan hutang PPN adalah suatu penyerahan. Dan 

apabila ditinjau dari lembaga pemungutnya Pajak Pertambahan Nilai termasuk 

sebagai Pajak Pusat atau Pajak Negara. Menurut undang-undang Dasar 1945 

ditentukan bahwa pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Berbeda dengan 

ketentuan lainnya yang menyebutkan dengan undang-undang, kata-kata 

berdasarkan disini dapat berarti dengan suatu Undang-undang atau peraturan 

perundangan lainnya dibawah undang-undang yang pembuatannya berdasarkan 

undang-undang. Pemungutan pajak tidak mutlak harus dengan suatu undang-

undang. Dalam pemungutan pajak, kita temukan adanya pemungutan yang 

berdasarkan undang-undang, dan ada pula yang berdasarkan Peraturan Daerah. 

Pajak yang dipungut dengan undang-undang yang penerimaan pajaknya 



merupakan sumber penerimaan bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN) biasanya disebut juga sebagai Pajak Pusat atau Pajak Negara (Rusjdi, 

2007). 

       Sedangkan implikasi pengenaan PPN terhadap konsumsi masyarakat telah 

dijelaskan di atas bahwa fungsi pajak sebagai regulator yang artinya jika PPN 

yang dikenakan pada konsumen tinggi maka akan mempengaruhi tingkat 

konsumsi masyarakat itu sendiri khususnya pada barang-barang mewah dan 

minuman berakohol, dengan pengenaan PPN yang tinggi maka tingkat konsumsi 

barang-barang mewah dan minuman berakohol yang pada umumnya di impor 

akan menurun karena pengenaan PPN yang tinggi akan mempengaruhi nilai jual 

semakin mahal. Penerapan PPN sangatlah penting dalam menjaga stabilitas 

ekonomi secara makro dan mikro, oleh karena itu beberapa undang-undang 

bahkan PP sering mengalami perubahan sebagai bentuk reformasi perpajakan 

untuk menghadapi pergerakan ekonomi yang dinamis baik pada ekonomi mikro 

dan makro.  

2.1.2.1 Penerapan Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai 

       Dalam hal penerapan pengenaan PPN di Indonesia banyak diatur dalam 

undang-undang maupun literatur-literatur yang mendukung mengenai PPN itu 

sendiri diantaranya adalah :         

1. Subyek pajak  

PPN adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang 

melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena 

Pajak (JKP) yang dikenakan pajak berdasarkan  Undang-undang PPN, 

tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan 

Keputusan Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih 



untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (Rusjdi, 2007). 

Pengusaha Adalah orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha 

atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, 

mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan 

barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa 

atau memanfaatkan jasa dari daerah luar pabean (Rusjdi, 2007). 

2. Obyek Pajak 

Objek Pajak Pertambahan Nilai menurut (Rusdji, 2007) : 

a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang 

dilakukan oleh Pengusaha 

b. Impor Barang Kena Pajak 

c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang 

dilakukan oleh Pengusaha 

d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah 

Pabean di dalam Daerah Pabean 

e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam 

Daerah Pabean  

f. Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak 

3. Tarif Pajak Pertambahan Nilai 

a. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% 

b. Tarif Pajak Pertambahan Nilai atas ekspor Barang Kena Pajak adalah 

0% 

4. Dasar Pengenaan Pajak 

Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan 

tarip dengan Dasar Pengenaan Pajak yang terdiri atas :.  



a. Harga Jual 

b. Penggantian 

c. Nilai Impor 

d. Nilai Ekspor 

e. Nilai Lain 

Dalam menghitung PPN yang terutang, Pengusaha Kena Pajak 

Pedagang Eceran dapat menggunakan Nilai Lain sebagai Dasar 

Pengenaan Pajak dengan cara sebagai berikut: 

a. Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan Barang 

Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran adalah 

sebesar 10% X Harga Jual Barang Kena Pajak 

b. Jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar oleh Pengusaha 

Kena Pajak Pedagang Eceran adalah 10% X 20% X jumlah seluruh 

penyerahan barang dagangan. 

5. Saat Terutang Pajak Pertambahan Nilai 

      Pajak Pertambahan Nilai tersebut terutang pada saat (Sukardji, 2006): 

a. Penyerahan Barang Kena Pajak  

b. Impor Barang Kena Pajak 

c. Penyerahan Jasa Kena Pajak 

d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah 

Pabean 

e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean 

f. Ekspor Barang Kena Paj 

6. Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai 



Tempat terutang pajak di tempat tinggal atau tempat kedudukan dan 

tempat kegiatan usaha dilakukan atau tempat lain yang ditetapkan 

dengan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak (Sukardji, 2006). 

a. Tempat tinggal usaha dilakukan 

b. Tempat usaha dilakukan 

c. Tempat lain yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak 

d. Tempat Barang Kena Pajak dimasukkan, dalam hal impor 

 

2.1.2.2 Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai 

Menurut Mardiasmo (2003) di dalam Pajak Pertambahan Nilai terdapat 

sebuah mekanisme pengkreditan pajak yang biasa disebut dengan mekanisme 

Pajak Keluaran-Pajak Masukan (PK-PM), dimana PPN yang dibayar pada saat 

PKP melakukan pembelian BKP atau penyerahan JKP disebut PM. Dan bila BKP 

atau JKP tersebut dijual atau diserahkan, maka PKP akan memungut pajak dari 

pembeli/konsumen, yang disebut dengan PK. PM yang telah dibayar pada saat 

perolehan BKP atau penerimaan JKP dapat dikreditkan dengan PK yang 

dipungut PKP pada saat penjualan BKP atau JKP. Apabila dalam suatu masa 

pajak, PM yang dapat dikreditkan lebih besar daripada PK, maka selisihnya 

merupakan kelebihan pajak yang dapat dimintakan kembali (restitusi) atau 

dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Dan sebaliknya apabila yang terjadi 

PK lebih besar daripada PM maka PPN yang terutang harus dibayarkan paling 

lambat tanggal 15 bulan berkutnya dan juga dilaporkan paling lambat tanggal 20 

bulan berikutnya. 

