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ABSTRAK 

 

PENGARUH TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DAN 

PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PPH BADAN PASAL 

25 PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA 

RUNGKUT 

 

Oleh: 

Siti Rahayu 

 

Dosen Pembimbing: 

Anik Mubiatiningrum S.E., Ak., M.M. 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan pengaruh kepatuhan wajib pajak 

dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25 wajib 

pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut. Populasi 

dalam penelitian ini adalah data wajib pajak badan yang diperoleh dari tahun 

2010-2014. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis regresi 

linier berganda. Hasil uji hipotesis secara parsial (t-test) membuktikan bahwa 

tingkat kepatuhan wajib pajak tidak mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap penerimaan PPh pasal 25 dan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap 

penerimaan PPh pasal 25. Sedangkan secara simultan (F-test) membuktikan 

tingkat kepatuhan dan pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap 

penerimaan PPh pasal 25. Koefisien determinasi menunjukkan 0.663 atau 66.3% 

yang artinya 66.3% penerimaan PPh pasal 25 dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan 

wajib pajak badan dan pemeriksaan pajak.  

 

Kata kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Wajib Pajak 

Badan 
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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada hakikatnya pembangunan nasional bangsa Indonesia mencakup 

kesejahteraan masyarakat di segala bidang, dimana meliputi perekonomian, 

maupun pertahanan dan keamanan negara. Segala permasalahan tersebut haruslah 

mendapat porsi yang seimbang dalam semua sisi penanganannya. Dari segi 

perekonomian, pembangunan nasional dikhususkan pada efisiensi dan 

transparansi di segala kegiatan pemasukan dan belanja negara. Hal-hal tersebut 

diuraikan secara lengkap dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN), dimana pemerintah bertanggung jawab penuh dalam segala hal yang 

berkaitan dengan kesejahteraan rakyat. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersebut juga 

mengatur kegiatan perekonomian negara yang dijalankan oleh pemerintah. 

Pemerintahan dalam hal ini menggerakkan roda perekonomian dengan melakukan 

berbagai kegiatan untuk pemasukan negara, seperti investasi dan perdagangan 

baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Sedangkan dalam kegiatan belanja 

negara, pemerintah harus memenuhi kaidah anggaran yang sudah ditetapkan 

sebelumnya. Target pendapatan negara harus ditetapkan sebelumnya guna 

memenuhi kebutuhan belanja negara yang sudah diperhitungkan. 
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Untuk membiayai kegiatan pemerintah diperlukan sumber penerimaan 

untuk negara yang sudah dilakukan, seperti kegiatan perdagangan sumber daya 

alam dan pemungutan pajak. Pajak sebagai sumber utama dalam pendapatan 

negara dari dalam negeri mampu berperan serta dalam pemerataan kesejahteraan 

masyarakat dan pembangunan nasional. Pendapatan yang berasal dari luar negeri 

seperti investasi dan pinjaman asing, juga diharap mampu menjaga kestabilan 

ekonomi negara dan pemerintah. 

Dengan makin banyaknya jumlah kompetitor yang sama-sama bersaing 

sebagai negara berkembang, mau tidak mau pemerintah harus terus melakukan 

implementasi peraturan perpajakan yang baru dalam meningkatkan pemasukan 

negara sejauh itu masih relevan dengan kondisi yang ada. Karena sejauh ini pajak 

memang memberikan kontribusi positif terhadap roda perekonomian terutama 

pemasukan bagi negara. 

Diberlakukannya perubahan wewenang dalam pelaporan pajak di tahun 

1984, menyebabkan terjadinya reformasi dalam sistematika perpajakan, yang 

awalnya official assessment system menjadi self assessment system. Perubahan ini 

mempunyai perbedaan dari letak pertanggungjawaban atas pelaporan pajak. 

Berbeda dengan official assessment system yang menggantungkan pemerintah 

dalam penghitungannya, didalam self assessment system perhitungan, pelaporan, 

maupun pembayaran pajak dihitung sendiri oleh pelapornya. Hal ini berdampak 

pada tugas dan wewenang Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk mengawasi, 

melayani, membina dan menerapkan sanksi pajak yang berlaku. 
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Sebagai bentuk pengawasan mengenai berjalannya self assessment system 

dimana diikuti dengan meningkatnya penerimaan pajak, maka dilakukan 

pegimplementasian ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan pajak. 

