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Abstract

This research intends to know whether the corporate tax payer compliance level  
had a influence toward increase of tax revenues, investigate the influence between  
tax audit toward increase of tax revenues, and investigate how the influence between  
the  corporate  tax  payer  compliance  level  and  increase  of  tax  revenues  with 
moderated by tax audit. This research using the primary data obtained from Kantor  
Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan, for the year of 2006 and 
2007. This research used multiple regression.

This research proved that  there’s a significant  positive  influence  between the 
corporate  tax  payer  compliance  level  and  increase  of  tax  revenues.  There’s  an 
unsignificant negative influence between the tax audit and increase of tax revenues.  
The influence between the corporate tax payer compliance level and increase of tax  
revenues is significantly weakened by tax audit. 

Keywords : The corporate tax payer compliance level, Tax audit, Increase of tax 

revenues.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki tujuan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan 

makmur sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Upaya untuk 

mewujudkan  tujuan  tersebut  salah  satunya  dengan  pembangunan.  Pembangunan 
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nasional  adalah  kegiatan  yang  berlangsung  terus-menerus  dan  berkesinambungan 

yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat.  Dalam  melaksanakan 

pembangunan  nasional  masalah  pembiayaan  menjadi  sangat  vital.  Pembiayaan 

pembangunan ini direalisasikan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN).

Dalam APBN pemerintah memenuhi kebutuhan dana dengan mengandalkan dua 

sumber pokok, yaitu sumber dana luar negeri dan sumber dana dalam negeri. Sumber 

dana luar negeri misalnya pinjaman luar negeri dan hibah (grant), sedangkan sumber 

dana  dalam negeri  misalnya  penjualan  migas  dan  non  migas  serta  pajak.  Untuk 

menjadi bangsa yang mandiri, pemerintah terus mengoptimalkan sumber dana dalam 

negeri.  Dalam  perkembangannya  pajak  merupakan  komponen  utama  penerimaan 

dalam negeri.  Hal ini nampak dari terus meningkatnya proporsi penerimaan pajak 

terhadap total APBN. Pajak memberikan kontribusi sebesar 80 persen dari seluruh 

penerimaan negara.

Pada  awal  tahun  1984,  sejak  dimulainya  tax  reform  sistem  perpajakan  di 

Indonesia berubah dari  official assessment system  menjadi self assessment system. 

Dalam official assessment system  tanggung jawab pemungutan terletak sepenuhnya 

pada penguasa  pemerintah,  sedangkan dalam  self  assessment  system Wajib Pajak 

diberi  kepercayaan  penuh  untuk  menghitung,  memperhitungkan, 

membayar/menyetor dan melaporkan besarnya pajak yang terhutang sesuai dengan 

jangka  waktu  yang  telah  ditentukan  dalam  peraturan  perundang-undangan 

perpajakan. Nampak jelas disini bahwa dalam  self assessment system Wajib Pajak 

lebih dipandang sebagai subjek bukan sebagai objek pajak. Sebagai konsekuensi dari 



perubahan  ini  Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP)  berkewajiban  untuk  melakukan 

pelayanan, pengawasan, pembinaan, dan penerapan sanksi pajak. 

Untuk mewujudkan  self assessment system dituntut kepatuhan Wajib Pajak itu 

sendiri.  Namun,  dalam kenyataannya  belum semua potensi  pajak  yang ada dapat 

digali. Sebab masih banyak Wajib Pajak yang belum memiliki kesadaran akan betapa 

pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakan baik bagi negara maupun bagi mereka 

sendiri sebagai warga negara yang baik.

Dalam kondisi tersebut keberadaan self assessment system memungkinkan Wajib 

Pajak untuk melakukan kecurangan pajak. Tanpa adanya penelitian dan pemeriksaan 

pajak serta tidak adanya ketegasan dari instansi pajak, maka ketidakpatuhan Wajib 

Pajak  tersebut  dapat  berkembang  sedemikian  rupa  sehingga  bisa  mencapai  suatu 

tingkat dimana sistem perpajakan akan menjadi lumpuh. Untuk menjaga agar Wajib 

Pajak tetap  berada dalam koridor  peraturan  perpajakan,  maka diantisipasi  dengan 

melakukan  pemeriksaan  terhadap  Wajib  Pajak  yang  memenuhi  kriteria  untuk 

diperiksa.  Sebagaimana  telah  diatur  dalam  salah  satu  ketentuan  Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah direvisi oleh Undang-Undang Nomor 16 

Tahun  2000  dan  direvisi  kembali  oleh  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2007 

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yaitu dalam Pasal 29 ayat (1) 

bahwa “Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji 

kepatuhan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan “.