 

 



2.1.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan PPN 

2.1.3.1  Hubungan Jumlah PKP dengan Penerimaan PPN 

       Dalam UU no 8 th 1983 yang telah diperbaharui terakhir dengan UU no 18 th 

2006 tentang PPN barang dan jasa dan pajak penjualan barang mewah pada 

pasal 1 angka 15 terdapat pengertian PKP adalah pengusaha yang melakukan 

penyerahan BKP dan atau penyerahaan JKP yang dikenakan pajak berdasarkan 

UU PPN, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh 

Mahkamah Konstitusi, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk menjadi PKP. 

       Seperti diketahui bahwa Pengusaha Kena Pajak merupakan Wajib Pajak , 

tetapi Wajib Pajak belum tentu Pengusaha Kena Pajak. Salah satu faktor 

penyebab perbedaan realisasi penerimaan PPN antara satu daerah dengan 

daerah yang lain adalah banyaknya jumlah PKP dimasing-masing daerah 

tersebut. Hal tersebut menunjukan bahwa banyak sedikitnya jumlah PKP akan 

mempunyai dampak terhadap besar kecilnya realisasi penerimaan PPN. 

       Adapun PKP mempunyai kewajiban (Mardiasmo 2003),antara lain: 

1. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP 

2. Membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan kena pajak 

3. Membuat nota retur dalam hal pengembalian BKP 

4. Melakukan pencatatan dalam pembukuan mengenai kegiatan usahanya. 

5. Menyetor pajak terutang 

6. Menyampaikan SPT masa PPN 

       Penerimaan PPN sangat bergantung dengan jumlah PKP (Pengusaha Kena 

Pajak) yaitu semakin banyak jumlah PKP maka akan semakin meningkatkan 

penerimaan PPN dan sebaliknya sedikitnya jumlah PKP bisa menurunkan tingkat 

penerimaan PPN. Hal tersebut dikarenakan perusahaan yang dikukuhkan 



sebagai PKP akan mempunyai kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan PPN 

baik dalam penjualan maupun pembelian.Dalam transaksi penjualan perusahaan 

yang telah dikukuhkan menjadi PKP wajib memungut PPN kepada pelanggannya 

dari harga barang atau jasa yang dijualnya.PPN yang dipungut tersebut disebut 

PPN keluaran.Pajak Pertambahan Nilai keluaran inilah yang nantinya harus 

disetorkan ke kas Negara dikurangi dengan PPN masukan yaitu PPN yang 

dibayarkan ketika perusahaan tersebut membeli barang atau jasa kena pajak 

pada PKP. 

2.1.3.2 Hubungan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan   

PPN 

       Hubungan PPN dengan tingkat kepatuhan wajib pajak adalah pajak bersifat 

memaksa khususnya PPN maka dengan selalu melaporkan dan membayar PPN 

sesuai dengan apa yang telah diperhitungkan secara tepat waktu maka wajib 

pajak tersebut mempunyai kesadaran dan kepatuhan sebagai warga negara 

yang baik, oleh karena itu hubungnya antara PPN dengan tingkat kepatuhan 

wajib pajak sangatlah erat.  

      Dalam kamus Bahasa Indonesia patuh sebagai kata dasar dari kepatuhan 

bermakna taat, selalu penurut. Jadi kepatuhan adalah ketaatan atau selalu 

menuruti dalam hal ini jika diartikan secara bebas kepatuhan pajak adalah 

ketaatan dalam menjalankan semua peraturam perpajakan. 

       Nurmantu, (2003) menyatakan kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai 

suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan 

melaksanakan hak perpajakannya.Salah seorang ahli psikolog menyebutkan, 

Alan Lewis (1999) dalam Jurnal Perpajakan Indonesia berpendapat bahwa 



sistem pajak yang merangsang tumbuhnya kesadaran membayar pajak haruslah 

berisi hal-hal berikut : 

1. Kemudahan (simplicity). Orang akan bergairah membayar pajak apabila 

ada kemudahan didalam menjalankan tugas tersebut. Misalnya dalam hal 

memperoleh formulir Surat Pemberitahuan, kemudahan dalam 

pengisiannya yang merupakan kmudahan didalam memahami peraturan 

perpajakan. Oleh karena itu, bahasa yang digunakan harus sederhana 

dan mudah dipahami oleh orang yang berpendidikan rendah. Selain itu 

bentuk formulir harus sederhana dengan harapan orang tidak lagi 

memerlukan konsultan pajak untuk menentukan pajak yang harus 

dibayar. 

2. Perangsang (insentive), didalam membayar pajak orang diharapkan uang 

yang diserahkan kepada kas negara akan digunakan sebaik-baiknya oleh 

pemerintah. Orang ingin melihat dengan jelas apa yang telah dilakukan 

oleh pemerintah dengan pajak yang telah mereka bayarkan. Hal ini bisa 

menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. 