Implementasi ekstensifikasi pajak salah satunya dengan menaikkan jumlah wajib 

pajak terdaftar, sedangkan pada intensifikasi pajak diterapkan dengan perbaikan 

mutu dan pelayanan aparat perpajakan, pengawasan administrasi, sosialisasi 

peraturan perpajakan yang baru, pemeriksaan pajak, serta pemberlakuan sanksi 

dan kepatuhan pembayarannya. 

Adanya pemeriksaan terhadap wajib pajak tergantung pada kriteria-

kriteria yang memenuhi wajib pajak untuk diperiksa. Kegiatan pemeriksaan pajak 

memerlukan kompetensi dari pemeriksanya agar dapat memberikan opini positif 

pada wajib pajak yang diperiksa.  

Menurut penelitian Dwi Rahayu (2010) menyatakan kesimpulan bahwa 

dengan dilakukannya pemeriksaan pajak maka dapat berpengaruh terhadap 

kepatuhan perpajakannya. Karena dalam pelaksanaan pemungutan pajak sangat 

sulit dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat. Diterapkannya pembaharuan 

dalam peraturan perpajakan belum dapat diterima dan dipahami secara cepat oleh 

wajib pajak, maka dari itu masih banyak masyarakat yang melakukan 

penyelewengan dan kecurangan. Sosialisasi dan ketersediaan penyuluhan 

diperlukan guna penyampaian informasi perpajakan terbaru dapat diterima baik 

oleh wajib pajak. Menurut Hana Pratiwi (2013), sanksi pajak yang dikenakan juga 

dapat membuat wajib pajak enggan untuk melanggar peraturan perpajakan, 

sehingga dapat memaksimalkan kepatuhan disiplin membayar pajaknya.  
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Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17/ PMK.03/2013 telah 

diatur bagaimana prosedur dalam pemeriksaan itu sendiri. Hal tersebut bertujuan 

dalam pengujian akan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakannya dan dalam 

rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan perpajakan. 

Penetapan target pendapatan di tiap kantor pajak dipengaruhi oleh 

beberapa faktor. Hasil dari pemeriksaan Pajak PPh pasal 25 wajib pajak badan 

juga mempengaruhi penentuan target penerimaan pajak tersebut, karena 

pemeriksaan pajak menghasilkan surat ketetapan pajak dimana nantinya juga 

akan digunakan sebagai tolok ukur penentuan target penerimaan pajak. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Setelah menelaah latar belakang yang sudah diuraikan sebelumnya, maka 

didapat beberapa rumusan masalah yang akan digunakan sebagai pembahasan 

dalam skripsi berikut: 

1. Apakah tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dan Pemeriksaan 

Pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pajak 

penghasilan Pasal 25 khusus wajib pajak badan yang diterima  KPP 

Pratama Surabaya Rungkut? 

2. Apakah kepatuhan Wajib Pajak Badan dan Pemeriksaan Pajak 

secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pajak penghasilan 

Pasal 25 khusus badan yang diterima pada KPP tersebut? 
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1.3   Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, penelitian dalam skripsi ini 

bertujuan untuk menggambarkan apakah: 

1. Kepatuhan wajib pajak dan Pemeriksaan Pajak secara simultan 

 berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan 

pasal 25 wajib pajak badan pada KPP Pratama Surabaya Rungkut 

periode 2010-2014. 

2. Kepatuhan wajib pajak dan Pemeriksaan Pajak secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan 

pasal 25 wajib pajak badan pada KPP Pratama Surabaya Rungkut 

periode 2010-2014. 
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BAB II 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Definisi pajak 

Pada buku Mardiasmo (2011:1), peneliti Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH 

menerangkan bahwa pajak merupakan sebuah iuran yang diperoleh dari rakyat 

yang mana dipakai untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran umum pemerintah,  

tanpa mendapat timbal balik secara langsung berdasarkan undang-undang. 

Menurut Waluyo (2014:2) dalam bukunya, P. J. A. Andriani juga 

menambahkan bahwa pajak dapat dipaksakan sesuai dengan ketetapan-ketetapan 

pemerintah dimana digunakan negara sebagai fungsi dalam penyelenggaraan 

pemerintah.  

