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ABSTRAK 

 
Dwi Nuryanti (B200090202), 2013. Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak 

Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Yang Di moderasi Oleh Pemeriksaan 
Pajak Pada KPP Pratama Surakarta. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, 
khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan, karena pajak merupakan sumber 
pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran 
pembangunan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui secara empiris apakah terdapat 
pengaruh antara tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan,  pemeriksa pajak, dan PKP 
terhadap peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak. Serta untuk 
mengetahui secara empiris apakah terdapat pengaruh antara tingkat kepatuhaan Wajib 
Pajak Badan, dan peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak yang di 
moderisasi oleh pemeriksa pajak. 

Penelitian ini mengambil sempel di KPP Pratama Surakarta dengan sempel 
sebanyak 90 Wajib Pajak Badan dari tahun 2010 sampai tahun 2011 dipilih secara 
purposive sampling. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi berganda. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: tingkat kepatuhan dan pemeriksaan 
berpengaruh tidak signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak. Interaksi tingkat 
kepatuhan dan pemeriksaan, serta PKP berpengaruh signifikan terhadap peningkatan 
penerimaan pajak. 

 
Kata kunci: tingkat kepatuhan, pemeriksaan, PKP, peningkatan penerimaan pajak.  

 
         

       

 

 

 

 

 

 

 

 



PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

  Pemasukan atau yang bertindak sebagai kontribusi APBN yang paling besar 

adalah pajak, karena pajak memberikan kurang lebih sebesar 80% dari seluruh 

pendapatan pajak. Pemerintah memasang target untuk terus meningkatkan pemasukan 

yang bersumber dari pendapatan pajak mulai dari tahun 2002 sehingga APBN mandiri 

dapat dicapai pada tahun 2007. 

Dilihat dari peranan pajak tersebut, dari tahun ketahun tingkat kepatuhan pajak 

dan tingkat penerimaan pajak  terus meningkat. Semua ini dapat terwujud tidak lepas 

dari peranan pemerintah serta wajib pajak pemeriksa dan kepatuhan wajib pajak. Hasil 

penelitiaan Salip dan Tedy (2006) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh pemeriksaan 

pajak terhadap pemeriksaan pajak pada KPP Kebon Jeruk. Dinaikkannya target 

penerimaan pajak tersebut dilakukan melihat dari realisasi perpajakan yang terus 

meningkat dengan pertumbuhan sebesar 17%. Pada 2006 penerimaan perpajakan hanya 

mencapai Rp 409,2 triliun sedangkan jika dihitung dengan target APBN 2012  

meningkat 2,5 kali lipat. Untuk peningkatan penerimaan pajak 2011-2012 tumbuh 

17,5%, sementara pajak non migas meningkat 22,2%. Pemerintah optimistis, dengan 

tax ratio yang naik menjadi 12,72% dalam APBN 2012, target  penerimaan pajak 

sebesar Rp 1.032,6 triliun akan tercapai dengan kerja keras. 

Penelitian Rozie (2005) menyimpulkan bahwa dengan adanya 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 ke dalam kas negara. Bagi Kantor Pelayanan 

Pajak, penerimaan pajak apapun jenisnya baik itu PPh, PPN, 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, PPh merupakan harapan pemerintah untuk setiap tahunnya 



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

membayarnya. 

PPh merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada 

subjek pajak yang bersangkutan, artinya kewajiban pajak dimaksudkan untuk tidak 

dilimpahkan kepada subjek pajak lainnya. Besar atau kecilnya penerimaan pajak yang 

diterima KPP tergantung besar atau kecilnya PKP yang dihitung dengan melakukan 

koreksi fiskal positif dan koreksi  fiskal negatif terhadap laba bersih sebelum pajak dari 

WP Badan yang bersangkutan. 

Menurut penelitian Nurmuntu (2007) kepatuhan wajib pajak memenuhi 

kewajiban perpajakan akan meningkatkan penerimaan negara, dan pada gilirannya akan 

meningkatkan besarnya rasio pajak. Menurut penelitian Oktivani (2007) pemeriksaan 

pajak berpengaruh pada penerimaan pajak. Hal ini berarti bahwa pemeriksan pajak 

merupakan instrumen penting untuk menentukan tingkat kepatuhan Wajib Pajak baik 

formal maupun material yang memiliki tujuan untuk menguji, dan meningkatkan tax 

complianc seseorang Wajib Pajak di masa kepatuhan Wajib Pajak merupakan posisi 

strategis dalam meningkatkan penerimaan pajak. 