       Dengan kesadaran yang dimiliki Wajib Pajak maka kepatuhan Wajib Pajak 

akan dengan mudah tercapai. Kepatuhan Wajib Pajak adalah faktor terpenting 

dalam sistem perpajakan modern. Apapun sistem dan administrasi pajak yang 

digunakan, jika kepatuhan itu dapat diwujudkan maka penerimaan pajak akan 

tinggi. Kepatuhan wajib pajak adalah produk dari sikap mental yang di dalamnya 

terkandung proses pembelajaran dan penyadaran terus menerus dan aktif. Jadi 

kepatuhan ini bukanlah barang jadi yang dapat dibentuk dalam waktu cepat 

karena sebagai suatu proses yang aktif, kepatuhan ini tidak akan lahir dengan 

sendirinya. Menurut Nurmantu (2003), ada dua macam kepatuhan yaitu : 

1. Kepatuhan Formal 



Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi 

kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-

undang perpajakan. 

Contoh : ketentuan batas waktu penyampaian SPT Masa PPN  

selambatnya tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak 

tersebut berakhir, jika wajib pajak menyampaikan sebelum batas 

waktu yang ditentukan berarti wajib pajak telah memenuhi 

kepatuhan formal 

2. Kepatuhan Material 

Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara 

hakekat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan 

jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi juga 

kepatuhan formal, jadi Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material dalam 

mengisi SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai adalah Wajib Pajak yang mengisi 

dengan jujur, baik dan benar SPT tersebut sesuai dengan ketentuan dalam 

Undang-undang PPN dan menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak 

sebelum batas waktu. 

Contoh : mengisi SPT dengan jelas, lengkap, dan benar. 

       Kepatuhan dapat diwujudkan misalnya dengan penyuluhan, pelayanan, dan 

penegakan hukum yang dapat berupa pemeriksaan, penyidikan dan penagihan 

dengan menempatkan wajib pajak sebagai subyek yang dihargai hak-hak dan 

kewajibannya. 

Tingkat kepatuhan wajib pajak yang dimaksud dalam hal ini adalah 

kepatuhan wajib pajak PPN (PKP) dalam melakukan pemenuhan kewajiban 



perpajakannya. Kadang Wajib Pajak memang sengaja menghindari kewajiban 

perpajakannya dengan tidak menyampaikan SPT Masa PPN kepada KPP 

bahkan masih banyak Wajib Pajak yang melalaikan pajaknya yaitu menolak 

membayar pajak yang telah ditetapkan dan menolak memenuhi formalitas yang 

harus dipenuhi olehnya. Ada juga Wajib Pajak yang memberikan ketidakjelasan 

alamat kepada KPP sehingga SPT yang dikirimkan tidak diterima oleh Wajib 

Pajak yang bersangkutan akibatnya Wajib Pajak merasa tidak mempunyai 

kewajiban menyampaikan SPT Masa PPN karena tidak menerima SPT Masa 

tersebut.  

2.1.3.4 Hubungan  Sanksi Administrasi Terhadap Penerimaan PPn  

       Dalam hal ini sanksi administrasi berupa denda untuk pajak pertambahan 

nilai (PPN) yaitu sebesar Rp. 500.000,00 untuk setiap SPT masa yang 

tidak/terlambat dilaporkan, karena SPT PPN hanya menggunakan SPT masa. 

Pengenaan sanksi yang tinggi secara langsung juga dapat mempengaruhi tingkat 

kepatuhan wajib pajak itu sendiri, khususnya dalam pelaporan SPT masa 

PPN.Semakin Besar jumlah sanksi maka tingkat kepatuhan juga akan 

meningkat, dilihat dari denda yang dahulu Rp.50.000,- menjadi Rp.500.000,- 

tingkat penerimaan PPN relatif meningkat. 

2.1.4 Penelitian Terdahulu 

        Penelitian terdahulu dilakukan oleh Rita (2000)  dengan judul Analisis 

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penerimaan PPN diKotamadya 

Surabaya. Penelitian ini menguji pengaruh 4 faktor : yaitu jumlah wajib pajak, 

disiplin wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan kompleksitas pajak terhadap 

penerimaan PPN di kota Surabaya. Variabel disipilin wajib pajak dapat dilihat dari 

ketepatan waktu pengusaha kena pajak melaporkan  SPT Massa PPN nya. 



Variabel kesadaran wajib pajakdilihat dari ketepatan dan kebenaran pengusaha 

kena pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Variabel 

kompleksitas pajak dilihat dengan mengukur tingkat pemahaman wajib pajak 

terhadap prosedur perpajakan dan akuntansi perpajakan yang berlaku. Untuk 

menguji variabel kesadaran wajib pajak dan kompleksitas pajak digunakan 

kuisoner yang ditujukan bagi perusahaan manufaktur yang ada di Surabaya. Dari 

hasil penelitian ini adalah jumlah wajib pajak mempunyai pengaruh yang 

signifikan dengan koefisien determinasi (R2) parsial 0,9777, disiplin wajib pajak 

mempunyai pengaruh yang signifikan dengan koefisien determinasi (R2) parsial 

0,996. Kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh yang signifikan dengan 

koefisien determinasi parsial 0,982 dan kompleksitas pajak mempunyai pengaruh 

yang signifikan dengan koefisien determinasi parsial 0,968. Sedangkan hasil 

pengujian serentak dengan uji regresi berganda menyatakan terdapat pengaruh 

yang nyata antar variabel tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 Kerangka Pikir 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

2.3 Hipotesis 

       Hipotesis adalah jawaban sementara atas rumusan masalah yang masih 

harus diteliti kebenarannya. Berdasarkan permasalahan yang ada serta landasan 

teori yang telah dikemukakan di atas, dapat disusun suatu hipotesis yang 

merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang diteliti, yang masih 

harus dibuktikan, yaitu:  