Dengan demikian beberapa kesamaan prinsip dan visi perpajakan dapat 

disimpulkan dari pendapat diatas. Adapun unsur penting dari kedua pendapat 

diatas, yaitu pajak merupakan pungutan berdasarkan aturan Negara yang 

berlaku, tidak terdapatnya kontraprestasi langsung ditujukan ke masyarakat, 

merupakan iuran yang berdasar undang-undang sehingga bisa dipaksakan, serta 

hasilnya digunakan dalam kelangsungan pemerintahan dan pembangunan.  

2.2 Definisi Kepatuhan Wajib Pajak 

Menurut Chaizi Nasucha yang disadur ulang oleh Rahayu (2010:139), 

menerangkan bahwa pengertian kepatuhan wajib pajak meliputi kewajiban 
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mendaftarkan diri, patuh dalam menghitung dan membayar pajak yang masih 

terutang, patuh dalam penyetoran atau pelaporan SPT, dan patuh dalam membayar 

tunggakan maupun sanksi. 

2.3  Jenis Kepatuhan Wajib Pajak  

Dikutip oleh Santoso (2008), dalam sebuah Practice Note mengenai 

Compliance Measurement dan dimuat oleh OECD (2001), terdapat dua jenis 

kepatuhan, yakni: 

1. administrative compliance atau kepatuhan administratif. Kepatuhan ini 

meliputi patuh mengenai pelaporan dan prosedur perpajakan; dan 

2. technical compliance atau kepatukan teknis. Merupakan kepatuhan 

akan pembayaran pajak dan benar secara penghitungannya. 

Kesimpulan dari jenis kepatuhan tersebut di atas, bahwa kepatuhan formal 

termasuk dalam administrative compliance karena menyangkut peraturan umum 

perpajakan beserta tata caranya. Sedangkan kepatuhan material bias dikategorikan 

dalam kepatuhan teknis, sebab mencakup kebenaran dan validitas penghitungan 

kewajiban pajak beserta pengisian surat pemberitahuan yang benar. 

2.4 Definisi SPT 

Merujuk pada Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2009 yang berisikan 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Surat Pemberitahuan (SPT) diartikan 

sebagai surat yang berisi pelaporan penghitungan dan pembayaran pajak, objek 

pajak ataupun bukan, harta beserta kewajiban yang dibuat oleh wajib pajak sesuai 

dengan beberapa ketentuan yang ada. 
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2.5 Fungsi SPT 

Mardiasmo (2011:29) menyebutkan SPT memiliki fungsi bagi wajib pajak 

sebagai alat dalam pelaporan dan pertanggungjawaban bahwa fungsi SPT adalah 

sebagai berikut: 

“Fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak Penghasilan adalah sebagai 

sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah 

pajak yang sebenarnya terhutang dan untuk melaporkan tentang : 

1. P

embayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri 

dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 

(satu) tahun pajak atau bagian tahun pajak. 

2. P

enghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek 

pajak.  

3. H

arta dan Kewajiban.  

4. P

embayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau 

pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) 

Masa Pajak, yang ditentukan peraturan perundang- undangan 

perpajakan yang berlaku.” 

 

2.6 Pengertian Pemeriksaan Pajak 

Pengertian pemeriksaan pajak menurut peraturan KMK-

545/KMK.04/2000 adalah: 

“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.”  

Diterangkan oleh Tax Center Universitas Padjadjaran (2011:25), bahwa 

pemeriksaan pajak bertujuan menguji kepatuhan terhadap pemenuhan kewajiban 

perpajakan wajib pajak seorang maupun badan, yang mana dilakukan secara 

profesional berlandaskan standar pemeriksaan yang tak lain kegiatannya meliputi 
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pengolahan dan penghimpunan data, bukti, dan keterangan secara objektif untuk 

memenuhi ketentuan undang-undang pajak.  

2.2.6.2 Tujuan Pemeriksaan  

Sebagai bentuk uji kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, 

pemeriksaan pajak perlu dilaksanakan kepada para wajib pajak yang dirasa 

melakukan penyelewengan pada penghitungannya. 

