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ABSTRAKSI 
 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pemeriksaan pajak berpengaruh 
terhadap penerimaan pajak yang diukur atas jumlah pemeriksaan setiap bulan terhadap 
penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta. Penulis 
menggunakan desain penelitian kausal dalam penelitian ini. 

Jenis data yang digunakan adalah data primer, Sedangkan objek penelitian di KPP 
Pratama Surakarta. Pengolahan data dilakukan dengan alat bantu program statistik. 
Pengujian asumsi klasik yang digunakan adalah uji normalitas uji heteroskedastisitas 
dan uji autokorelasi, sedangkan model analisis yang digunakan adalah regresi linier 
sederhana. Setelah dilakukan  pengujian menggunakan SPSS, dilakukan juga analisis 
efektivitas yaitu untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pajak di KPP Pratama 
Surakarta. 

Hasil penelitian membuktikan bahwa pemeriksaan pajak yang diukur melalui 
jumlah Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diterbitkan  berpengaruh signifikan terhadap 
penerimaan pajak di KPP Pratama Surakarta. Sedangkan, dari analisis efektivitas yang 
dilakukan diperoleh hasil bahwa tingkat efektivitas penerimaan pajak pada tahun 2009 
mempunyai efektivitas sebesar 91,75% yang termasuk dalam kriteria efektif. Sedangkan 
penerimaan pajak pada tahun 2010 dan 2011 termasuk dalam kriteria cukup efektif. 

 

 Kata Kunci : Pemeriksaan Pajak, Penerimaan Pajak, Efektivitas 

 

 

 

 



A. PENDAHULUAN 

Latar Belakang 
Sejak terjadinya krisis ekonomi, peranan kebijakan fiskal sangat penting. 

Perkembangan pendapatan negara harus diupayakan lebih cepat dari perkembangan 
belanja atau pengeluaran negara. Dalam hal ini, sektor pajak adalah sektor yang 
paling ideal dan yang paling menjanjikan untuk membiayai APBN, yang mana 
belanja negara  tiap tahunnya terus meningkat. 

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari tahun ke 
tahun penerimaan perpajakan mengalami peningkatan yang cukup signifikan baik 
secara nominal maupun persentase terhadap seluruh pendapatan negara. Pajak 
memberikan kontribusi sebesar 80 persen dari seluruh penerimaan negara. 

Dominasi pajak sebagai sumber penerimaan merupakan satu hal yang sangat 
wajar, terlebih ketika sumber daya alam, khususnya minyak bumi tidak bisa lagi 
diandalkan. Penerimaan dari sumber daya alam mempunyai umur yang relatif 
terbatas, suatu saat akan habis dan tidak bisa diperbaharui. Hal ini berbeda dengan 
pajak, sumber penerimaan ini mempunyai umur tidak terbatas, terlebih dengan 
semakin bertambahnya jumlah penduduk. 

Langkah pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor 
perpajakan dimulai dengan melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh  
pada tahun 1983, dan pada awal tahun 1984 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. Penerapan self assesment system akan efektif apabila kondisi 
kepatuhan sukarela (voluntary compliance) pada masyarakat telah terbentuk 
(Darmayanti, 2004). 

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. (Asri dan Vinola, 2009). 

Upaya dalam meningkatkan penerimaan pajak melalui pemeriksaan 
terhadap wajib pajak juga direkomendasikan oleh IMF. Adapun rekomendasi 
tersebut tertuang dalam Letter Of Intent (LOI) tahun 1999 yang dikutip oleh Gunadi 
(2005), dinyatakan bahwa langkah kunci untuk meningkatkan penerimaan pajak 
adalah dengan cara menaikkan coverage pemeriksaan pajak (tax audit coverage 
ratio). 

Tindakan pemeriksaan ini dilakukan sebagai sarana penegakan hukum (law 
enforcement) bagi Wajib Pajak (WP) atau Penanggung Pajak (PP) yang lalai dalam 
memenuhi kewajiban perpajakannya, untuk memperkecil jumlah tunggakan pajak 
yang terutang oleh Wajib Pajak, dan merupakan salah satu langkah penting dalam 
mengamankan dan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Jika hal 
tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan faktor-faktor penghambat 
dalam pelaksanaan pemeriksaan dapat diatasi maka upaya peningkatan penerimaan 
negara dari sektor pajak tentunya akan tercapai. 

Berdasarkan apa yang diuraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian dengan judul “Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak 
(Studi kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Surakarta)” 



Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mencari bukti empiris tentang pengaruh pemeriksaan pajak terhadap 
penerimaan pajak di KPP Pratama Surakarta. 