1. Diduga terdapat pengaruh yang signifikan antara Jumlah Pengusaha 

Kena Pajak terhadap Penerimaan PPN  

2. Diduga terdapat pengaruh yang signifikan antara Tingkat Kepatuhan 

terhadap Penerimaan PPN  

3. Diduga terdapat pengaruh yang signifikan antara Sanksi terhadap 

Penerimaan PPN  

 

 

Undang-Undang PPN Nomor 18 Tahun 2000 

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan 

PPN 

Jumlah PKP Tingkat Kepatuhan PKP Jumlah WP yang terkenaSanksi 

Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai 

Undang-Undang PPN Nomor 18 Tahun 2000 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

       Berdasarkan tujuan penelitian yang telah ditetapkan, maka jenis penelitian 

ini dapat digolongkan sebagai penelitian penjelasan atau eksplanatori. Menurut 

(Singarimbun, 1995) penelitian eksplanatori (explanatory reseach) adalah 

penelitian yang menyoroti hubungan antara variabel-variabel penelitian dan 

menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya.  

3.2 Definisi Operasional  Variabel  

       Definisi operasional dari konsep dan variabel penelitian ini adalah: 

1. Variabel Terikat (Y = dependent variabel)  

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau disebabkan oleh 

variabel lain. Adapun variabel yang digunakan sebagai variabel terikat (Y) 

adalah jumlah penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. per bulan yang diterima 

oleh Kantor Pelayanan Pajak Malang Utara berkenaan dengan Pajak 

Pertambahan Nilai yang dibayar oleh Wajib Pajak badan mulai bulan Januari 

2007 sampai dengan bulan Desember 2009. 

2. Variabel Bebas (X = independent variabel) 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau sering disebut 

variabel yang menjadi penyebab. Variabel bebas yabg digunakan dalam 

penelitian ini adalah : 

 

 



a. Jumlah Pengusaha Kena Pajak (X1) 

Seluruh jumlah Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di KPP 

Pratama Malang Utara mulai tahun  2007-2009. 

b. Tingkat Kepatuhan  (X2) 

Jumlah SPT yang masuk sebelum jatuh tempo di KPP Pratama 

Malang Utara mulai tahun 2007-2009. 

c. Sanksi (X3) 

Jumlah Sanksi yang diterima KPP Pratama Malang Utara mulai 

Tahun 2007-2009. 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

3.3.1 Jenis Data 

        Data yang digunakan dalam penelitian ini dalam bentuk Time Series, yaitu 

dalam kurun waktu 3 tahun, yang terbagi dalam data bulanan mulai bulan Januari 

2007 sampai dengan bulan Desember 2009. 

 
3.3.2 Sumber Data 

       Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 

sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak 

langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data 

sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah 

tersusun dalam arsip yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan. 

 

3.3.3 Teknik Pengumpulan Data 

1. Dokumentasi 

Studi dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara 

mempelajari atau menggunakan catatan-catatan instansi yang menjadi objek 



penelitian dan catatan-catatan instansi lain yang berhubungan dengan objek 

penelitian yang dapat digunakan sebagai data dalam penelitian. 

2. Studi Pustaka 

Yaitu dengan mempelajari dan memahami sumber informasi baik berupa 

literatur, artikel, pengetahuan yang didapat selama kuliah maupun situs di 

internet yang relevan dan yang berhubungan dengan pembahasan. 

 
3.4 Metode Analisis Data 

       Analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisa regresi linier 

berganda karena analisa tersebut bertujuan untuk menguji hubungan pengaruh 

antara variabel-variabel independen terhadap variabel dependen dan juga dapat 

menunjukkan variabel manakah diantara variabel-variabel independen tersebut 

yang paling dominan pengaruhnya.Dari hasil analisa regresi linear berganda ini 

diharapkan dapat menjawab pertanyaan yang muncul dalam rumusan masalah 

yaitu untuk melihat pengaruh variable independen (jumlah PKP terdaftar, Tingkat 

Kepatuhan,dan Sanksi) terhadap variabel dependennya yaitu  Penerimaan Pajak 

Pertambahan Nilai.Model Analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini 

adalah: 

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + µ 

keterangan: 

Y              = Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai(PPN)  

α   = konstanta 

X1  = Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terdaftar 

X2   =  Tingkat Kepatuhan   



X3  =  Sanksi 

βl, β2, β3  =  Koefisien regresi untuk variabel X1, X2, X3 

µ   =  Variabel pengganggu 

3.5 Pengujian Signifikansi 

3.5.1 Uji t 

       uji t merupakan pengujian hubungan regresi parsial dari variabel-variabel 

independent terhadap variabel dependent. Pengujian dilakukan dengan 

membandingkan nilai probabilitas (p value) dari masing-masing variabel dengan 

tingkat signifikansi yang digunakan. Jika nilai probabilitas (p value) < tingkat 

signifikansi, secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Y. 

3.5.2  Koefisien Determinasi (R2) 

       Koefisien determinasi ( R2 ) berguna untuk mengukur besarnya sumbangan 

faktor independent secara keseluruhan terhadap faktor dependentnya.  R2 

memiliki nilai antara 0 dan 1 (0<R2<1), dimana bila makin tinggi nilai R2 suatu 

regresi tersebut akan semakin baik. Yang berarti bahwa keseluruhan variabel 

bebas secara bersama-sama mampu menerangkan variabel terikatnya. 