Di Solo Penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Solo pada 

tahun 2012 ini ditargetkan menembus angka Rp948 miliar. Target ini lebih tinggi 

16,5% dibandingkan target 2011 senilai Rp814 miliar. Tahun 2011 sendiri, realisasi 

penerimaan pajak belum optimal. Dari target tersebut, KPP Pratama Solo hanya mampu 

menghimpun 91% atau Rp744 miliar. Jalan untuk menggenjot penerimaan pajak, 

setidaknya telah terbuka dengan bertambahnya jumlah wajib pajak (WP). Data KPP 

Pratama Solo menunjukkan jumlah WP kini menembus angka 76.439 WP. Jumlah 

tersebut naik 5.564 WP dibandingkan posisi akhir Desember 2011, dengan jumlah total 

70.875 WP. 

 Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional tahap pertama yang dilakukan hingga akhir 

Desember 2011 merupakan upaya yang berpotensi meningkatkan penerimaan pajak. 

Dari situ sebenarnya pemerintah dapat memperkuat basis data wajib pajak yang 

mempunyai potensi meningkatkan penerimaan di kota Surakarta sendiri juga terdapat 



banyak Wajib Pajak Badan. Oleh karena itu penulis mengambil judul penelitian 

“Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan 

Pajak Yang Dimoderisasi Oleh Pemeriksa Pajak Pada KPP Pratama (Studi Kasus Di 

Surakarta).” 

Perumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah terdapat pengaruh antara tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap 

peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak? 

2. Apakah terdapat pengaruh antara tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dan 

peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak yang di moderisasi 

oleh pemeriksaan pajak? 

3. Apakah terdapat pengaruh antara Penghasilan Kena Pajak terhadap peningkatan 

penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak? 

Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada: 

1. Kantor Pelayanan Pajak terutama KPP Pratama Surakarta, sebagai bahan masukan 

bagi Kantor Pelayanan Pajak dan para Wajib Pajak lainnya dalam rangka memenuhi 

kebutuhan perpajakan. 

2. Bagi masyarakat umum yaitu, agar masyarakat lebih memahami tentang perpajakan 

di Surakarta. 

3. Penelitian lain, sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 



TINJAUAN PUSTAKA 

Penelitian Terdahulu 

Elia (2007) melakukan penelitian tentang kepatuhan Wajib Pajak Badan di 

perusahaan industri pengolahan di Surabaya dengan sempel sebanyak 200 responden. 

Dari penelitian tersebut terdapat beberapa simpulan yaitu: tax professional yang 

memiliki sikap terhadap ketidakpatuhan positif, niat ketidakpatuhan pajaknya tinggi. 

Pengaruh orang sekitar yang kuat mempengaruhi niat tax professional untuk berperilaku 

patuh. Tax professional yang memiliki kewajiban moral yang tinggi, niat ketidakpatuhan 

pajaknya rendah atau sebaliknya. Semakin rendah persepsi tax professional atas kontrol 

yang dimilikinya akan mendorong tax professional berniat patuh. Semakin rendah 

persepsi atas kontrol yang dimiliki tax professional  maka  akan mendorong tax 

professional tidak patuh dalam melaksanakan  kewajiban perpajakan badan yang 

diwakilinya. Tax professional yang memiliki niat ketidakpatuhan pajak rendah, 

ketidakpatuhan pajaknya rendah atau sebaliknya. Jika tax professional mempunyai 

persepsi bahwa kondisi keuangan perusahaan baik, maka tax professional akan patuh 

dalam menjalankan kewajiban perpajakan perusahaan yang dia wakili. Jika tax 

professional mempunyai persepsi bahwa fasilitas yang disediakan perusahaan tinggi atau 

mencukupi maka ketidakpatuhan pajak badan rendah atau sebaliknya, dan persepsi iklim 

keorganisasian yang berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak badan. 

