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ANALISIS PENGARUH KEBIJAKAN TAX AMNESTY, JUMLAH

TENAGA KERJA, JUMLAH PERUSAHAAN, KONSUMSI, EKSPOR

DAN IMPOR TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI INDONESIA

TAHUN 1988-2018

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Tax Amnesty, jumlah
tenaga kerja, jumlah perusahaan, konsumsi, ekspor dan impor terhadap
penerimaan pajak di Indonesia selama kurun waktu 1988-2018. Metode analisis
yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda
dengan metode Ordinary Least Square (OLS) dengan data selama 30 tahun
(1988-2018). Data yang digunakan diperoleh dari website resmi Badan Pusat
Statistik (BPS) dan World Bank. Berdasarkan hasil analisis regresi linier
berganda diperoleh hasil dalam penelitian ini hanya variabel konsumsi, ekspor
dan impor yang mengalami masalah multikolineritas. Sementara asumsi distribusi
residual normal, tidak terdapat otokorelasi, tidak terdapat heterokedastisitas dan
spesifikasi model linier terpenuhi semua (tepat). Hasil uji t hanya variabel
konsumsi dan impor yang berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.
Berdasarkan hasil uji kebaikan model memperlihatkan bahwa model estimasi
yang dipakai dalam penelitian ini eksis dengan koefisien determinasi (R2) sebesar
99%.

Kata Kunci : Tax Amnesty, Jumlah Tenaga kerja, Jumlah Perusahaan, Konsumsi,
Ekspor, Impor.

Abstract

The objective of this research werw to analyze the influence of tax amnesty, the
number of employees, the number of companies, consumption, exports and
imports on tax receipts in Indonesia during period of 30 years (1988-2018). The
method used in this study is a multiple linear regression with Ordinary Least
Square (OLS) method with data for 30 year. The data used was obtained from the
official website of Central Bureau of Statistics (BPS) and the World Bank.
According to the results of linier regression, only variables consumption, export,
and import experience multicollinerarity problem. While the assumption of
residual distribution is normal, there is no auto correlation, no heteroscedasticity
and linear model specifications that are fulfilled (appropriate). In the T test results,
only consumption and import variables that have a significant effect on tax
receipts. Based on the results of the goodness of fit shows that the estimation
model used in this study exists with a determination coefficient (R2) of 99%.

Keyword: Tax Ammesty, number of employees, number of companies,

consumption, export, import.
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1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama bagi Negara Indonesia untuk mendanai

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Lebih dari 75% sumber

pendapatan negara berasal dari pajak, sisanya dari kepabeanan dan cukai,

penerimaan bukan pajak dan hibah, dengan kata lain pajak merupakan sumber

penerimaan terbesar bagi Negara Indonesia (Kementerian Keuangan, 2016).

Perkembangan penerimaan pajak Negara Indonesia bisa dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1. Prosentase Penerimaan Pajak Pada APBN 2011-2015 (Miliyar Rupiah).

Tahun Pendapatan

Pajak

Bukan

Pajak

Hibah Total % Pajak

2011 873,874.00 331,472.00 5,253.90 1,210,599.90 72%

2012 980,518.10 351,804.70 5,786.70 1,338,109.50 73%

2013 1,077,306.70 354,751.90 6,832.50 1,438,891.10 75%

2014 1,146,865.80 398,590.50 5,034.50 1,550,490.80 74%

2015 1,489,255.50 269,075.40 3,311.90 1,761,642.80 85%

Sumber: bps.go.id data diolah tahun 2016

Tabel 1. menunjukkan bahwa sumber utama pendapatan Negara

Indonesia adalah dari sektor pajak. Terbukti bahwa ketergantungan APBN

Indonesia dari pajak sangat tinggi dan dari tahun 2011-2015 terus mengalami

peningkatan. Pada tahun 2011 pendapatan pajak Negara Indonesia sebesar Rp.

873,874.00 Miliyar. Tahun 2012 pendapatan pajak meningkat menjadi Rp.