3.6 Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas berarti adanya hubungan linear yang “sempurna” atau 

pasti, di antara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan dari 

model regresi (Gujarati, 2001). Multikolinearitas pada dasarnya 

merupakan fenomena sampel. Konsekuensi dari multikolinearitas adalah 

apabila ada kolinearitas sempurna diantara X, koefisien regresinya tak 



tertentu dan kesalahan standarnya tak terhingga. Gejala terjadinya 

hubungan linieritas multikolinearitas dapat diketahui melalui koefisien 

determinasi, F hitung dan t hitung masing-masing variabel bebas. Apabila 

koefisien determinasi tinggi, F hitung sangat nyata, tetapi variabel bebas 

banyak yang tidak signifikan, maka terdapat indikasi 

multikolinearitas.Pada penelitian ini Multikolinieritas diuji dengan 

menghitung nilai VIF (Variance Inflating Factor). Bila nilai VIF lebih kecil 

dari 5 maka tidak terjadi multikolinieritas atau non multikolinieritas. 

2. Uji Autokorelasi 

Istilah autokorelasi dapat didefinisikan sebagai korelasi antara anggota 

serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu atau ruang, 

sehingga pada data yang bersifat time series peluang terjadinya 

autokorelasi sangat besar karena dalam data deretan waktu, observasi 

diurutkan dalam urutan kronologis. Besar kemungkinan akan terjadi 

autokorelasi di antara observasi yang berurutan, terutama jika selang 

waktu antara observasi yang berurutan pendek, seperti satu hari, satu 

minggu atau satu bulan. Untuk mengetahui ada tidaknya gejala 

autokorelasi maka perlu dilakukan pengujian Durbin Watson, yaitu 

dengan membandingkan nilai statistik DW dengan nilai batas atas (du) 

dan nilai batas bawah (dL) dari tabel pada jumlah observasi n, jumlah 

variabel bebas k, dan tingkat signifikan α, dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

D < dL    = Ho ditolak (terdapat autokorelasi positif) 

 D > 4-dL   = Ho ditolak (terjadi autokorelasi negatif) 

 Du < d < 4-du  = Ho diterima (tidak terdapat autokorelasi) 



 

 

3. Uji Heterokedastisitas 

       Pemeruksaan heterokedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah 

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dan residual satu 

pengamatan kepengamatan yang lain. Jika variance dan residual satu 

pengamatan kepengamatan yang laim tetap, maka disebut 

Hemoskedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. 

       Pada penelitian ini heterokedastisitas diuji dengan menggunakan 

Breusch-Pagan/Cook-Weisberg test. Bila signifikansi hasil dari korelasi 

lebih kecil dari 0,005 (5%) maka persamaan regresi tersebut 

mengandung heterokedastisitas dan sebaliknya berarti non 

heterokedastisitas atau homoskedastisitas. 

 

 

 

 

 



BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum 

4.1.1 Gambaran Umum KPP Pratama Malang Utara 

       Pelaksanan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara 

yang terletak di Jalan Jaksa Agung Suprapto nomor 29-31 kecamatan 

Lowokwaru Kota Malang KPP Pratama sebagai Kantor Pelayanan Pajak type A 

mempunyai 8 seksi yang membidangi masalah tertentu dan terdapat juga Sub 

Bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan 

kepegawaian, urusan keuangan dan urusan rumah tangga. Sedangkan susunan 

untuk seksi yang lain adalah sebagai berikut : 

1. Seksi Sub Bagian Umum 

2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi 

3. Seksi Pelayanan 

4. Seksi Pemeriksaan 

5. Seksi Penagihan 

6. Seksi Pengawasan dan Konsultasi 

7. Kelompok Jabatan Fungsional 

       Selanjutnya susunan dan fungsi tiap bagian tersebut diuraikan sebagai 

berikut : 

1. Sub Bagian Umum mempunyai tugas mengkoordinasikan tugas 

pelayanan kesekretariatan dengan cara mengatur kegiatan tata usaha 

dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga serta perlengkapan untuk 

menunjang kelancaran tugas instansi. 

2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas 

mangkoordinasikan pengumpulan, pengolahan data, penyajian informasi 



perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pelayanan dukungan teknis 

komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing serta penyiapan 

laporan kinerja secara berkala. 

3. Seksi Pelayanan mempunyai tugas mengkoordinasikan penetapan dan 

penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan 

berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan 

serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, dan pelaksanaan 

registrasi wajib pajak. 

4. Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan 

penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan 

pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan 

Pajak. 

5. Seksi Penagihan mempunyai tugas mengkoordinasikan urusan 

penatusahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, 

penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan 

dokumen-dokumen penagihan. 

6. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I-IV mempunyai tugas melaksanakan 

pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, 

bimbingan/himbauan kepada wajib pajak dan konsultasi teknis 

perpajakan, penyusunan profil wajib pajak, analisis kinerja wajib pajakl, 

rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, serta 

melakukan evaluasi hasil banding. 

7. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan 

pemeriksaan terhadap wajib pajak. 