Widyaningsih (2011) menjelaskan berbagai hal yang menyebabkan 

diperlukannya pemeriksaan pajak antara lain untuk menguji kepatuhan dalam 

beberapa hal, seperti tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran terutama bila 

dinyatakan SPT rugi, terlambat atau tidak melaporkan SPT, adanya pelaporan 

lebih bayar ataupun rugi dalam SPT, dan ketentuan lain yang sesuai kriteria 

pemeriksaan. Adapun tujuan lainnya dilakukan pemeriksaan pajak, seperti 

pemberian dan penghapusan nomor pokok wajib pajak, pencabutan dan 

pengukuhan PKP, pencocokan data wajib pajak, penentuan tempat terutang untuk 

PPN, adanya wajib pajak yang mengajukan naik banding, dan beberapa tujuan 

lainnya. 
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BAB III 

 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Definisi Operasional 

Setelah ada penetapan rumusan masalah, definisi operasional dibentuk 

untuk menjelaskan pengukuran terhadap variabel yang digunakan. Penjelasan 

mengenai definisi operasional dijelaskan berikut ini: 

1. Variabel terikat: Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak 

Badan Pasal 25 (Y). Penentuan pengukuran variabel ini berasal 

dari Pajak Penghasilan Pasal 25 yang diterima kantor pajak tempat 

penelitian yang khusus dibayar oleh wajib pajak badan selama 

satu tahun pajak. Dalam penelitian kali ini, penentuan variabel 

terikat ditetapkan dengan pengukuran rasio penerimaan pajak 

terhadap target penerimaannnya yang sudah ditetapkan oleh 

kantor pajak bersangkutan. Berikut dibuat perumusannya:  

Jumlah Penerimaan PPh Pasal 25 Wajib Pajak Badan 

Target Pajak Penghasilan yang diterima 

2. Variabel bebas, diuraikan sebagai berikut: 

a. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan (X1) 

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pengukuran tingkat 

kepatuhan dapat menggunakan kepatuhan formal dan material. 
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Pelaporan SPT masa PPh pasal 25 khusus badan sebagai 

kepatuhan formal dalam indikator variabel pengukuran 

penelitian ini. Indikator variabel ini ditetapkan dengan 

pengukuran rasiop jumlah penyetoran SPT terhadap jumlah 

wajib pajak badan yang sudah terdaftarkan. Perumusan untuk 

variabel bebas ditetapkan sebagai berikut: 

Jumlah Pelaporan SPT PPh Pasal 25 tepat waktu 

Jumlah Wajib Pajak Badan yang Didaftarkan 

b. Pemeriksaan Pajak (X2) 

Pengukuran pemeriksaan pajak pada variabel bebas ini 

mengacu pada surat ketetapan yang diterbitkan oleh Kantor 

Pelayanan Pajak terkait. Karena surat ketetapan pajak 

merupakan hasil akhir dari adanya kegiatan pemeriksaan 

pajak yang dilakukan kantor pajak terkait. 

3.2   Populasi 

Seluruh data wajib pajak badan pada KPP Surabaya Rungkut pada 

periode 2010-2014 merupakan sekumpulan subyek informasi yang ditetapkan 

sebagai populasi yang mendukung penelitian ini 

3.3   Sampel 

Dalam penelitian ini, sampel yang dgunakan adalah purposive sampling 

method, yaitu memilih sampel berdasar sifat-sifat tertentu dimana dianggap 

mempunyai keterkaitan dengan informasi sebelumnya mengenai sifat yang 



 14 

melekat pada populasi diatas. Dalam hal ini peneliti mengambil data dari 5 tahun 

terakhir setiap bulannya, yaitu periode 2010-2014. 