Dalam penelitian Rozie (2005) menyimpulkan bahwa dengan pemeriksaan pajak 

akan mendorong timbulnya kepatuhan Wajib Pajak, sehingga akan berdampak pada 



peningkatan  penerimaan  pajak  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  yang  pada  akhirnya 

pajak  yang  dibayarkan  Wajib  Pajak  akan  masuk  dalam kas  negara.  Bagi  Kantor 

Pelayanan  Pajak,  penerimaan  pajak  apapun  jenisnya  baik  itu  Pajak  Penghasilan, 

Pajak Pertambahan Nilai,dan jenis  pajak lainnya  yang diterima  sangat  tergantung 

pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak baik dalam melaporkan dan melunasi pajaknya. 

Dengan demikian,  pemeriksaan pajak merupakan pagar penjaga agar Wajib Pajak 

tetap  mematuhi  kewajibannya.  Dari  sekian  banyak  jenis  pajak  yang  ada,  Pajak 

Penghasilan (PPh) merupakan harapan pemerintah untuk setiap tahunnya bertambah 

besar,  baik  dari  jumlah  penerimaan  maupun  dari  segi  Wajib  Pajak  yang 

membayarnya. 

Berdasarkan uraian yang penulis kemukakan di atas, masalah yang akan dibahas 

sehubungan dengan  peningkatan  penerimaan  Pajak  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak 

(KPP) adalah sebagai berikut :

1. Apakah  terdapat  pengaruh  antara  tingkat  kepatuhan  Wajib  Pajak  Badan 

terhadap peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak?

2. Apakah terdapat  pengaruh antara  pemeriksaan  pajak terhadap peningkatan 

penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak ?

3. Apakah terdapat hubungan antara tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dan 

peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak yang dimoderasi 

oleh pemeriksaan pajak?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara empiris (1) Untuk 

mengetahui apakah terdapat pengaruh antara tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan 



terhadap peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak. (2) Untuk 

mengetahui apakah terdapat pengaruh antara pemeriksaan pajak terhadap 

peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak. (3) Untuk mengetahui 

apakah terdapat hubungan antara tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dan 

peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak yang dimoderasi oleh 

pemeriksaan pajak.

Manfaat Penelitian

Penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi  pemikiran  kepada:  (1) 

Kantor Pelayanan Pajak terutama KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan sebagai 

bahan masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan 

dalam hal-hal  yang  menyangkut  kepatuhan  Wajib  Pajak  Badan  dan  para  Wajib 

Pajak  lainnya  dalam  rangka  memenuhi  kewajiban  perpajakannya  (2)  Bagi 

masyarakat umum dalam memahami perpajakan di Indonesia 

Telaah Literatur dan Hipotesa

Pembahasan  tentang  peningkatan  penerimaan  pajak  telah  sering  dilakukan 

dengan berbagai  faktor  yang mempengaruhinya.  Dalam penelitian Suryadi  (2006) 

menyimpulkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak yang diukur dari pemeriksaan pajak, 

penegakan hukum, dan kompensasi  pajak berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

penerimaan  pajak  Menurut  Salip  et.al.  (2006)  pemeriksaan  pajak  secara  nominal 

telah meningkatkan penerimaan pajak, namun peningkatan tersebut tidak diikuti oleh 

peningkatan  yang  signifikan  pada  rata-rata  rasio  laba  sebelum  pajak  terhadap 

penjualan (EBT) dan rata-rata penerimaan pajak berdasarkan rasio Pajak Penghasilan 



Badan  terhadap  penjualan.  Menurut  Gunadi  (2005)  analisa  mengenai  jumlah 

tambahan  penerimaan  pajak  dari  aktivitas  pemeriksaan  pajak  menunjukkan  hasil 

yang meningkat yaitu 8%, 11%, dan 13% untuk tahun 2001 sampai 2003.

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia menuntut Wajib Pajak untuk 

turut  aktif  dalam pemenuhan  kewajiban  perpajakannya.  Sistem pemungutan  yang 

berlaku  adalah  self  assesment  system,  dimana  segala  pemenuhan  kewajiban 

perpajakan  dilakukan  sepenuhnya  oleh  Wajib  Pajak,  fiskus  hanya  melakukan 

pengawasan melalui prosedur pemeriksaan.

Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang 

punggung  self  assesment  system,  dimana  Wajib  Pajak  bertanggung  jawab 

menetapkan sendiri kewajiban perpajakannya dan kemudian secara akurat dan tepat 

waktu membayar serta melaporkan pajaknya tersebut.