2. Untuk mengukur efektivitas penerimaan pajak di KPP Surakarta 
 
B. TINJAUAN PUSTAKA 

Pajak 
Pengertian Pajak menurut Undang-undang No.28 Tahun 2007 tentang 

Ketentuan Umun dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat (1) yaitu : Pajak adalah 
kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 
bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan 
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat. 

 

Pemeriksaan Pajak 
Pembayaran pajak dengan mudah dapat dihindari dengan tidak melakukan 

perbuatan yang memberi alasan tidak dikenakan pajak, yaitu dengan tidak 
meniadakan atau tidak melakukan hal-hal yang dikenakan pajak. Misalnya: cukai 
tembakau atas rokok putih putih (luar negeri) dihindari dengan memuaskan diri 
dengan rokok klobot/ tingwe (surogat). Maka dari itu jika terdapat kejanggalan 
dalam pembayaran pajak bisa dilakukan pemeriksaan oleh KPP, dan pastinya sesuai 
dengan ketentuan yang sudah ada. 

Berdasarkan pasal 1 angka 25 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, Pemeriksaan Pajak adalah 
serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti 
yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar 
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau 
untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang 
undangan perpajakan.  

Pelaksanaan pemeriksaan pajak diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 
Pemeriksaan Pajak oleh pejabat yang berwenang dan berakhir dengan disetujuinya Laporan 
Pemeriksaan Pajak. Laporan Pemeriksaan Pajak disusun secara ringkas dan jelas, memuat 
ruang lingkup sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat kesimpulan Pemeriksa Pajak 
yang didukung temuan yang kuat tentang ada tidaknya penyimpangan terhadap peraturan 
perundang-undangan perpajakan, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang 
terkait.  

 

 



 

Tujuan Pemeriksaan Pajak 
Sesuai dengan pasal 29 ayat 1 UU nomor 16 tahun 2000 

sebagaimana  telah diubah terakhir dengan UU nomor 28 tahun 2007, tujuan 
pemeriksaan  pajak  dapat dibedakan menjadi dua yaitu untuk menguji kepatuhan 
pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk  tujuan lain dalam rangka 
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak.  

Pemeriksaan yang bertujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 
kewajiban perpajakan seorang wajib pajak dapat dilakukan dalam hal: 
a. Surat Pemberitahuan menunjukan kelebihan pembayaran pajak, termasuk  yang  

telah  diberikan  pengembalian  pendahuluan kelebihan pajak. 
b. Surat  Pemberitahuan  Tahunan  Pajak  Penghasilan menunjukan rugi; 
c. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang 

telah ditetapkan; 
d. Surat  Pemberitahuan  yang  memenuhi  kriteria  seleksi  yang ditentukan oleh 

Direktur Jenderal Pajak; 
e. Ada  indikasi  kewajiban  perpajakan  selain  kewajiban  tersebut pada angka 3 

tidak dipenuhi. 
 
Kriteria Pemeriksaan Pajak 

Menurut Pasal 3 ayat 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
199/PMK.03/2007 kriteria Wajib Pajak Badan yang diperiksa untuk menguji 
kepatuhan adalah sebagai berikut: 
1) WP Orang Pribadi atau Badan yang menyampaikan SPT Tahunan PPh atau SPT 

Masa PPN yang menyatakan Lebih Bayar. 
2) WP Orang Pribadi atau Badan yang menyampaikan SPT Tahunan PPh yang 

menyatakan Rugi. 
3) WP Orang Pribadi atau Badan tidak menyampaiakan atau menyampaikan Surat 

Pemberitahuan tetapi tidak melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan 
dalam Surat Teguran. 

4) WP Orang Pribadi atau Badan yang menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk 
bagian tahun pajak atau tahun pajak sebagai akibat adanya perubahan tahun 
buku atau metode pembukuan atau karena melakukan revaluasi aktiva tetap yang 
telah mendapat persetujuan dari Dirjen Pajak. 

5) WP Badan yang melakukan penggabungan usaha, peleburan usaha, pemecahan 
usaha, likuidasi/penutupan usaha, pengambilalihan usaha atau WP Orang Pribadi 
yang akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. 