 

 

3.4   Teknik Analisa Data 

Penelitian ini menggunakan model regresi linear berganda. Perumusan 

model regresi berganda dimana hanya terdapat dua variabel independen dan 

satu variabel dependen atas suatu populasi dapat digambarkan sebagai berikut: 

Y= a + b1X1 + b2X2 + ei 

Keterangan: 

Y  = Penerimaan PPh 25 WP Badan 

a  = Konstanta 

X1 = Kepatuhan Wajib Pajak Badan 

X2 = Jumlah Pemeriksaan pajak 

b1, b2  = Koefisien regresi linear 

ei = Variabel residual 

Dari perumusan regresi linier berganda diatas, maka nantinya dapat 

diperoleh koefisien pada masing-masing variabel regresi. Uji statistik 

deskriptif, uji variabel secara parsial (t-test) dan pengujian variabel secara 

simultan (F-test) dilakukan setelah angka koefisien didapatkan. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 

 

4.1 Uji Normalitas  

Uji normalitas bertujuan untuk melihat apakah semua variabel dalam 

penelitian, berdasarkan angka rata-rata dan deviasi, baik itu variabel terikat 

maupun variabel bebas, terdistribusi secara normal atau tidak.  

Pada tabel dibawah diuraikan hasil metode kolmogorov smirnov pada uji 

normalitas: 

  Tabel 4.1 : Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

60

.0000018

4045814854

.100

.100

-.057

.772

.591

N

Mean

Std. Dev iation

Normal Parameters a,b

Absolute

Positive

Negative

Most Extreme

Dif f erences

Kolmogorov -Smirnov  Z

Asy mp. Sig. (2-tailed)

Unstandardiz

ed Residual

Test distribution is Normal.a. 

Calculated f rom data.b. 
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Nilai kolomogorov smirnov yang ditunjukkan pada tabel diatas, 

menunjukkan angka 0.772, yang berarti bahwa nilai signifikansi probabilitas 

berada diatas 5%. Hal ini dapat diasumsikan bahwa pengamatan pada data-data 

variabel terkait berdistribusi normal.  

4.2  Uji Multikolinieritas  

Merupakan pengujian yang bertujuan untuk mengamati data operasional 

variabel independen yang memungkinkan ada banyak linear yang terkorelasi. 

Untuk pengamatan ditetapkan bahwa dalam perhitungan tidak akan terjadi 

multikolinearitas bila nilai VIF berada diantara 0,1 dan 10. Dibawah ini hasil  

nilai VIF di tiap variabel bebas:  

Tabel 4.2 : Nilai VIF 

Variabel VIF 

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (X1) 
1,043 

Jumlah Pemeriksaan Pajak (X2) 1,043 

Sumber: Lampiran 3 

  Nilai VIF pada masing-masing variabel bebas diatas tidak terjadi 

multikolinearitas antara variabel bebas yaitu Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak 

Badan (X1) dan Jumlah Pemeriksaan Pajak (X2, karena perhitungan VIF 

menunjukkan lebih dari 0,1 dan kurang dari 10. 

4.3 Uji Heterokedastisitas  

Metode glesjer digunakan dipakai dalam uji heterokedastisitas ini untuk 
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mengamati adanya varian-varian yang sama bila disandngkan dengan variabel-

variabel lain yang diamati. Pada tabel dibawah diuraikan hasil pengamatan 

dengan memakai metode Glesjer pada uji heteroskedastisitas: 

Tabel 4.3 : Hasil Pengujian Glejser 

Variabel bebas Thitung Sig 

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (X1) 0,514 0,609 

Jumlah Pemeriksaan Pajak (X2) -1,041 0,302 

Sumber: Lampiran 4 

  Pada pengujian glejser di atas menjelaskan bahwa tingkat signifikan pada 

variabel Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (X1) dengan Jumlah Pemeriksaan Pajak 

(X2) diatas 5%, maka dari itu pada variabel ini dapat disimpulkan tidak timbul 

heteroskedastisitas. 

4.4 Autokorelasi 

Pada uji autokorelasi dapat dilihat pada nilai besaran Durbin Watson (D-

W), dimana menunjukkan ada tidaknya korelasi antara variabel pengganggu pada 

satu kurun waktu dengan kurun waktu sebelumnya.  Dibawah ini perhitungan 

hasil durbin watson pada uji autokorelasi antara variabel-variabel bebas yang 

diamati:  

Tabel 4.4 : Durbin Watson 
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Model Summaryb

.814a .663 .652 4116182126 .640

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std.  Error of

the Estimate

Durbin-

Watson

Predictors:  (Constant), Pemeriksaan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

Badan

a. 

Dependent Variable: Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Pasal

25/29

b. 