Pajak  penghasilan  merupakan  jenis  pajak  subjektif  yang  kewajiban  pajaknya 

melekat  pada  subjek  pajak  yang  bersangkutan,  artinya  kewajiban  pajak  tersebut 

dimaksudkan untuk tidak dilimpahkan kepada subjek pajak lainnya. Oleh karena itu 

kesadaran  dan  kepatuhan  subjek  pajak  sangat  diperlukan.  Pajak  penghasilan 

dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterimanya 

atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Alat  yang  sering  digunakan  untuk  menilai  kepatuhan  Wajib  Pajak  adalah 

ketepatan waktu pelaporan SPT.  Surat  Pemberitahuan (SPT) merupakan dokumen 

yang  menjadi  alat  kerjasama  antara  Wajib  Pajak  dan  administrasi  pajak,  yang 

memuat data-data yang diperlukan untuk menetapkan secara tepat jumlah pajak yang 

terutang. Pengertian SPT dalam Pasal 1 butir 10 UU KUP adalah surat yang oleh 



Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang 

terutang  menurut  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  perpajakan.  Sesuai 

dengan prinsip self assesment system, Wajib Pajak harus melaporkan pajak bulanan 

dan pajak tahunannya. 

Dalam SPT Tahunan, terdapat informasi mengenai jumlah PPh Terutang yang 

dapat menjadi dasar untuk mengetahui besarnya peningkatan penerimaan pajak tiap 

tahunnya.  Semakin  patuh  Wajib  Pajak  melaporkan  SPT  Tahunannya,  maka 

peningkatan penerimaan pajak akan dapat direalisasikan.

Dalam  prakteknya  hampir  semua  sistem  perpajakan  di  dunia  mengatur 

kemungkinan dapat dilakukan penelitian dan pemeriksaan laporan perpajakan Wajib 

Pajak,  yang  nantinya  akan dapat  mengungkap  seberapa  besar  kekeliruan  maupun 

penyimpangan  yang  ada  dengan  kata  lain  untuk  melihat  apakah  SPT  yang 

disampaikan oleh Wajib Pajak sesuai dengan persyaratan pajak yang berlaku. Pada 

akhir pemeriksaan, petugas pajak akan menyampaikan kepada Wajib Pajak mengenai 

kelebihan atau kekurangan dari pajak yang telah dilaporkan.

Tujuan akhir dari pemeriksaan di atas diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan 

Wajib Pajak  dalam memenuhi  kewajiban perpajakannya  yang  akan menyebabkan 

peningkatan penerimaan dari sektor pajak. 

Besar  kecilnya  penerimaan  pajak  yang  diterima  Kantor  Pelayanan  Pajak 

tergantung  pada  besar  kecilnya  Penghasilan  Kena  Pajak  yang  dihitung  dengan 

melakukan  koreksi  fiskal  positif  dan  koreksi  fiskal  negatif  terhadap  laba  bersih 

sebelum pajak dari Wajib Pajak Badan yang bersangkutan.



Sehingga beberapa hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini :

H1 = Terdapat  pengaruh  antara  tingkat  kepatuhan  Wajib  Pajak  Badan 

terhadap  peningkatan  penerimaan  pajak  pada  Kantor  Pelayanan 

Pajak.

H2 = Terdapat  pengaruh  antara  pemeriksaan  pajak  terhadap  peningkatan 

penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak.

H3 = Hubungan  antara  tingkat  kepatuhan  Wajib  Pajak  Badan  dan 

peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak yang 

dimoderasi oleh pemeriksaan pajak.

 METODA PENELITIAN

Rancangan Pengumpulan Data

 Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan padaKantor Pelayanan 

Pajak  Pratama  Jakarta  Grogol  Petamburan.  Teknik  pengambilan  sampel  yang 

digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  secara  random  sampling,  dimana  sampel 

penelitian ini adalah yang memenuhi kriteria tertentu yang dikehendaki peneliti dan 

kemudian dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian 

sebagai berikut :

1. Sampel terdiri dari Wajib Pajak Badan yang diperiksa dan tidak diperiksa.

2. Sampel  terdiri  dari  Wajib  Pajak  Badan  yang  tepat  waktu  dan  tidak  tepat 

waktu  dalam melaporkan  SPT  Tahunannya.  Data  yang  digunakan  adalah 

selisih hari dari tanggal pelaporan SPT Tahunan dengan tanggal batas akhir 



pelaporan tanggal 31 Maret. Pengambilan data dibatasi 65 (enam puluh lima) 

hari sebelum batas akhir pelaporan SPT Tahunan dan 65 (enam puluh lima) 

hari setelah batas akhir pelaporan.

3. Nilai PPh Terutang dan Penghasilan Kena Pajak tidak boleh 0 (nol)

Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data dikumpulkan 

dengan  cara  melakukan  penelitian  langsung  ke  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama 

Jakarta  Grogol  Petamburan  Data yang dikumpulkan dalam penelitian  ini  meliputi 

data  untuk  tahun  pajak  2006  dan  2007,  antara  lain  berupa:Selisih  PPh 

terutang.,Tanggal pelaporan SPT Tahunan oleh Wajib Pajak Badan,Data Wajib Pajak 

Badan yang diperiksa,Selisih Penghasilan Kena Pajak.