980,518.10 Miliyar. Tahun 2013 pendapatan pajak meningkat kembali menjadi

Rp. 1,077,306.70 Miliyar dan pada tahun 2014 dan 2015 pendapatan negara di

sektor pajak meningkat kembali masing-masing sebesar Rp. 1,146,865.80 Miliyar

dan Rp. 1,489,255.50 Miliyar. Tingginya penerimaan Negara dari sektor pajak

membuat Negara semakin bergantung pada pajak.

http://www.kemenkeu.go.id
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Pajak merupakan sumber penerimaan Negara terbesar sehingga berbagai

cara untuk mensukseskan pendapatan di sektor pajak dilakukan oleh pemerintah.

Inovasi yang telah dilakukan oleh pemerintah di antaranya adalah progam Tax

Amnesty.

Tujuan dilaksanakannya kebijakan Tax Amnesty adalah mempercepat

pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, mendorong

reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan menuju sistem perpajakan yang

lebih berkeadilan serta memperluas basis perpajakan yang lebih valid,

komprehensif, dan terintegrasi, meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain

akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan (Undang-undang Pengampunan

Pajak Pasal 2 No 11 Tahun 2016).

Dari latar belakang di muka penelitian ini akan menganalisis pengaruh

kebijakan Tax Amnesty, jumlah tenaga kerja, jumlah perusahaan, jumlah barang

konsumsi, nilai ekspor dan impor terhadap penerimaan pajak di Indonesia setelah

Tax Amnesty 2016/2017.

2. METODE

2.1 Alat dan Model Analisis

Seperti telah disebut di muka, penelitian ini akan mengamati pengaruh Jumlah

Tenaga Kerja (EMP), Jumlah Perusahaan (COMP), Konsumsi (CONS), Ekspor

(EXP) dan Impor (IMP) terhadap Penerimaan Pajak (TAX) di Indonesia setelah

Tax Amnesty 2016/2017 menggunakan alat analisis regresi berganda dengan

pendekatan Model Ordinary Least Square (OLS), yang formulasi model

estimatornya adalah:

TAXt = β0 + β1EMPt + β2COMPt + β3CONSt + β4EXPt + β5IMPt + β6Dt + ԑt

di mana:

EMP = Jumlah Tenaga Kerja

COMP = Jumlah Perusahaan
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CONS = Konsumsi

EXP = Ekspor

IMP = Impor

D = Tax Amnesty 2016/2017

ԑ = Error term (faktor kesalahan)

β0 = Konstanta

β1…β6 = Koefisien regresi variabel independen

t = tahun ke t

Langkah-langkah estimasinya akan meliputi: estimasi parameter

model estimator, uji asumsi klasik, uji kebaikan model, dan uji validitas pengaruh.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil estimasi ekonometrik beserta uji pelengkapnya terangkum pada Tabel 2.

Table 2. Hasil Estimasi Dan Model Ekonometri

TAXt = 9,55 – 28,4160 EMPt - 152272COMPt + 0,0937CONSt + 79190,9EXPt +

(0,5315) (0,2469) (0,0002)* (0,3205)

152937 IMPt – 1,95 Dt

(0,0488)** (0,9608)

R2 = 0,990; DW-Stat = 1,984; F-Stat = 399,837; Prob.F-Stat = 0,0000

Uji Diagnosis

(1) Multikolineritas (VIF)

EMP = 2,5287; COMP = 9,8502; CONS = 50,9040;

EXP = 50,3801; IMP = 49,6349; D = 3,2548

(2) Normalitas
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JB(2) = 0,2100; Prob.JB = 0,9003

(3) Otokorelasi

X2(2) = 0,5819; Prob.X2(2) = 0,7475

(4) Heterokedastisitas

X2(23) = 27,5582; Prob.X2(23) = 0,2330

(5) Linieritas

F(3,21) = 1,7559; Prob.F(3,21) = 0,1864

Sumber: BPS, World Bank, diolah. Keterangan: *Signifikan pada α = 0,01;

**Signifikan pada α = 0,05; ***Signifikan pada α = 0,10. Angka dalam kurung

adalah probabilitas empirik (p value) t-statistik.