 

 

 



 

Penerimaan Pajak 

Penerimaan dalam negeri pada prinsipnya dapat dibedakan menjadi dua 
bagian, yaitu penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Pajak sebagai salah 
satu sumber pemasukan keuangan negara adalah wujud kontribusi langsung 
masyarakat bagi tujuan pembangunan. Pajak yang secara historis sudah lama 
menjadi bagian yang menyatu alam kehidupan suatu bangsa (Miyasto, 1997:2). 
Sekarang ini penerimaan pajak mempunyai peran yang sangat dominan dalam 
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN), hal ini dikarenakan jumlah 
penerimaan pajak yang semakin lama semakin meningkat dibandingkan dengan 
jumlah penerimaan lainnya. 

Penerimaan pajak merupakan penerimaan yang paling aman dan handal, 
karena bersifat fleksibel, lebih mudah dipengaruhi dibandingkan dengan 
penerimaan bukan pajak. Mengingat sifatnya yang demikian itu maka pajak sebagai 
sumber utama penerimaan negara perlu terus ditingkatkan sehingga pembangunan 
nasional dapat dilaksanakan dengan kemampuan sendiri berdasarkan prinsip 
kemandirian. Adanya peningkatan penerimaan di sektor perpajakan tentu harus 
diikuti dengan adanya peningkatan kesadaran/kepatuhan masyarakat di bidang 
perpajakan dan harus pula ditunjang dengan iklim yang mendukung peningkatan 
peran aktif masyarakat serta pemahaman akan hak dan kewajibannya dalam 
melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan.  

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 yang bersangkutan. Peningkatan jumlah pajak yang 
dibayarkan dapat terlihat jumlah pajak terutang (Salip dan Wato, 2006:6) 

 
Efektivitas 

Dalam setiap kegiatan faktor efektivitas merupakan alat pengukur tingkat 
keberhasilan suatu kegiatan atau organisasi dalam rangka mencapai tujuan. 
Menurut Gie (1997:108), efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi sebagai 
akibat yang dikehendaki. Menurut Poerwadarminta (1984:208), efektif juga berarti 
ada efeknya terhadap sesuatu yang akan diukur tingkat efektivitasnya. 

Menurut Siagian (2004:234), untuk mengukur tingkat efektivitas dari suatu 
sistem kerja dapat juga dengan memberikan peringkat dengan menggunakan skala 
peringkat. Skala peringkat yang digunakan adalah: (dalam presentase): 

1. > 100 Sangat Efektif 
2. 90 – 100 Efektif 
3. 80 – 89 Cukup Efektif 
4. 70 – 79 Kurang Efektif 



5. < 69 Tidak Efektif 
 

Hipotesis 

H1: Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak pada kantor pelayanan 
pajak surakarta. 

H2 : Tingkat efektivitas penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Surakarta 
setiap tahun semakin meningkat. 

Kerangka Penelitian 

 

  

 

 

C. METODOLOGI PENELITIAN 
Jenis Penelitian 

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah data tahun 2009 sampai tahun 2011.  Sumber 
data yang digunakan dalam penelitian berasal dari sumber internal dan merupakan 
data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber asli. 
 
Populasi dan Sampel  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Surat Ketetapan Pajak (SKP) 
yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta dari tahun 2009 
sampai tahun 2011 dan jumlah penerimaan pajak, serta target dan realisasi yang 
diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta. 

Teknik Pengumpulan sampel yang dilakukan untuk menentukan sampel 
adalah dengan teknik purpose sampling, melalui teknik pemilihan sampel 
dilakukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan 
dari peneliti. 

Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
regresi. Metode analisis regresi adalah analisis yang bertujuan untuk mengetahui 
seberapa besar pengaruh dari variabel pengaruh (variabel independen) terhadap 
variabel terpengaruh (variabel dependen). Variabel independen adalah variabel 

Pemeriksaan Pajak 

(H1) 

Penerimaan Pajak  

(Y) 



yang dapat mempengaruhi variabel lain, sedangkan variabel dependen adalah 
variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. 

Dalam penelitian ini uji regresi digunakan untuk menghitung pengaruh 
pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak. Syarat adanya uji regresi adalah 
bebas dari uji asumsi klasik dan uji model atau uji fit yang dilihat dari tabel, jadi 
sebelum melakukan uji regresi, peneliti harus melakukan uji asumsi klasik dan uji 
model yang meliputi uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. 

Pengujian hipotesis menggunakan model analisis yang digunakan adalah 
regresi sederhana dengan rincian sebagai berikut: 

PNP= α + β PMK + μ 

 

D. HASIL PENELITIAN 

Hasil pengolahan data dengan bantuan komputer program SPSS versi 11.0 
didapatkan persamaan regresi sebagai berikut: 
 
Statistik Deskriptif 

Berikut ini ditampilkan hasil statistik deskriptif dari masing-masing variabel 
yaitu Pemeriksaan Pajak dan Penerimaan Pajak. 