Operasional Variabel

Terdapat empat variabel pada penelitian ini:

1. Variabel terikat

Variabel  terikat  (Y)  adalah  Peningkatan  penerimaan  pajak  merupakan  kenaikan 

jumlah penerimaan negara yang berasal dari sektor pajak jika dibandingkan dengan 

tahun sebelumnya yang diukur dari  selisih PPh Terutang. Untuk Tahun Pajak 2006 

peningkatan penerimaan pajak diperoleh dari selisih PPh Terutang tahun 2006 dan 

2005,  sedangkan untuk  peningkatan  penerimaan  pajak  tahun  2007 diperoleh  dari 

selisih PPh Terutang tahun 2007 dan 2006.



2. Variabel bebas

Variabel bebas (X1) adalah tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan. Alat ukur yang 

digunakan adalah waktu penyampaian SPT Tahunan, dimana data yang digunakan 

adalah  jumlah  selisih  hari  dari  tanggal  pelaporan  terhadap  tanggal  batas  akhir 

pelaporan tanggal 31 Maret. Untuk pelaporan yang dilakukan sebelum batas akhir, 

diberikan tanda skor positif (+). Untuk pembayaran tepat waktu, bernilai nol (0) dan 

untuk  pelaporan  setelah  batas  akhir  pelaporan  diberikan  tanda  skor  negatif  (-). 

Adapun  nilainya  merupakan  selisih  hari  pelaporan  dengan  tanggal  batas  akhir 

pelaporan.

3. Variabel moderating

Variabel moderating (X2) adalah Pemeriksaan pajak yang merupakan serangkaian 

kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya 

untuk menguji  kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain 

dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan  perundang-undangan perpajakan. 

Ada beberapa kriteria suatu perusahaan yang akan diperiksa, antara lain (a)SPT yang 

dilaporkan  menyatakan  lebih  bayar  (wajib  diperiksa).(b)  SPT  yang  dilaporkan 

menyatakan  rugi.(c)SPT  tidak  atau  terlambat  disampaikan.  (d)SPT  memenuhi 

kriteria yang ditentukan Direktur Jenderal Pajak untuk diperiksa.

Dalam penelitian ini, untuk melihat apakah perusahaan akan diperiksa atau tidak, 

penulis  melihat  dari  SPT  Tahunan  menyatakan  lebih  bayar.  Apabila  perusahaan 

tersebut  diperiksa  maka  akan  diberi  skor  1,  apabila  perusahaan  tersebut  tidak 

diperiksa akan diberi skor 0.



4. Variabel Kontrol

Variabel  Kontrol  adalah  Penghasilan  Kena  Pajak  (PKP) diperoleh  dengan 

mengkoreksi  fiskal  positif  dan  negatif  laba  bersih  sebelum  pajak,  serta 

mengurangkannya  dengan kompensasi  rugi  fiskal  jika ada.  PKP selanjutnya  akan 

digunakan sebagai dasar pengenaan pajak yang akan menentukan besar atau kecilnya 

jumlah PPh Terutang. Dari nilai PKP akan dihitung besarnya PPh Terutang dengan 

mengalikan nilai PKP dengan tarif PPh Badan yang telah ditetapkan undang-undang 

perpajakan. Karena peningkatan penerimaan pajak dihitung dari selisih PPh Terutang 

maka nilai PKP juga dicari selisihnya. Untuk Tahun Pajak 2006, dicari selisih PKP 

tahun 2006 dan 2005, sedangkan untuk Tahun pajak 2007 dicari selisih PKP tahun 

2007 dan 2006.

.

          E. Metode Analisis Data

Metode  analisis  yang  digunakan  adalah  metode  regresi  berganda.  Dalam 

melakukan  analisi  regresi  berganda,  terlebih  dahulu  dilakukan  pengujian  asumsi 

klasik  (asumsi  heteroskedasitas  dan  otokorelasi,  multikolinearitas  antar  variabel 

independen)  agar  memenuhi  sifat  estimasi  regresi  bersifat  BLUES  (Best  Linear 

Unbiased Estimator). 

Model Penelitian

Berdasarkan pengembangan hipotesis diatas maka dapat diterapkan model regresi 

berganda sebagai berikut:

IncTax Rev  =  α + β1 Comp + β2 TaxAud + β3 Comp TaxAud + β4 PKP + ε



IncTax Rev (Y)  = Peningkatan  penerimaan  pajak  pada  Kantor 

Pelayanan Pajak
Comp (X1)) = Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan
TaxAud (X2 ) = Pemeriksaan pajak
PKP = Penghasilan Kena Pajak

Berikut adalah kerangka konseptual berdasarkan telaah literatur diatas, yang dapat 

digambarkan dalam bentuk diagram skematik sebagai berikut :