       Dengan pembagian tugas dan tanggung jawab tersebut KPP Pratama 

Malang Utara berusaha untuk dapat lebih mudah mengatur, mengkoordinasikan, 

mengarahkan dan mengawasi sesuai dengan bagian masing-masing dalam 



rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.. Wilayah kerja KPP Pratama 

Malang Utara meliputi 2 (dua)  kecamatan yang terdiri dari 22 (dua puluh dua) 

kelurahan yang termasuk dalam Kota madya Malang adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 4.1 Wilayah kerja KPP Pratama Malang Utara  

No Kecamatan Lowokwaru Kecamatan Blimbing 

1 Merjosari Jodipan 

2 Dinoyo Polehan 

3 Sumbersari Kesatrian 

4 Ketawanggede Bunulrejo 

5 Lowokwaru Pandanwangi 

6 Jatimulyo Purwantoro 

7 Tulusrejo Blimbing 

8 Tunggulwulung Pruwodadi 

9 Tunjungsekar Arjosari 

10 Tlogomas Polowijen 

11 Mojolangu Balearjosari 

                            Sumber: KPP Pratama Malang Utara 2008 

        

       Sejak tanggal 1 Januari 2007 terjadi modernisasi DJP yang semula KPP 

PBB menjadi KPP Pratama Malang Utara. Sehingga dulu hanya melayani 

mengenai PBB sekarang semua jenis pajak dan untuk wilayah kerja terbagi atas 

2 kecamatan yang terdiri dari 22 kelurahan yang ada di Kota Malang itu 

disebabkan adanya modernisasi KPP yang dilakukan Dirjen Pajak. Aktivitas yang 

dilakukan oleh KPP Pratama Malang Utara untuk sekarang ini adalah melakukan 

sosialisasi diberbagai media guna meningkatkan penerimaan PPN. 



4.2 Hasil Analisis Model Regresi 

       Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jumlah pengusaha kena 

pajak, tingkat kepatuhan, dan sanksi terhadap penerimaan Pajak Pertambahan 

Nilai. Data yang digunakan adalah data time series dalam kurun waktu 3 tahun 

mulai Januari tahun 2007 sampai Desember 2009. Dalam penelitian ini analisis 

statistic yang digunakan adalah persamaan regresi linier berganda. Sebelum 

melakukan pengujian hipotesis serta pengujian persamaan regresi, maka terlebih 

dahulu dilihat apakah persamaan yang telah diasumsikan tidak bersifat bias. 

Untuk memenuhi criteria agar suatu persamaan regresi linier berganda tidak bias 

maka perlu dilakukan pengujian asumsi klasik yang meliputi Uji Multikolinearitas, 

Uji Heterokedastisitas, dan Uji Autokorelasi. 

      Dalam pengolahan data dengan menggunakan regresi linier berganda, 

dilakukan beberapa tahaapan untuk mencari hubungan antara variabel 

independent dan variabel dependen, melalui pengaruh jumlah Pengusaha Kena 

Pajak (X1), Tingkat Kepatuhan (X2), Sanksi (X3) terhadap penerimaan Pajak 

Pertambahan Nilai (Y). Hasil analisa regresi dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 4.2 : Hasil Analisis Regresi 

Variabel B Beta thitung Sig (P-value) 

X1 287,728 0,443 3,529 0,001 

X2 22,431 0,351 2,635 0,013 

X3 -3,618 -0,337 -2,535 0,016 

Konstanta = -1144,970    

R-Square = 0,517    

Fhitung = 11,414    

Sig F = 0,000    

Ftabel = 2,90    

ttabel = 2,04    

 Sumber : Data Sekunder yang diolah 

       Berdasarkan tabel diatas, diperoleh hasil analisis regresi sebagai berikut  

Y = -1144,970 + 287,728 X1 + 22,431 X2 – 3,618 X3  

4.2.1 Uji t 

       Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas dari 

masing-masing variabel dengan tingkat signifikansi yang digunakan. Jika nilai 

probabilitas < tingkat signifikansi (5%), secara parsial memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap Y. 

Dari tabel 4.2  dapat diinterprestasikan sebagai berikut : 

1. Pengujian terhadap Jumlah Pengusaha Kena Pajak (X1). Dari hasil 

perhitungan diperoleh nilai thitung sebesar 3,529 dan Sig t sebesar 0,001. 

Dari tabel statistik t diperoleh ttabel sebesar 2,04. Karena nilai thitung > ttabel 

dan Sig t < 5%, hal ini mengindikasikan secara parsial, Jumlah 

Pengusaha Kena Pajak (X1) berpengaruh terhadap penerimaan PPn. 

Karena koefisien regresi bertanda positif (287,728) mengindikasikan 



semakin tinggi Jumlah Pengusaha Kena Pajak (X1), akan semakin tinggi 

pula penerimaan PPn. Sebaliknya semakin rendah Jumlah Pengusaha 

Kena Pajak (X1), akan semakin rendah pula penerimaan PPn. 

2. Pengujian terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (X2). Dari hasil 

perhitungan diperoleh nilai thitung sebesar 2,635 dan Sig t sebesar 0,013. 

Dari tabel statistik t diperoleh ttabel sebesar 2,04. Karena nilai thitung > ttabel 

dan Sig t < 5%, hal ini mengindikasikan secara parsial, Tingkat 

Kepatuhan Wajib Pajak (X2) berpengaruh terhadap penerimaan PPN. 

Karena koefisien regresi bertanda positif (22,431) mengindikasikan 

semakin tinggi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (X2), akan semakin tinggi 

pula penerimaan PPN. Sebaliknya semakin rendah Tingkat Kepatuhan 

Wajib Pajak (X2), akan semakin rendah pula penerimaan PPN. 

3. Pengujian terhadap Jumlah Wajib Pajak yang Menerima Sanksi (X3). Dari 

hasil perhitungan diperoleh nilai mutlak thitung sebesar 2,535 dan Sig t 

sebesar 0,016. Dari tabel statistik t diperoleh ttabel sebesar 2,04. Karena 

nilai thitung > ttabel dan Sig t < 5%, hal ini mengindikasikan secara parsial, 

Jumlah Wajib Pajak yang Menerima Sanksi (X3) berpengaruh terhadap 

penerimaan PPN. Karena koefisien regresi bertanda negatif (-3,618) 

mengindikasikan semakin tinggi Jumlah Wajib Pajak yang Menerima 

Sanksi (X3), akan semakin rendah penerimaan PPN. Sebaliknya semakin 

rendah Jumlah Wajib Pajak yang Menerima Sanksi (X3), akan semakin 

tinggi penerimaan PPN. 