(1)

1. Uji Multikolineritas

Hasil uji VIF untuk semua variabel tersaji pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Uji VIF

Variabel VIF Kriteria Kesimpulan

EMP 2,5287 ≤ 10 Tidak menyebabkan multikolineritas

COMP 9,8502 ≤ 10 Tidak menyebabkan multikolineritas

CONS 50,9040 > 10 Menyebabkan multikolineritas

EXP 50,3801 > 10 Menyebabkan multikolineritas

IMP 49,6349 > 10 Menyebabkan multikolineritas

D 3,2548 ≤ 10 Tidak menyebabkan multikolineritas

Sumber: BPS, World Bank, diolah

(2)

2. Uji Normalitas Residual

Dari Tabel 2. terlihat nilai p, probabilitas, atau signifikansi empirik statistik JB

adalah sebesar 0,9003 (> 0,10); jadi H0 diterima, distribusi residual normal.

3. Uji Otokorelasi
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Dari Tabel 2. terlihat nilai p, probabilitas, atau signifikansi empirik statistik ꭓ 2

uji BG sebesar 0,7475 (> 0,10); jadi H0 diterima, kesimpulan tidak terdapat

otokorelasi pada model.

4. Uji Heterokedastisitas

Dari Tabel 2. terlihat nilai p, probabilitas, atau signifikansi empirik statistik ꭓ 2

uji White adalah sebesar 0,2330 (> 0,10); jadi H0 diterima, kesimpulannya tidak

terdapat heterokedastisitas pada model.

5. Uji Spesifikasi Model

Dari Tabel 2. terlihat nilai p, probabilitas, atau signifikansi empirik statistik F uji

Ramsey Reset memiliki nilai 0,1864 (> 0,10); jadi H0 diterima. Kesimpulannya

spesifikasi model yang dipakai dalam penelitian ini tepat atau linier.

6. Eksistensi Model

Dari Tabel 2. terlihat nilai p, probabilitas, atau signifikansi empirik statistik F

pada estimasi model memiliki nilai 0,0000 , yang berarti ≤ 0,01; jadi H0 ditolak,

kesimpulannya model yang dipakai dalam penelitian ini eksis.

7. Interpretasi Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien determinasi (R2) menujukkan daya ramal dari model terestimasi. Dari

Tabel 4.1 terlihat nilai R2 sebesar 0,990, artinya 99% variasi variabel penerimaan

pajak (TAX) dapat dijelaskan oleh variabel jumlah tenaga kerja (EMP), jumlah

perusahaan (COMP), konsumsi (CONS), ekspor (EXP), impor (IMP) dan

variabel Tax Amnesty (D). Sisanya 1% dipengaruhi oleh variabel-variabel atau

faktor-faktor yang tidak dimasukkan dalam model.

8. Uji Validitas Pengaruh

Hasil uji validitas pengaruh untuk semua variabel independen terangkum pada

Tabel 4.
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Tabel 4. Hasil Uji Validitas Pengaruh Variabel Independen

Variabel Sig.t Kriteria Kesimpulan

EMP 0,5315 > 0,10 Tidak berpengaruh signifikan

COMP 0,2468 > 0,10 Tidak berpengaruh signifikan

CONS 0,0002 ≤ 0,01 Signifikan pada α = 0,01

EXP 0,3205 > 0,10 Tidak berpengaruh signifikan

IMP 0,0488 ≤ 0,05 Signifikan pada α = 0,05

D 0,9608 > 0,10 Tidak berpengaruh signifikan

Sumber: BPS, World Bank, diolah

(3)

3.1 Interpretasi Pengaruh Variabel Independen

Dari uji validitas pengaruh di muka terlihat bahwa variabel independen yang

memiliki pengaruh signifikan adalah konsumsi (CONS) dan impor (IMP)

Variabel konsumsi (CONS) memiliki koefisien regresi sebesar 0,0937.

variabel konsumsi (CONS) memiliki pola hubungan linier-linier dengan variabel

penerimaan pajak (TAX), sehingga apabila konsumsi (CONS) naik sebesar 1

US$ maka penerimaan pajak (TAX) akan naik sebesar 0,0937 US$ . Sebaliknya

apabila konsumsi (CONS) turun sebesar 1 US$ maka penerimaan pajak (TAX)

akan turun sebesar 0,0937 US$.