:                         Gambar Model Penelitian

Analisis Hasil

Statistik deskriptif 

Variabel Bebas:
Tingkat 

Kepatuhan Wajib 
Pajak Badan 

Peningkatan 
penerimaan 

Pajak Kantor 
Pelayanan Pajak 

Pemeriksaan
 pajak

Variabel Kontrol:
Penghasilan Kena 

Pajak
(PKP)

    Variabel Terikat 

Variabel Moderating  



Di bawah ini merupakan statistik deskriptif variabel yang digunakan :

Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

238 -.44 .79 .1909 .20808

238 -63.00 18.00 1.0252 8.95791

238 .00 1.00 .3109 .46385

238 -30.00 12.00 .3067 3.49599

238 -1.73 7.70 .5396 .74025
238

Peningkatan Penerimaan
Pajak Penghasilan Pada
Kantor Pelayanan Pajak
Tingkat Kepatuhan Wajib
Pajak Badan
Pemeriksaan Pajak
Tingkat Kepatuhan Wajib
Pajak Badan*Pemeriksaan
Pajak
Penghasilan Kena Pajak
Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Sumber : data diolah dengan SPSS 15.0

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa :

1. Peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak dengan satuan 

Rupiah yang telah di Log mempunyai nilai minimum sebesar -0,44, dengan 

nilai  maksimum 0,79, rata-rata peningkatan penerimaan pajak pada Kantor 

Pelayanan Pajak dari  238 observasi sebesar 0,1909 dengan standar deviasi 

sebesar 0,20808. 

2. Tingkat  kepatuhan Wajib Pajak Badan mempunyai  nilai  minimum sebesar 

-63 hari, dengan nilai maksimum 18 hari, rata-rata tingkat kepatuhan Wajib 

Pajak  Badan  dari  238  observasi  sebesar  1,0252  dengan  standar  deviasi 

sebesar 8,95791.

3. Pemeriksaan  pajak  yang  merupakan  variabel  dummy  mempunyai  nilai 

minimum sebesar 0,00, dengan nilai maksimum 1,00, rata-rata pemeriksaan 



pajak  dari  238  observasi  sebesar  0,3109  dengan  standar  deviasi  sebesar 

0,46385.

4. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan*Pemeriksaan pajak minimum sebesar 

-30,00,  dengan  nilai  maksimum  12,00,  rata-rata  tingkat  kepatuhan  Wajib 

Pajak Badan*Pemeriksaan pajak dari 238 observasi sebesar 0,3067 dengan 

standar deviasi sebesar 3,49599.

5. Penghasilan Kena Pajak dengan satuan rupiah yang telah di Log mempunyai 

nilai  minimum  sebesar  -1,73,  dengan  nilai  maksimum  7,70,  rata-rata 

Penghasilan Kena Pajak dari 238 observasi  sebesar 0,5396 dengan standar 

deviasi sebesar 0,74025. 

Uji Asumsi Klasik

Pengujian  alat  statistik  regresi  berganda  mensyaratkan  dilakukannya 

pengujian asumsi klasik.  Model penelitian ini telah lolos uji  asumsi klasik dimana 

tidak terdapat  masalah multikolinearitas, heteroskedasitas dan autokorelasi.  (Hasil 

pengujian terdapat pada lampiran)

Uji Hipotesis

Dari hasil pengolahan statistik diperoleh hasil sebagai  berikut :



Coefficientsa

.149 .019 7.886 .000

.003 .002 .112 1.671 .096

-.014 .028 -.032 -.507 .613

-.008 .004 -.134 -1.987 .048

.086 .018 .307 4.933 .000

(Constant)
Tingkat Kepatuhan Wajib
Pajak Badan
Pemeriksaan Pajak
Tingkat Kepatuhan Wajib
Pajak
Badan*Pemeriksaan
Pajak
Penghasilan Kena Pajak

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajaka. 

Sumber : data diolah dengan SPSS 15.0

1.  Pengaruh  antara  tingkat  kepatuhan  Wajib  Pajak  Badan  terhadap 

peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak.

Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai signifikan untuk hipotesis 

pertama  adalah  0,096  nilai  tersebut  dinyatakan  signifikan  secara  marginally  

significant pada level 10% (0,096 < alpha 0,100) maka  Ho1 ditolak, artinya terdapat 

pengaruh  antara  tingkat  kepatuhan  Wajib  Pajak  Badan  terhadap  peningkatan 

penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak. Koefisien regresi dalam pengujian 

ini  adalah  sebesar  0,003 menunjukkan  bahwa pengaruh  antara  tingkat  kepatuhan 

Wajib Pajak Badan terhadap peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan 

Pajak adalah positif. Berdasarkan nilai koefisien regresi tersebut dapat disimpulkan 

bahwa tingkat  koefisien penerimaan pajak akan meningkatkan sebesar 0,003, jika 

tingkat kepatuhan wajib pajak badan naik sebesar 1, dan pengaruh tersebut signifikan 

pada tingkat 10%. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh 

Suryadi  (2006)  yang  menyimpulkan  kepatuhan  Wajib  Pajak  yang  diukur  dari 



pemeriksaan  pajak,  penegakkan  hukum,  dan  kompensasi  pajak  berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja penerimaan pajak. 