 

4.2.2 R2 

      R2 berguna untuk mengukur besarnya sumbangan (kontribusi) variabel 

independent secara keseluruhan terhadap variabel dependennya. Berdasarkan 



tabel 4.1 diketahui besarnya R2 adalah 0,517 atau 51,7%. Hal ini 

mengindikasikan bahwa penerimaan PPN ditentukan sebesar 51,7% oleh Jumlah 

Pengusaha Kena Pajak (X1), Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (X2), dan Jumlah 

Wajib Pajak Yang Menerima Sanksi (X3). Sedangkan sisanya 48,3% dipengaruhi 

oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

4.3 Uji Asumsi Klasik 

4.3.1 Uji Multikolinieritas 

       Multikolinieritas diuji dengan menghitung nilai VIF ( Variance inflating 

Factor). Bila nilai VIF lebih kecil dari 5 maka tidak terjadi multikolinieritas atau 

non multikolinieritas. Hasil pengujian ditunjukkan table berikut : 

Tabel 4.3 Hasil Pengujian Multikolinieritas 

Variabel Bebas VIF Keterangan 

X1 1.046 Non multikolinieritas 

X2 1.173 Non multikolinieritas 

X3 1.173 Non multikolinieritas 

 Sumber : Data sekunder yang diolah 

Dari hasil perhitungan dapat ditarik kesimpulan bahwa dari data tersebut tidak 

terjadi multikolinieritas karena seluruh nilai VIF yang diperoleh kurang dari 5. 

4.3.2 Uji Heterokedastisitas 

            Heterokedastisitas diuji dengan menggunakan Breusch-Pagan/Cook-

Weisberg test. Bila signifikansi hasil korelasi lebih kecil dari 0,05 (5%) maka 

persamaan regresi tersebut mengandung heteroskedastisitas dan sebaliknya 

berarti non heteroskedastisitas atau homokedastisitas. Karena semua nilai 



signifikansi lebih besar dari 0,05 maka asumsi tidak terjadinya 

heteroskedastisitas telah terpenuhi.  

4.3.3 Uji Autokorelasi 

         Uji Autokorelasi ini dilakukan untuk mengetahui apakah nilai dari variabel 

terikat hanya dijelaskan oleh variabel bebas dan bukan oleh variabel 

pengganggunya. Untuk mengetahui ada tidaknya gejala autokorelasi dengan 

menggunakan pengujian Durbin Watson, yaitu dengan membandingkan nilai 

statistik Durbin Watson dengan nilai batas atas (du) dan nilai batas nilai batas 

bawah (dL)  dari tabel pada jumlah observasi n , jumlah faktor bebas k, dan 

tingkat signifikan α,dengan ketentuan sebagai berikut :  

 

1. d < dL                                        = Ho ditolak (terdapat autokorelasi positif) 

2. d > 4-dL                                     = Ho ditolak (terjadi autokorelasi negatif) 

3. dµ<d<4-dµ                                = Ho diterima (tidak terdapat autokorelasi) 

4. dL≤d≤dµ atau 4-dµ≤d≤4-dL        = Pengujian tidak meyakinkan 

            Berdasarkan hasil pengujian didapatkan nilai Durbin Watson berdasarkan 

lampiran diperoleh nilai Durbin Watson sebesar 1,814. Dari tabel Durbin Watson 

dU 1,654  sehingga diperoleh 4 – dU sebesar 2,436 (1,814 terletak di antara 

1,654 dan 2,346) sehingga asumsi tidak terdapat autokorelasi dapat dipenuhi. 

 

 

 



4.4 Pembahasan dan Implikasi Pembahasan 

       Dari hasil penelitian menggunakan analisis regresi berganda, dibuktikan 

bahwa ada pengaruh ( baik positif dan negatif) antara jumlah pengusaha kena 

pajak, tingkat kepatuhan, dan sanksi terhdap penerimaan PPN. Berikut ini 

pembahasan dan implikasi penelitian dari masing-masing variabel terhadap 

penerimaan PPN. 

4.4.1 Jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap Penerimaan PPN 

       Dalam variabel jumlah Pengusaha Kena Pajak diketahui mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan PPN dengan tingkat signifikansi 

0,001. Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat Nasution (2003) menyatakan 

untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui PPh maka prioritas utama yang 

perlu diperhatikan adalah meningkatkan jumlah wajib pajak. Untuk meningkatkan 

jumlah PKP KPP Pratama Malang Utara mengadakan sosialisasi kepada Wajib 

Pajak yang peredaran brutonya sudah melebihi 600 juta untuk menjadi segera 

dikukuhkan sebagai PKP karena jika sudah menjadi PKP bisa mengkreditkan 

PPN nya dan hal ini yang menguntungkan PKP. 

       Pada dasarnya pengusaha kena pajak memaklumi bahwa pajak yang 

mereka bayar digunakan untuk menjalankan roda pemerintahan demi menjamin 

kelangsungan hidup serta mutu kehidupan bangsa. Namun tidak dapat dipungkiri 

bahwa masih banyak pengusaha kena pajak yang enggan membayar pajak, 

bahkan kalau bisa hal itu akan dihindari, digelapkan, atau paling tidak dilalaikan. 

Kejadian seperti ini timbul karena kepatuhan dan kesadaran pengusaha kena  

pajak untuk membayar pajak masih kurang. 