Statistik Deskriptif 
 

  N Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation

 Pemeriksaan 32 14.00 133.00 1703.00 53.2188 29.20090

Penerimaan Pajak 32 3.25E10 6.61E10 1.64E12 5.1130E10 8.69817E9

Valid N (listwise) 32          

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS 
 

Dari di atas dapat dilihat bahwa:  
1. Rata-rata jumlah pemeriksaan (SKP yang diterbitkan) dari waktu 32 bulan 

adalah 53,22 per bulan dengan standar deviasi 29,20.  
2. Rata-rata penerimaan pajak yang diperoleh dari waktu 32 bulan adalah 

Rp51.130.000.000 dengan standar deviasi Rp8.698.170.000 
 



 

 

 

Uji Hipotesis 
Dari hasil pengolahan statistik diperoleh hasil sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak pada kantor 
pelayanan pajak pratama 

Dari hasil uji t  dapat diketahui bahwa variabel yang berpengaruh secara 
parsial terhadap penerimaan pajak adalah variabel dengan signifikan < 0,05. Pada 
tabel 4.8 menunjukkan nilai signifikan masing – masing variabel. Nilai sig 
pemeriksaan pajak sebesar 0,045 (� 0,05) berarti variabel pemeriksaan 
berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.  

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Salip 
(2006) yang menyimpulkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap 
penerimaan pajak. Berarti semakin tinggi pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh 
fiskus maka penerimaan pajak akan semakin meningkat. 

 
Analisis Efektivitas 

Dari hasil analisis efektivitas diperoleh hasil sebagai berikut: 
 

Tahun Target Realisasi % 
2009 677.278.039.737  621.396.443.536  91,75 
2010 762.281.112.236  670.299.415.013  87,93 
2011 814.030.165.817  705.516.646.434  86,67 

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 5.679E10 3.073E9   18.479 .000

Pemeriksaan -1.063E8 5.081E7 -.357 -2.091 .045

Sumber: Data yang diolah dengan SPSS 



Dari hasil diatas dapat diketahui bahwa tingkat efektivitas yang dicapai 
berdasarkan target dan realisasi penerimaan pajak sebagai berikut: 
a. Pada tahun 2009 efektivitas yang dicapai adalah sebesar 91,75 % maka tingkat 

efektivitas yang dicapai termasuk dalam kriteria efektif. 
b. Pada tahun 2010 efektivitas yang dicapai adalah sebesar 87,93 % maka tingkat 

efektivitas yang dicapai termasuk dalam kriteria cukup efektif. 
c. Pada tahun 2011 efektivitas yang dicapai adalah sebesar 86,67 % maka tingkat 

efektivitas yang dicapai termasuk dalam kriteria cukup efektif. 
 
Tingkat efektivitas penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak 
Surakarta setiap tahun semakin meningkat.  

Berdasarkan hasil penghitungan efektivitas yang dilakukan, 
penghitungan tersebut tidak mampu membuktikan bahwa tingkat efektivitas 
penerimaan pajak pada KPP Pratama Surakarta setiap tahun semakin meningkat. 
Pada tahun 2009 penerimaan pajak yang dicapai termasuk dalam kriteria efektif. 
Sedangkan pada tahun 2010 dan tahun 2011 penerimaan yang dicapai termasuk 
dalam kriteria cukup efektif. Namun, dari sisi pertumbuhan penerimaan pajak tahun 
2009-2011 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta mengalami peningkatan 
yang terus menerus.  

 
E. SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, penulis 
akan menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
1. Terdapat pengaruh yang signifikan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan 

pajak pada kantor pelayanan pajak pratama surakaeta. 
2. Tingkat efektivitas penerimaan pajak pada kantor pelayanan pajak pratama 

surakarta tidak menunjukkan bahwa tingkat efektivitas tersebut meningkat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Saran 
Dengan segala keterbatasan yang telah diungkapkan sebelumnya, maka 

peneliti penelitian yang akan datang dapat melakukan perbaikan-perbaikan antara 
lain: 
1. Peneliti selanjutnya diharapkan dalam mengukur variabel pemeriksaan pajak 

dilakukan secara kualitatif. 
2. Menambah variabel moderating, intervening atau faktor-faktor lain yang 

mempengaruhi penerimaan pajak.  
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