Penerimaan hipotesis ini menyatakan bahwa semakin patuh Wajib Pajak Badan 

melaporkan  dan  melunasi  kewajiban  perpajakannya  maka  akan  semakin 

meningkatkan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak.

2.  Pengaruh  antara  pemeriksaan  pajak  terhadap  peningkatan  penerimaan 

pajak pada Kantor Pelayanan Pajak.

Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai signifikan untuk hipotesis 

kedua adalah 0,613 nilai tersebut dinyatakan tidak signifikan karena nilai tersebut 

lebih besar  dari  alpha 0,05  maka  Ho2  diterima,  artinya  tidak  terdapat  pengaruh 

antara  pemeriksaan  pajak  terhadap  peningkatan  penerimaan  pajak  pada  Kantor 

Pelayanan Pajak. 

Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gunadi 

(2005) yang menyimpulkan analisa jumlah tambahan penerimaan pajak dari aktivitas 

pemeriksaan menunjukkan hasil yang meningkat.

Penelitian  Salip  et.al.  (2006)  pemeriksaan  pajak  secara  nominal  telah 

meningkatkan  penerimaan  pajak,  namun  peningkatan  tersebut  tidak  diikuti  oleh 

peningkatan  yang  signifikan  pada  rata-rata  rasio  laba  sebelum  pajak  terhadap 

penjualan (EBT) dan rata-rata penerimaan pajak berdasarkan rasio Pajak Penghasilan 

Badan terhadap penjualan. 

Penolakan  hipotesis  ini  menyatakan  bahwa  pemeriksaan  pajak  tidak  dapat 

membuat penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak meningkat.



3.  Hubungan  antara  kepatuhan  Wajib  Pajak  Badan  dan  peningkatan 

penerimaan  pajak  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  yang  dimoderasi  oleh 

pemeriksaan pajak.

Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai signifikan untuk hipotesis 

kedua ketiga adalah 0,048 nilai tersebut dinyatakan signifikan karena nilai tersebut 

lebih kecil dari alpha 0,05  maka  Ho3 ditolak, artinya ada hubungan antara kepatuhan 

Wajib Pajak Badan dan peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak 

yang dimoderasi oleh pemeriksaan pajak.

Koefisien regresi dalam pengujian ini adalah sebesar -0,008 menunjukkan bahwa 

tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dan peningkatan penerimaan pajak semakin 

lemah dengan adanya pemeriksaan pajak.

Penerimaan  hipotesis  ini  menyatakan  bahwa  pemeriksaan  pajak  tidak  dapat 

membuat hubungan antara tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dan peningkatan 

penerimaan pajak semakin baik.

Variabel Kontrol

Dalam penelitian  ini  yang  menjadi  variabel  kontrol  adalah  Penghasilan  Kena 

Pajak  (PKP)  .  Dari  hasil  Uji-t  dapat  diketahui  bahwa  Penghasilan  Kena  Pajak 

mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap peningkatan penerimaan 

pajak.

Semakin besar nilai Penghasilan Kena Pajak yang dilaporkan oleh Wajib Pajak 

maka akan membuat penerimaan pajak meningkat. Dalam perhitungan PPh Wajib, 



Pajak Badan Penghasilan Kena Pajak merupakan dasar pengenaan pajak yang akan 

dikalikan denga tarif PPh Wajib Pajak Badan.

Kesimpulan

Berdasarkan  pembahasan  yang  telah  dilakukan  sebelumnya,  penulis  akan 

menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Terdapat  pengaruh  positif  antara  tingkat  kepatuhan  Wajib  Pajak  terhadap 

peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta 

Grogol Petamburan. Jadi semakin patuh Wajib Pajak Badan melaporkan dan 

melunasi kewajiban perpajakannya maka penerimaan pajak pada KPP akan 

meningkat.

2. Tidak  terdapat  pengaruh  yang  signifikan  pemeriksaan  pajak  terhadap 

peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta 

Grogol Petamburan.

3. Hubungan  tingkat  kepatuhan  Wajib  Pajak  Badan  terhadap  peningkatan 

penerimaan  pajak  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Jakarta  Grogol 

Petamburan  akan  diperlemah  dengan  adanya  pemeriksaan  pajak  sebagai 

variabel  moderating.  Sehingga  pemeriksaan  pajak  tidak  dapat  membuat 

hubungan  antara  tingkat  kepatuhan  Wajib  Pajak  Badan  dan  peningkatan 

penerimaan pajak semakin baik

4. Penghasilan Kena Pajak sebagai variabel kontrol mempunyai pengaruh yang 

signifikan  dan  positif  terhadap  peningkatan  penerimaan  pajak.Artinya 



semakin  besar  Penghasilan  Kena  Pajak  semakin  besar  peningkatan 

penerimaan pajak.

B. Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian  ini  penulis  menggunakan  data  untuk  tahun  pajak  2006  dan 

2007,  dimana  untuk  mendapatkan  perbandingan  penerimaan  pajak  tiap  tahunnya 

masih tergolong sedikit.  Makin banyak jumlah tahun pembanding yang digunakan 

maka akan lebih representatif. Selain itu, karena keterbatasan waktu jumlah sampel 

yang digunakan jumlahnya masih kurang.  

C. Saran

Saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan uraian yang ada pada bab-

bab adalah :

1. Untuk penelitian selanjutnya agar dapat menambah jumlah tahun pajak yang 

digunakan dalam penelitian.

2. Untuk  penelitian  selanjutnya  agar  dapat  menambah  jumlah  variabel 

independen yang dapat mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak seperti 

pelayanan pajak dan undang-undang perpajakan.

3. Untuk lebih memberikan pemahaman yang luas kepada Wajib Pajak tentang 

pentingnya  membayar  pajak  hendaknya  Direktorat  Jenderal  Pajak  lebih 

intensif dalam mengadakan penyuluhan-penyuluhan pajak terpadu. Misalnya 

melalui  seminar-seminar,  melalui  internet,  ikut  serta  dalam  acara-acara 

publik, dan lain-lain.



4. Mengingat tingkat kepatuhan Wajib Pajak terutama pada Kantor Pelayanan 

Pajak  Pratama  Jakarta  Grogol  Petamburan  berpengaruh  pada  peningkatan 

penerimaan pajak maka pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Pajak harus 

lebih ditingkatkan baik itu dari segi pelaporan maupun penyetoran pajaknya.

5. Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Badan sebaiknya lebih difokuskan kepada 

laporan keuangannya, agar jumlah pajak terutang yang dibayar Wajib Pajak 

Badan  sesuai  dengan  yang  sebenarnya  sehingga  dapat  meningkatkan 

penerimaan pajak.

6. Mengintensifkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi-instansi lain yang 

berkompeten seperti organisasi konsultan pajak, Kadin, maupun Kepolisian.

7. Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan, Manajemen Open-

Case perlu  diterapkan.  Dengan  manajemen  ini  pemeriksaan  peer  review 

diadakan dimana pemeriksaan yang sudah rampung akan ditelaah dan dikaji 

kembali  oleh pihak lain.  Apabila  hasil  kajian merekomendasikan perlunya 

diadakan pemeriksaan ulang, maka atas pemeriksaan yang direview tersebut 

akan dilakukan pemeriksaan kembali.

8. Untuk  menjembatani  komunikasi  antara  fiskus  dengan Wajib  pajak,  perlu 

ditingkatkan  lagi  layanan bagi  Wajib Pajak,  baik melalui  website,  telepon 

maupun  dengan  datang  langsung  ke  Kantor  Pelayanan  Pajak,  melalui 

Account  Representatives-nya.  Fiskus  sebagai  pelayan  dan abdi  masyarakat 

hendaknya menempatkan Wajib Pajak sebagai customer yang harus dihargai, 

dilayani dan didengarkan keluhannya.  Kesadaran wajib pajak akan tumbuh 

dengan proses yang alamiah tanpa paksaan apabila mereka merasa nyaman 



dan diperlakukan secara adil. Dengan adanya  Account Representatives  (AR) 

yang  memberikan  pengawasan  dan  konsultasi  bagi  Wajib  Pajak,  proses 

penyuluhan, pembinaan dan komunikasi dua arah dapat terwujud.
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Lampiran  ( Hasil Analisa Regresi Berganda)

Descriptives

Descriptive Statistics

238 -.44 .79 .1909 .20808

238 -63.00 18.00 1.0252 8.95791

238 .00 1.00 .3109 .46385

238 -30.00 12.00 .3067 3.49599

238 -1.73 7.70 .5396 .74025
238

Peningkatan Penerimaan
Pajak Penghasilan Pada
Kantor Pelayanan Pajak
Tingkat Kepatuhan Wajib
Pajak Badan
Pemeriksaan Pajak
Tingkat Kepatuhan Wajib
Pajak Badan*Pemeriksaan
Pajak
Penghasilan Kena Pajak
Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Regression

Variables Entered/Removedb

Penghasilan Kena Pajak, Tingkat Kepatuhan
Wajib Pajak Badan*Pemeriksaan Pajak,
Pemeriksaan Pajak, Tingkat Kepatuhan
Wajib Pajak Badan

a
. Enter

Model
1

Variables Entered
Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Pada
Kantor Pelayanan Pajak

b. 