 



4.4.2 Tingkat Kepatuhan  terhadap Penerimaan PPN 

       Tingkat kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan PPN. 

Karena koefisien regresi bertanda positif (22,431) memungkinkan semakin tinggi 

Tingkat Kepatuhan  wajib pajak maka semakin tinggi pula penerimaan PPN. 

Harahap (2004) menyatakan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak sangat 

dipengaruhi oleh tinggi rendahnya tingkat pengetahuan mereka terhadap 

ketentuan perpajakan. Tingkat pengetahuan ini dapat ditingkatkan dengan 

bimbingan oleh fiskus saat melaksanakan kewajiban perpajakannya.        

       Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak akan 

sistem dan peraturan perpajakan baik yang menyangkut kewajiban serta haknya 

maka sangat diperlukan bimbingan dari petugas pajak dengan dilakukan 

pembinaan dan penyuluhan yang dilakukan secara intensif dan continue. Selain 

itu hendaknya informasi mengenai masalah-masalah perpajakan secara teratur 

diberitakan melalui media baik elektronika maupun nonelektronik. Dalam 

mendukung adanya peningkatan pemahaman tentang peraturan perpajakan 

maka perlu diterbitkan brosur-brosur maupun pamflet  untuk menambah 

pengetahuan Wajib Pajak. 

4.4.3 Sanksi  terhadap Penerimaan PPN 

       Jumlah Wajib Pajak yang Menerima Sanksi (X3) berpengaruh terhadap 

penerimaan PPN. Karena koefisien regresi bertanda negatif (-3,618) 

mengindikasikan semakin tinggi Jumlah Wajib Pajak yang Menerima Sanksi (X3), 

akan semakin rendah penerimaan PPN. Sebaliknya semakin rendah Jumlah 

Wajib Pajak yang Menerima Sanksi (X3), akan semakin tinggi penerimaan PPN. 

       Apabila pengusaha kena pajak tidak membayar atau telat melaporkan SPT 

massa PPN nya maka sanksi akan naik sehingga peneriman PPN akan turun, 



begitu pula sebaliknya. Sehingga pengusaha kna pajak diharuskan 

menyampaikan SPT Massa PPN nya secara tepat waktu. Apabila penyampaian 

SPT massa PPN nya tepat waktu maka penerimaan PPN akan meningkat 

.Dengan memperbesar jumlah sanksi dari Rp. 50.000 menjadi Rp. 500.000 untuk 

keterlambatan penyampaian atau tidak disampaikannya SPT, dimana 

pelaksanaan sanksi akan memberikan shock therapy bagi Pengusaha Kena 

Pajak sehingga tidak akan melalaikan kewajibannya dalam menyampaikan SPT 

secara tepat waktu. 

        Selain itu apabila terjadi kealpaan tidak menyampaikan SPT atau 

menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau 

melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga menimbulkan 

kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana kurungan paling 

lama 1 (satu) tahun dan atau denda setinggi-tingginya 2 (dua) kali jumlah pajak 

terutang yang tidak atau kurang bayar. Dan apabila Dengan sengaja tidak 

menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya 

tidak benar atau tidak lengkap sehingga menimbulkan kerugian pada 

pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun 

dan denda setinggi-tingginya 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau 

kurang bayar.          

  

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

       Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik 

kesimpulan dari penelitian pada KPP Pratama Malang Utara, adalah sebagai 

berikut : 

1. Secara bersama-sama variabel jumlah pengusaha kena pajak, 

tingkat kepatuhan wajib pajak, dan jumlah wajib pajak yang 

menerima sanksi berpengaruh terhadap penerimaan pajak 

pertambahan nilai. Sebesar 51.7% ketiga variabel tersebut 

berkontribusi terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. 

2. Terdapat pengaruh yang positif antara jumlah pengusaha kena 

pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Artinya 

semakin tinggi jumlah pengusaha kena pajak, akan semakin tinggi 

penerimaan pajak pertambahan nilai. 

3. Terdapat pengaruh yang positif antara tingkat kepatuhan wajib 

pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Artinya 

semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, akan semakin tinggi 

penerimaan pajak pertambahan nilai. 

4. Terdapat pengaruh yang negatif antara wajib pajak yang terkena 

sanksi terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Artinya 



semakin rendah wajib pajak yang terkena sanksi, akan semakin 

tinggi penerimaan pajak pertambahan nilai. 

5. Diantara ketiga variabel yang berpengaruh terhadap penerimaan 

pajak pertambahan nilai, jumlah pengusaha kena pajak adalah 

variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap penerimaan 

pajak pertambahan nilai. 

5.2  Saran 

       Dari hasil penelitian dan dari data yang telah diteliti, diberikan beberapa 

saran, yang hasilnya diharapkan sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan 

Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak Malang Utara : 

1. Memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat luas, sehingga 

masyarakat memiliki kesadaran untuk membayar pajak, karena selama ini 

masyarakat menganggap pajak merupakan beban yang tidak ada timbal 

baliknya, sehingga diharapkan dengan adanya penyuluhan ini 

masyarakat bisa menyadari arti pentingnya pajak. Direktorat Jendral 

Pajak sebagai instansi yang mengemban tanggung jawab pemungutan 

pajak diharapkan bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia 

sebagai aparat pajak yang professional dan bijaksana. 

2. KPP Malang Utara banyak menerbitkan jumlah PKP yang disahkan 

secara jabatan. 

3. Atas keterlambatan agar secara tegas mengeluarkan Surat Tagihan pajak 

untuk menagih sanksi administrasi.  
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