 

Sumber: Data Diolah (Lampiran 3) 

Berdasar hasil penghitungan Durbin Watson diatas didapat kesimpulan 

tidak terjadi autokorelasi, karena nilai DW yang dihasilkan yaitu sebesar 0,640, 

dimana nilai tersebut kurang dari +2 dan lebih dari -2.  

4.5  Persamaan Regresi Linier Berganda  

Dalam analisis data, metode yang digunakan adalah metode statistik untuk 

menguji pengaruh satu variabel bebas atau lebih terhadap satu variabel bebas 

(Ghozali, 2011:6). Dari penghitungan dan pengolahan data dengan bantuan 

program statistik, didapat hasil metode regresi linear sebagai berikut: 

Tabel 4.5 : Persamaan Regresi Linier Berganda 

Variabel Koefisien Regresi  

Konstanta 2550454759,021 

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (X1) -3792089,596 

Jumlah Pemeriksaan Pajak (X2) 229447981,556 

 Sumber: Lampiran 3 

Persamaan regresi pada tabel 4.8 diatas diperoleh : 
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Y =  2550454759,021 - 3792089,596 X1 + 229447981,556 X2 

Dari persamaan regresi di atas menjelaskan bahwa :  

1. Konstanta (a) yang dihasilkan sebesar 2550454759,021 hal ini 

  menunjukkan bahwa besarnya penerimaan PPh Badan Pasal 25 

adalah 2550454759,021 jika variabel Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak 

(X1) dan Jumlah Pemeriksaan Pajak (X2) diasumsikan nol. Bisa 

diartikan pula bahwa bila variabel bebas Tingkat Kepatuhan Wajib 

Pajak (X1) dan Jumlah Pemeriksaan Pajak (X2) tidak ada maka rata-

rata penerimaan PPh Wajib Pajak Badan Pasal 25 adalah senilai 

2550454759,021.    

2. Konstanta (b1) yang dihasilkan sebesar -3792089,596 hal ini berarti 

jika besarnya Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (X1) turun satu satuan 

maka penerimaan PPh Badan Pasal 25 (Y) juga akan turun sebesar -

3792089,596 dengan asumsi variabel jumlah Jumlah Pemeriksaan Pajak 

(X2) adalah nol atau konstan.    

3. Konstanta (b2) yang dihasilkan sebesar 229447981,556 hal ini berarti 

bahwa jika Jumlah Pemeriksaan Pajak (X2) naik satu satuan maka 

maka penerimaan PPh Badan Pasal 25 (Y) akan naik sebesar 

229447981,556 dengan asumsi variabel Tingkat Kepatuhan Wajib 

Pajak (X1) adalah nol atau konstan.  

4.6. Uji Hipotesis  
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4.6.1. Uji t (Uji Pengaruh Secara Parsial)  

Pada pengamatan individual, uji t dilakukan untuk menguraikan hasil 

pengamatan atas tingkat pengaruh signifikansi variabel terikat terhadap variabel 

bebasnya, dengan mengasumsikan variabel yang lainnya adalah nol ataupun 

konstan. Berikut hasil uji t disajikan dalam tabel: 

 

Tabel 4.6 : Hasil Uji t 

Variabel bebas Thitung Sig 

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (X1) -0,043 0,966 

Jumlah Pemeriksaan Pajak (X2) 10,370 0,000 

Sumber: Lampiran 3 

  Penjelasan tabel di atas adalah: 

1. Nilai thitung pada variabel Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (X1) sebesar 

-0,043 dengan tingkat signifikan lebih besar dari 5% yakni bernilai 

0,966. Dapat diambil kesimpulan bahwa secara parsial Tingkat 

Kepatuhan Wajib Pajak Badan tidak mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap PPh Pasal 25 khusus wajib pajak badan yang 

diterima. Sehingga hipotesis ke-1 “Kepatuhan wajib pajak secara 

parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak 

Penghasilan Badan pasal 25 di KPP Surabaya Rungkut” tidak 

teruji kebenarannya. 

2. Nilai thitung pada variabel Jumlah Pemeriksaan Pajak (X2) sebesar 

10,370 dengan tingkat signifikan kurang dari 0,05 yaitu sebesar 0,000. 
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Kesimpulan yang bias ditetapkan adalah bahwa secara parsial 

Pemeriksaan Pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

Pajak Penghasilan Pasal 25 khusus wajib pajak badan yang diterima. 