Variabel impor (IMP) memiliki koefisien regresi sebesar 152937. Pola

hubungan kedua variabel ini adalah variabel linier-linier, artinya jika impor (IMP)

naik sebesar 1 juta US$ maka penerimaan pajak (TAX) akan naik sebesar

956.625 US$. Sebaliknya apabila impor (IMP) turun sebesar 1 juta US$ maka

penerimaan pajak (TAX) akan turun sebesar 152.937 US$.

3.2 Interpretasi Ekonomi

Penerimaan pajak selama periode 1988-2018 ternyata hanya dipengaruhi

oleh varibael Konsumsi (CONS) dan Impor (IMP). Variabel Jumlah Tenaga
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Kerja (EMP), Jumlah Perusahaan (COMP), Ekspor (EXP) dan Tax Amnesty (D)

tidak berpengaruh signifikan.

Konsumsi (CONS) berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak

(TAX), artinya naik dan turunnya konsumsi (CONS) memiliki pengaruh terhadap

jumlah penerimaan pajak (TAX). Hal ini disebabkan karena PPN yang

ditetapkan pada barang konsumsi merupakan salah satu sumber penerimaan pajak

terbesar selain PPh dan hampir sebagian besar barang konsumsi yang ada di

masyarakat sudah terkandung unsur PPN yang besarnya 10% dari harga jual.

Setelah ditetapkannya Tax Amnesty, penerimaan pajak akan meningkat karena

salah satu syarat kebijakan Tax Amnesty adalah adanya PPN, dan PPN sendiri

salah satunya terdapat pada barang konsumsi.

Impor (IMP) berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak (TAX),

artinya pada saat impor (IMP) naik maka penerimaan pajak (TAX) akan

mengalami kenaikan begitu juga sebaliknya. Hal tersebut disebabkan karena

kegiatan impor (IMP) merupakan sumber dari pendapatan pajak yang dikenakan

pada bea masuk dan pada impor barang tertentu. Jadi, peningkatan kegiatan

impor (IMP) akan mempengaruhi jumlah penerimaan pajak. Setelah diterapkan

kebijakan Tax Amnesty, pengingkatan jumlah penerimaan pajak yang berasal

dari impor (IMP) ini akan meningkat karena kebijakan Tax Amnesty

menyebabkan menguatnya nilai tukar rupiah, sehingga kegiatan impor (IMP)

akan semakin meningkat dan akan berdampak pada meningkatnya jumlah

penerimaan pajak .

Jumlah tenaga kerja (EMP) tidak berpengaruh signifikan terhadap

penerimaan pajak (TAX), artinya kenaikan atau penurunan jumlah tenaga kerja

(EMP) tidak akan berpengaruh terhadap jumlah penerimaan pajak (TAX). Hal ini

disebabkan karena tenaga kerja hanya menerima gaji bersih oleh perusahaan, jadi

pembayaran pajak sudah dilakukan oleh perusahaan. Syarat pemotongan gaji

menurut pasal 21, tenaga kerja harus memiliki pendapatan minimal Rp.

450.000,00 per hari atau Rp. 9.000.000,00 per bulan. Jika dilihat dari pemberian

gaji tenaga kerja berdasarkan upah minimum daerah, maka gaji tenaga kerja tidak
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sampai menyentuh angka Rp. 9.000.000,00 per bulan. Hal ini juga yang

menyebabkan mereka tidak bisa mengikuti Tax Amnesty karena pendapatan

mereka tidak dapat dikenai pemotongan pajak pendapatan.

Jumlah perusahaan (COMP) tidak berpengaruh signifikan terhadap

penerimaan pajak (TAX), artinya jumlah perusahaan (COMP) tidak akan

mempengaruhi jumlah penerimaan pajak (TAX). Hal ini terjadi karena adanya

wajib pajak badan yang tidak efektif, yaitu ketika status Wajib Pajak

dikecualikan dari pengawasan administrasi rutin dan kewajiban menyampaikan

Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sehingga bila sudah berstatus tidak efektif,

wajib pajak yang biasanya kena pajak tidak lagi diwajibkan melapor SPT karena

kewajiban melapor pajaknya telah gugur. Sedangkan SPT diperlukan untuk

pelaporan penghasilan Wajib Pajak pada progam Tax Amnesty.