Model Summaryb

.343a .118 .102 .19713 1.762
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), Penghasilan Kena Pajak, Tingkat Kepatuhan
Wajib Pajak Badan*Pemeriksaan Pajak, Pemeriksaan Pajak, Tingkat
Kepatuhan Wajib Pajak Badan

a. 

Dependent Variable: Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Pada
Kantor Pelayanan Pajak

b. 



ANOVAb

1.206 4 .302 7.760 .000a

9.055 233 .039
10.261 237

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Penghasilan Kena Pajak, Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak
Badan*Pemeriksaan Pajak, Pemeriksaan Pajak, Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak
Badan

a. 

Dependent Variable: Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor
Pelayanan Pajak

b. 

Coefficientsa

.149 .019 7.886 .000

.003 .002 .112 1.671 .096 .846 1.182

-.014 .028 -.032 -.507 .613 .963 1.038

-.008 .004 -.134 -1.987 .048 .836 1.197

.086 .018 .307 4.933 .000 .975 1.026

(Constant)
Tingkat Kepatuhan Wajib
Pajak Badan
Pemeriksaan Pajak
Tingkat Kepatuhan Wajib
Pajak
Badan*Pemeriksaan
Pajak
Penghasilan Kena Pajak

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajaka. 
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Dependent Variable: Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Pada 
Kantor Pelayanan Pajak



Regression

Variables Entered/Removedb

Penghasilan Kena Pajak, Tingkat Kepatuhan Wajib
Pajak Badan*Pemeriksaan Pajak, Pemeriksaan
Pajak, Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan

a . Enter

Model
1

Variables Entered
Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: ABSRESIDb. 

Coefficientsa

.146 .011 12.876 .000

.001 .001 .090 1.268 .206

.017 .017 .066 .995 .321

-.003 .002 -.082 -1.156 .249

.006 .011 .036 .547 .585

(Constant)
Tingkat Kepatuhan Wajib
Pajak Badan
Pemeriksaan Pajak
Tingkat Kepatuhan Wajib
Pajak
Badan*Pemeriksaan
Pajak
Penghasilan Kena Pajak

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: ABSRESIDa. 

Uji Multikolinearitas

Coefficientsa

.846 1.182

.963 1.038

.836 1.197

.975 1.026

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak
Badan
Pemeriksaan Pajak
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak
Badan*Pemeriksaan Pajak
Penghasilan Kena Pajak

Model
1

Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: Peningkatan Penerimaan Pajak
Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak

a. 



Uji Autokorelasi

Model Summaryb

1.762
Model
1

Durbin-
Watson

Dependent Variable: Peningkatan Penerimaan
Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak

b. 

Uji Heteroskedastisitas

Regression

Variables Entered/Removedb

Penghasilan Kena Pajak, Tingkat Kepatuhan Wajib
Pajak Badan*Pemeriksaan Pajak, Pemeriksaan
Pajak, Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan

a . Enter

Model
1

Variables Entered
Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: ABSRESIDb. 

Coefficientsa

.146 .011 12.876 .000

.001 .001 .090 1.268 .206

.017 .017 .066 .995 .321

-.003 .002 -.082 -1.156 .249

.006 .011 .036 .547 .585

(Constant)
Tingkat Kepatuhan Wajib
Pajak Badan
Pemeriksaan Pajak
Tingkat Kepatuhan Wajib
Pajak
Badan*Pemeriksaan
Pajak
Penghasilan Kena Pajak

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: ABSRESIDa. 



Uji Normalitas
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Dependent Variable: Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Pada 
Kantor Pelayanan Pajak

Regression

Variables Entered/Removedb

Penghasilan Kena Pajak, Tingkat Kepatuhan
Wajib Pajak Badan*Pemeriksaan Pajak,
Pemeriksaan Pajak, Tingkat Kepatuhan Wajib
Pajak Badan

a
. Enter

Model
1

Variables Entered
Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Pada
Kantor Pelayanan Pajak

b. 



Model Summary

.343a .118 .102 .19713
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Penghasilan Kena Pajak,
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan*Pemeriksaan
Pajak, Pemeriksaan Pajak, Tingkat Kepatuhan Wajib
Pajak Badan

a. 

ANOVAb

1.206 4 .302 7.760 .000a

9.055 233 .039
10.261 237

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Penghasilan Kena Pajak, Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak
Badan*Pemeriksaan Pajak, Pemeriksaan Pajak, Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak
Badan

a. 

Dependent Variable: Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor
Pelayanan Pajak

b. 

Coefficientsa

.149 .019 7.886 .000

.003 .002 .112 1.671 .096

-.014 .028 -.032 -.507 .613

-.008 .004 -.134 -1.987 .048

.086 .018 .307 4.933 .000

(Constant)
Tingkat Kepatuhan Wajib
Pajak Badan
Pemeriksaan Pajak
Tingkat Kepatuhan Wajib
Pajak
Badan*Pemeriksaan
Pajak
Penghasilan Kena Pajak

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajaka. 
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