Erwin (2009) melakukan penelitian  tentang perilaku kepatuhan Wajib Pajak 

Badandengan sempel 100 orang. Hasil penelitian ini adalah terdapat presepsi kontrol 

prilaku tidak signifikan berpengaruh langsung pada kepatuhan pajak. Hasil yang kedua 

diperoleh bahwa persepsi kontrol prilaku mempunyai pengaruh positif yang signifikan 

terhadap niat. Berarti semakin tinggi persepsi tax professional atas kontrol yang dimiliki 

akan mendorong kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan badan yang dilayani. 

Menurut penelitian Suryadi (2006), kepatuhan Wajib Pajak dibentuk oleh dimensi 

pemeriksaan pajak, penegakan hukum, dan kompensasi pajak yang berpengaruh 

signifikan terhadap penerimaan pajak. Tujuan pemeriksaan pajak adalah untuk menguji 

kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Hal ini 



menunjukkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak memiliki pengaruh besar terhadap kinerja 

penerimaan pajak. 

 Herawati dan Fika (2009) yang melakukan penelitian tentang pengaruh tingkat 

kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap peningkatan penerimaan pajak yang 

dimoderisasi oleh pemeriksaan pajak pada KPP Pratama  menemukan bahwa terdapat 

pengaruh positif antara tingkat kepatuhan Wajib Pajak terhadap tingkat penerimaan 

pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan. Jadi semakin 

banyak Wajib Pajak yang patuh melaporkan dan melunasi kewajiban perpajaknya maka 

penerimaan pajak pada KPP akan meningkat. Hubungan tingkat kepatuhan Wajib Pajak 

Badan terhadap peningkatan penerimaan pajak pada KPP 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. PKP 

sebagai variabel kontrol mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan 

penerimaan pajak.Artinya semakin besar PKP, maka semakin besar peningkatan 

penerimaan pajak. 

Supadmi (2007) yang meneliti tentang kepatuhan Wajib Pajak melalui kualitas 

pelayanan dengan sampel 134 orang, menyimpulkan bahwa untuk meningkatkan 

kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan kualitas pelayanan harus 

ditingkatkan oleh aparat pajak. Pelayanan harus berkualitas harus diupayakan dapat 

memberikan 4K yaitu: keamanan, kenyamanan, kelancaran, dan kepastian hukum yang 

dapat dipertanggungjawabkan. 

Maria (2008) yang meneliti tentang pengaruh kepatuhan Wajib Pajak dan 

pemeriksaan pajak terhadap penerimaan PPH pasal 25/29 Wajib Pajak Badan pada KPP 

Pratama Denpesar Timur menyimpulkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak dan 

pemeriksaan pajak secara simultan dan parsial berpengaruh signifikan terhadap 

penerimaan pajak penghasilan pasal 25/29 Wajib Pajak badan periode 2004-2008. 

 

 



Hipotesis Penelitian. 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H1 : Terdapat pengaruh signifikan antara tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap 

peningkatan pemenerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak. 

H2 : Terdapat pengaruh signifikan antara tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dan 

peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak yang di moderisasi 

oleh pemeriksa pajak. 

H3 : Terdapat hubungan signifikan antara PKP terhadap peningkatan penerimaan pajak 

pada Kantor Pelayanan Pajak. 

METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian 

Penelitian kuantitatif menekankan pada pemahaman pengujian teori-teori melalui 

pengukuran variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan 

prosedur statistik. Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif yaitu 

dengan cara pendekatan induktif yang mempunyai tujuan penyusunan kontruksi teori 

atau hipotesis, serta  realitas bersifat obyektif, dan berdimensi tunggal (Nur dan 

Bambang, 2002:12). 

Data dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder ini 

didapat dengan mengumpulkan informasi yang diperlukan melalui KPP Pratama 

Surakarta dengan cara melakukan penelitian langsung. Data yang diperlukan dalam 

penelitian ini meliputi data untuk tahun pajak tahun 2009, tahun 2010 dan tahun 2011, 

antara lain: 

1. Selisih PPH terutang  

2. Tanggal pelaporan SPT tahunan oleh Wajib Pajak Badan 

3. Data wajib pajak badan yang diperiksa 

4. Selisih PKP (Penghasilan Kena Pajak) 

 

 



Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini  adalah dengan 

metode dokumentasi dalam bentuk laporan keuangan tahunan perusahaan, data output 

penerimaan dan penyetoran dari Wajib Pajak Badan kepada KPP Pratama Surakarta. 