Ekspor (EXP) tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak

(TAX), artinya naik dan turunnya ekspor (EXP) tidak akan mempengaruhi

jumlah peneriman pajak (TAX). Hal tersebut disebabkan karena Indonesia lebih

banyak melakukan ekspor barang mentah yang tidak memiliki daya saing tinggi

seperti barang jadi. Ekspor barang mentah juga tidak menghasilkan keuntungan

yang tinggi seperti barang jadi karena harga barang mentah yang dieskpor lebih

murah daripada harga barang jadi. Setelah adanya kebijakan Tax Amnesty, nilai

tukar rupiah menguat dan seharusnya berdampak pada menguatnya kegiatan

ekspor dan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak, menjadi tidak

berpengaruh signifikan karena Indonesia lebih banyak mengekspor barang

mentah yang keuntungannya tidak setinggi keuntungan mengekspor barang jadi.

Tax Amnesty (D) tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan

pajak (TAX), artinya pelaksanaan progam Tax Amnesty (D) tidak memiliki

pengaruh terhadap jumlah penerimaan pajak (TAX). Hal ini disebabkan karena

dari sisi partisipasi, pencapainnya yang masih rendah. Jumlah Wajib Pajak yang

mengikuti progam Tax Amnesty lebih sedikit dan tidak sebanding dengan Surat

Pemberitahuan Tahunan (SPT) Wajib Pajak dan Wajib Pajak yang memiliki
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NPWP. Selain itu karena para Wajib Pajak melaporkan hartanya dengan nilai

yang lebih rendah sehingga progam Tax Amensty tersebut tidak signifikan

terhadap penerimaan pajak. Seperti yang dijelaskan oleh Sari (2016) dalam

penelitian analisis perbedaan penerimaan pajak sebelum dan sesudah penerapan

progam pengampunan pajak pada KPP Pratama Denpasar yaitu, terdapat Wajib

Pajak yang melakukan penghindaran pajak dengan mendeklarasikan asetnya

dengan nilai yang lebih rendah yang mengakibatkan dalam jangka panjang

progam pengampunan pajak belum berdampak secara signifikan terhadap

penerimaan pajak.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh dari Analisis Pengaruh Kebijakan Tax Amnesty,

Jumlah Tenaga Kerja, Jumlah Perusahaan, Konsumsi, Ekspor dan Impor

Terhadap Penerimaan Pajak di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Hasil uji asumsi klasik menunjukkan bahwa estimasi Ordinary Least

Square (OLS) dalam penelitian ini hanya mengalami masalah

multikolineritas pada variabel konsumsi (CONS), ekspor (EXP) dan

impor (IMP). Sementara asumsi distribusi residual normal, tidak terdapat

otokorelasi, tidak terdapat heterokedastisitas dan spesifikasi model linier

terpenuhi semua (tepat).

2. Uji kebaikan model memperlihatkan bahwa model estimasi yang dipakai

dalam penelitian ini eksis dengan koefisien determinasi (R2) sebesar 99%.

Artinya, 99% variasi variabel penerimaan pajak (TAX) dapat dijelaskan

oleh variabel jumlah tenaga kerja (EMP), jumlah perusahaan (COMP),

konsumsi (CONS), ekspor (EXP), impor (IMP) dan Tax Amnesty (D).

Sisanya, 1%, dipengaruhi oleh variabel-variabel dan faktor-faktor lain

yang tidak dimasukkan dalam model.
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3. Uji validitas pengaruh (uji t) memperlihatkan, hanya variabel konsumsi

(CONS) dan impor (IMP) yang berpengaruh signifikan terhadap

penerimaan pajak (TAX).

4. Variabel konsumsi (CONS) dan impor (IMP) berpengaruh signifikan

dengan koefisien masing-masing sebesar 0,0937 dan 152.937.

5. Dalam kurun waktu 1988-2018 variabel yang berpengaruh terhadap

penerimaan pajak (TAX) adalah variabel konsumsi (CONS) dan impor

(IMP). Konsumsi (CONS) berpengaruh terhadap penerimaan pajak (TAX)

melalui PPN. Sedangkan impor (IMP) berpengaruh terhadap penerimaan

pajak (TAX) melalui bea masuk dan barang impor tertentu.