Sehingga hipotesis ke-2 “Pemeriksaan pajak secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan 

Badan pasal 25 di KPP Surabaya Rungkut” kebenarannya teruji.  

4.6.2. Uji F  

Secara statistik uji F dilakukan sebagai pengamatan terhadap variabel-

variabel bebas yang secara bersamaan apakah mampu menunjukkan pengaruh 

pada variabel terikat. Hasil pengolahan uji F secara statistik, ditampilkan dalam 

tabel dibawah ini. 

Tabel 4.7 : Uji F dan Nilai Koefisien Determinasi  

F-hitung 56,158 

Tingkat signifikansi 0,000 

R-square 0,663 

Sumber: Lampiran 3 

 Pada tabel hasil uji F diatas didapatkan hasil besaran Fhitung senilai 

56,158 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang merupakan kurang dari 0,05, 

hal menunjukkan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (X1) dan Pemeriksaan Pajak 

(X2) secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan 

PPh Wajib Pajak Badan Pasal 25 (Y). Sehingga model regresi linear berganda 

sudah sesuai dengan penghitungannya. 
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Besarnya pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (X1) dan Pemeriksaan 

Pajak (X2) terhadap penerimaan PPh Badan Pasal 25 (Y) relatif besar yaitu 

sebesar 66,3% dan sisanya sebesar 33,7% bisa diperoleh dari faktor lain yang 

diluar variabel penelitian ini. 

Sehingga hipotesis ke-3 “Tingkat kepatuhan wajib pajak dan 

pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak 

Penghasilan Badan pasal 25 di KPP Surabaya Rungkut” sudah teruji 

kebenaran pernyataannya. 

4.7. Pembahasan Hasil Penelitian   

4.7.1.Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan 

Pajak  

Sesuai dengan tujuan pemerintah dalam peningkatan pendapatan pajak, 

beberapa langkah seperti ekstensifikasi dan intensifikasi pajak sudah 

diimplementasikan. Langkah-langkah yang dapat diambil untuk ekstensifikasi 

pajak, contohnya meningkatkan jumlah wajib pajak baru dan sosialisasi peraturan-

peraturan perpajakan yang baru, dimana dapat menumbuhkan kesadaran akan 

patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 

Diuraikan oleh Setiawan (2008 : 6), bahwa pelaporan Surat Pemberitahuan 

(SPT) tahunan dan masa secara benar dan tepat waktu ukuran oleh wajib pajak 

dapat dijadikan sebagai tolok ukur utama atas kepatuhan terhadap kewajiban 

perpajakan. Diharapkan dengan meningkatnya pelaporan dan penghitungan Surat 
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Pemberitahuan (SPT) secara benar dan tepat waktu, maka akan diikuti pula 

dengan peningkatan kepatuhan dalam pelaporan  dan pembayaran pajaknya. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, hipotesis pertama yang diajukan pada 

penelitian ini yaitu “Kepatuhan wajib pajak badan berpengaruh signifikan 

terhadap Pajak Penghasilan pasal 25 khusus wajib pajak badan yang diterima di 

KPP Surabaya Rungkut”. Hipotesis pertama ini tidak teruji kebenarannya, hal ini 

dapat dilihat dari nilai thitung yang dihasilkan sebesar -0,043 dengan tingkat 

signifikan diatas 0,05 yaitu senilai 0,966. Sehingga ditarik kesimpulan bahwa 

jumlah SPT PPh wajib pajak badan pasal 25 yang dilaporkan secara parsial tidak 

berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan wajib pajak badan 

Pasal 25. Fenomena ini disebabkan oleh per 1 Juli 2013 yang mulai 

diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 yang menyatakan 

bahwa wajib pajak yang dikenai PPh Final sesuai PP 46 adalah wajib pajak Non-

Badan Usaha Tetap yang menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk di 

dalamnya pendapatan atas jasa yang berhubungan dengan pekerjaan bebas, 

dimana memiliki peredaran bruto tidak lebih dari Rp 4,8 miliar pada 1 tahun 

fiskal. Sehingga pelaporan SPT PPh Badan Pasal 25 menurun. 