Metode Analisis Data 

1. Uji Asumsi Klasik. Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpanan asumsi klasik antara persamaan regresi berganda yang digunakan. 

Terdapat empat asumsi klasik yang digunakan, yaitu uji normalitas, 

heteroskedastisitas, multikolinearitas, dan autokorelasi. 

2. Metode Pengujian Hipotesis. Dalam analisis data, metode yang digunakan adalah 

metode statistik untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen 

terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011:6). Analisis yang dilakukan untuk 

menguji hipotesis adalah dengan metode regresi berganda dan proses analisis 

datanya menggunakan  program komputer SPSS 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Analisis Data 

Sesuai dengan tujuan penelitian, anatara lain untuk mengetahui secara empiris apakah 

terdapat pengaruh antara tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan  terhadap peningkatan 

penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak, untuk mengetahui secara empiris 

apakah terdapat pengaruh antara pemeriksa pajak terhadap peningkatan penerimaan 

pajak pada Kantor Pelayanan Pajak,untuk mengetahui  secara empiris apakah terdapat 

pengaruh anatara PKP terhadap peningkatan penerimaan pajak pada KPP, dan untuk 

mengetahui secara empiris apakah terdapat pengaruh antara tingkat kepatuhaan Wajib 

Pajak Badan, dan peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak yang di 

moderasi oleh pemeriksa pajak. Penelitian ini mengambil sempel Wajib Pajak Badan 

yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta (KPP Surakarta) yang 

sesuai dengan kriteria hasil pemilihan sempel dengan metode purposive sampling 

 

 



Pembahasan  

Hasil penelitian  ini ada hipotesis  yang mendukung dan ada yang menolak dari  

penelitian yang dilakukanm oleh Fika dan Vinola  tentang  pengaruh tingkat kepatuhan 

wajib pajak badan terhadap peningkatan penerimaan pajak yang di moderasi oleh 

pemeriksaan pajak pada KPP Pratama.  

PENUTUP 

Kesiimpulan 

1. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan secara parsial berpengaruh tidak signifikan 

dengan peningkatan penerimaan pajak sehingga tidak mendukung H1. Hal ini  

terlihat  dari  hasil uji t  yang  mana  memperoleh  nilai  yaitu      thitung(-

1,458)<ttabel(1,973) dengan nilai p-value sebesar 0,147 tidak diterima pada taraf 

signifikansi 5%.  

2. Interaksi antara tingkat kepatuhan dan pemeriksaan pajak secara parsial signifikan 

dengan peningkatan penerimaan pajak sehingga berhasil mendukung H2. Hal ini 

dapat terlihat pada hasil uji t yang mana memperoleh nilai yaitu 

thitung(2,200)>ttabel(1,9732) dengan nilai p-value sebesar 0,029 diterima pada taraf 

signifikansi 5%. 

3. PKP pajak secara parsial signifikan dengan peningkatan penerimaan pajak sehingga  

berhasil mendukung H3. Hal ini dapat dilihat  dari hasil uji t yang mana mempunyai 

nilai yaitu thitung(11,420)>ttabel(1,973) dengan nilai p-value 0,000  diterima pada taraf 

signifikansi 5%. Sehingga PKP kurang tepat apabila menjadi variabel kontrol, akan 

lebih tepat menjadi variabel independen. 

Saran 

Dari hasil penelitian, analisis data, pembahasan, dan simpulan yang telah 

diambil, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut: 

1. Bagi penelitian mendatang hendaknya memambah sempel dan daerah populasi 

penelitian lebih luas yaitu tidak terbatas pada KPP Pratama Surakarta saja, namum 

dengan mencangkup daerah yang lebih luas atau menambah KPP, sehingga hasil 



penelitian dapat menggambarkan fenomena yang lebih luas dan dapat 

digeneralisasikan. 

2. Bagi penelitian mendatang hendaknya menambah variabel lainnya, karena masih 

banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak. Bagi 

penelitian berikutnya supaya mengunakan PKP sebagai variabel independen bukan 

variabel kontrol.  

3. Bagi penelitian selanjutnya untuk menambah jumlah tahun pajak yang digunakan 

dalam penelitian berikutnya, sehingga penelitian yang dilakukan lebih akurat dan 

lebih menganalisis hasilnya. 
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