Jumlah tenaga kerja (EMP), jumlah perusahaan (COMP), ekspor

(EXP) dan Tax Amnesty (D) tidak berpengaruh signifikan terhadap

penerimaan pajak. Jumlah tenaga kerja (EMP) tidak berpengaruh

signifikan kemungkinan karena tingkat upah yang tidak memenuhi syarat.

Jumlah perusahaan (COMP) tidak berpengaruh signifikan karena

terdapat Wajib Pajak badan yang tidak memiliki kewajiban melaporkan

SPT.

Ekspor (EXP) tidak berpengaruh signifikan karena Indonesia lebih

banyak mengekspor barang mentah yang keuntungannya lebih sedikit

dibanding barang jadi.

Tax Amnesty (D) tidak berpengaruh signifikan terhadap

penerimaan pajak (TAX) karena dari sisi partisipasi, pencapaiannya masih

rendah. Selain itu para Wajib Pajak melaporkan hartanya dengan nilai

yang lebih rendah, sehingga progam Tax Amnesty tidak signifikan.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan di muka, maka saran yang

dapat penulis sampaikan dalam penelitian ini adalah:

1. Sehubungan dengan tenaga kerja (EMP), jumlah perusahaan (COMP) dan

Ekspor (EXP) yang tidak signifikan terhadap penerimaan pajak (TAX),
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pada tenaga kerja (EMP) dapat dilakukan dengan dua hal. Pertama, dapat

dilakukan dengan meningkatkan jumlah UMR hingga menyentuh syarat

minimum pemotongan gaji tenaga kerja menurut pasal 21, yaitu tenaga

kerja harus memiliki pendapatan minimal Rp. 450.000,00 per hari.

Namun hal ini akan berdampak pada menurunnya jumlah perusahaan atau

pengurangan jumlah tenaga kerja karena perusahaan tidak sanggup

memberikan upah yang tinggi. Kedua, meninjau kembali dan

mengevaluasi pasal 21 mengenai syarat minimum pemotongan gaji tenaga

kerja.

Pada jumlah perusahaan (COMP), untuk meningkatkan jumlah

penerimaan pajak, khususnya setelah kebijakan Tax Amnesty, dapat

dilakukan dengan melakukan pengawasan dan peninjauan ulang

perusahaan yang diberikan pengecualian pengawasan administrasi rutin

dan kewajiban menyampaikan SPT. Harus ditinjau kembali agar

pemberian pengecualian tersebut tepat sasaran hanya untuk perusahaan

tertentu karena SPT diperlukan untuk pelaporan penghasilan Wajib Pajak

pada progam Tax Amnesty dan agar progam Tax Amnesty dapat

menghasilkan peningkatan penerimaan pajak yang telah ditargetkan.

Ekspor (EXP), agar dapat meningkatkan penerimaan pajak (TAX),

dapat meningkatkan dan mengutamakan ekspor bahan jadi, karena ekspor

bahan jadi menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi. Hal tersebut juga

agar dapat memanfaatkan progam Tax Amnesty yang setelah adanya

progam tersebut nilai tukar rupiah menguat. Jadi, apabila meningkatkan

ekspor bahan jadi, akan memberikan keuntungan yang lebih tinggi dan

meningkatkan jumlah penerimaan pajak (TAX).

2. Sehubungan dengan kebijakan Tax Amnesty (D) yang tidak signifikan,

sebaiknya dapat dilakukan dengan sosialisasi yang lebih jelas kepada

seluruh wajib pajak dan melakukan pengawasan yang lebih ketat kepada

setiap wajib pajak pada saat progam Tax Amnesty berlangsung serta

melakukan penindakan hukum terhadap pelaku pelanggar pajak.
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3. Bagi akademisi yang akan melakukan penelitian selanjutanya terkait

penerimaan pajak (TAX) diharapkan dapat memasukkan variabel-variabel

terkait pajak seperti, jumlah Wajib Pajak, tingkat kepatuhan Wajib Pajak,

jumlah denda pelanggar pajak dan variabel terkait penerimaan pajak lain

agar penelitian tentang penerimaan pajak (TAX) yang selama ini

dilakukan dapat lebih kompleks atau saling berhubungan.
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