4.7.2 Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak  

Dalam intensifikasi pajak, pemerintah menempuh upaya pengoptimalan 

penerimaan pajak dengan peningkatan faktor-faktor yang berasal dari lingkungan 

instansi pajak. Salah satu contohnya dengan adanya pengawasan dalam proses 

administrasi, pemberian pelayanan kepada masyarakat yang baik, pemeriksaan 
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serta penagihan secara aktif sekaligus pasif pada proses memungut pajak. 

Dwi Rahayu (2010) menyimpulkan bahwa dengan tindakan  pemeriksaan 

berpengaruh terhadap kepatuhan kewajiban formal maupun kepatuhan material. 

Akan tetapi bukan suatu hal mudah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat 

mengenai pentingnya ketaatan dalam membayar pajak. Bahkan dari segi 

pemahaman wajib pajak itu sendiri, yang berhubungan dengan masalah sosialisasi 

mengenai Undang-undang perpajakan dan peraturan perpajakan belum dipahami 

dengan baik, sehingga masih banyak Wajib Pajak yang tidak patuh dan 

melakukan kecurangan. 

Berdasarkan gambaran tersebut uraian di atas, maka dalam penelitian ini 

dimana hipotesis kedua menyebutkan “Pemeriksaan pajak yang dikeluarkan 

berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25 khusus 

wajib pajak badan” ini teruji kebenarannya. Hal ini tampak dari besarnya thitung 

senilai 10,370 dengan besaran signifikansi kurang dari 5% yaitu senilai 0,000. 

Maka dari itu, kesimpulan yang dapat ditetapkan adalah pemeriksaan pajak secara 

parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 

khusus wajib pajak khusus badan. Hal ini sesuai dengan Syahab dan Gisijanto 

(2009), yang menyatakan bahwa “pemeriksaan pajak baik secara secara parsial 

berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) 

Badan.” 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap penelitian dimana diambil judul 

“Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan dan Pemeriksaan Pajak 

Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan PPh Pasal 25 Pada 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut” maka dapat ditarik 

kesimpulan: 

1. Tingkat kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan 

pajak penghasilan badan pasal 25. Kesimpulan tersebut didapat dari 

hasil pengukuran dengan hasil nilai signifikansi > 0,05 yakni 

menunjukkan angka 0,966 yang berakibat hasil hipotesis H1 ditolak. 

Dapat dilihat pula dari menurunnya jumlah SPT yang dilaporkan oleh 

wajib pajak badan di tahun 2013, disebabkan karena mulai 

diberlakukannya Peraturan Pemerintah no 46 pada tahun 2013 per 1 

Juli 2013, yang ditujukan pada wajib pajak non-badan usaha tetap 
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dimana memiliki peredaran bruto tidak lebih dari Rp. 4,8 milliar dalam 

1 tahun periode fiskal. 

2. Tindakan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan PPh 

badan pasal 25 yang mana ditunjukkan dengan hasil pengujian 

hipotesis bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berarti lebih 

kecil dari 0,05, sehingga bisa disimpulkan H2 diterima. 

3. Tingkat kepatuhan wajib pajak badan dan pemeriksaan pajak secara 

simultan berpengaruh terhadap penerimaan Pajak penghasilan wajib 

pajak badan pasal 25, yang mana nilai signifikansi pada pengamatan 

menunjukkan angka 0,000 atau > 0,05. Oleh sebab itu itu hipotesis H3 

dapat diterima.  

5.2. Saran  

Berdasarkan pembahasan dan analisis regresi linier berganda, maka saran 

yang diajukan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi institusi terkait, yakni Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya 

Rungkut untuk lebih sering mengadakan sosialisasi secara intensif 

dalam mewujudkan pemahaman yang mendalam kepada wajib pajak 

mengenai penyuluhan aturan-aturan perpajakan terbaru beserta 

pembayaran pajaknya. Dengan adanya aparatur internal perpajakan, 

seperti Account Representatives (AR) diharapkan dapat tercapai target 

penerimaan pajak dari tahun ke tahun. 

2. Untuk penelitian selanjutnya dapat ditambahkan jumlah variabel 
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independen atau mengambil variabel yang lain yang sekiranya dapat 

mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak penghasilan pasal 25 

untuk wajib pajak badan. 



 28 

 


