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SARI 

Masithoh, Apik Aji. 2011. Pengaruh Penambahan Pengusaha Kena Pajak,   

Surat Pemberitahuan Masa PPN yang dilaporkan, dan Surat Setoran Pajak yang 

dilaporkan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama 

Semarang Candisari. Skripsi. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi. Universitas 

Negeri Semarang. Pembimbing I. Drs Tarsis Tarmudji, MM. II. Bestari Dwi 

Handayani, S.E., M.Si., Akt.  

Kata Kunci :  Pengusaha Kena Pajak, Surat Pemberitahuan, Surat Setoran 

Pajak, Pajak Pertambahan Nilai. 

Hampir seluruh barang-barang kebutuhan hidup rakyat Indonesia 

merupakan  hasil produksi yang atas penyerahanya terutang Pajak Pertambahan 

Nilai, dengan kata lain semua transaksi atau penyerahan Barang Kena Pajak 

dan/atau Jasa Kena Pajak pada prinsipnya terutang Pajak Pertambahan Nilai. 

PPN dikenakan terhadap setiap orang di dalam daerah pabean yang 

mengkonsumsi BKP dan/atau JKP yang menjadi objek pemungutan PPN, 

meskipun belum memiliki NPWP. Hasil pemungutan PPN nantinya akan 

disetorkan ke kas negara dan dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dimana 

Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan terdaftar. Permasalahan dalam 

penelitian ini apakah penambahan PKP, SPT Masa PPN yang dilaporkan, SSP 

PPN yang dilaporkan berpengeruh terhadap peneriman Pajak Pertambahan Nilai. 

Tujuan penelitian ini adalah memperoleh bukti empiris pengaruh penambahan 

PKP, SPT Masa PPN yang dilaporkan, SSP PPN yang dilaporkan berpengaruh 

terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai . 

Populasi dalam penelitian ini adalah pengusaha kena pajak yang terdaftar 

di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari tahun 2008-2010. Sampel 

berjumlah 863 PKP yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Candisari . Variabel 

penelitian terdiri dari variable bebas yaitu penambahan PKP, SPT Masa PPN yang 

dilaporkan dan SSP PPN yang dilaporkan. Variabel terikat  yaitu penerimaan 

Pajak Pertambahan Nilai. Metode pengumpulan data menggunakan metode 

dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

deskriptif dan analisis regresi berganda. 

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa  pengujian 

secara parsial penambahan PKP memiliki pengaruh sebesar 96,84% terhadap 

penerimaan PPN, SPT Masa PPN yang dilaporkan memiliki pengaruh sebesar 

20,70% terhadap penerimaan PPN dan SSP PPN yang dilaporkan memiliki 

pengaruh sebesar 21,9% terhadap penerimaan PPN. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan 

bahwa semakin banyak penambahan PKP, SPT  Masa PPNyang dilaporkan dan 
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SSP PPN yang dilaporkan akan meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan 

Nilai. Saran dari penelitian ini, kaitannya dalam meningkatkan penerimaan Pajak 

Pertambahan Nilai, diharapkan adanya kerjasama antara aparat pajak dengan 

wajib pajak dalam menyukseskan penerimaan,  hendaknya aparat pajak senantiasa 

menyosialisasikan untuk peningkatan penambahan PKP, SPT Masa PPN yang 

dilaporkan dan SSP PPN yang dilaporkan demi peningkatan penerimaan Pajak 

Pertambahan Nilai, Nilai adjusted R
2
 dari hasil analisis penelitian ini yaitu sebesar 

78,1% sehingga 21,9% masih dipengaruhi variable bebas lainnya. Oleh karena itu, 

terdapat kemungkinan untuk menampilkan variable-variabel baru antara lain 

wajib pajak ditingkatkan dengan menumbuhkan kesadaran pajak.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

x 

 

ABSTRACT 

Masithoh, Apik Aji. 2011. Effect of addition of Taxable Tax, VAT Notice the 

reported period, the Tax Payment which reported on the receipt of Value Added 

Tax in the KPP Pratama Semarang Candisari. Final Project. Accounting 

Department. Economic Faculty. State University of Semarang. Supervisors I. Drs 

Tarsis Tarmudji, MM. II. Bestari Dwi Handayani, S.E., M.Si., Akt.  

Keyword: employers taxable, notification letter, letter of tax payments,  

 value added tax 

Almost all the goods of life of Indonesian people is the result of 

production of Value Added Tax payable delivery, in other words, all transactions 

or delivery of taxable goods and / or Taxable Services, in principle, value added 

tax payable. Therefore VAT is imposed on every person in the customs area that 

consumes BKP and / or JKP which is the object of VAT collection, though not yet 

have a NPWP. Polls VAT will be deposited into the state treasury and reported to 

the Tax Office where the relevant tax Taxable registered. Problems in this study 

whether the addition of Taxable Tax, VAT Notice the reported period, the Tax 

Payment of VAT reportedly affect the acceptance of the Value Added Tax. The 

purpose of this study was to obtain empirical evidence of the influence of the 

addition of PKP, the Notice Period of VAT were reported, the Tax Payment 

which reportedly affects VAT Value Added Tax receipts. 

The population of this study was taxable entrepreneur registered in the 

KPP Pratama Semarang Candisari years 2008-2010. The sample totaled 863 

entrepreneurs registered in Taxable KPP Pratama Semarang Candisari. Research 

variables are independent variables consisted of the addition of Taxable Tax, VAT 

Notice the reported period, the Tax Payment of VAT were reported. Dependent 

variable is the Value Added Tax receipts. Methods of data collection using the 

method documentation. Analysis of the data used in this research is descriptive 

analysis, and multiple regression analysis. 

Results of research have shown that testing the partial effect of the 

addition of PKP has 96.84% of VAT receipts, SPT Masa PPN which reportedly 

has the effect of 20.70% of VAT receipts and SSP PPN were reported to have 

influence for 21.9% of VAT receipts.. 

Based on the results of research that has been done can be concluded that 

the more the addition of PKP, SPT Masa PPN reported and the reported SSP PPN 

would increase the value added tax receipts. Suggestions from this study, in 

relation to Value Added Tax increase revenue, expected cooperation between tax 

authorities by taxpayers in the success of receipts, tax authorities should always be 
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socialized to an increase in the addition of PKP, SPT Masa PPN reported and 

reported by an increase in tax revenue Value Added, Value adjusted R2 of the 

analytical results of this study is equal to 78.1% so 21.9% is still influenced by 

other independent variables. Therefore, there is the possibility to display the new 

variables, among others, enhanced by giving the taxpayer awareness. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang Masalah 

Pemerintah Indonesia saat ini mengalami berbagai permasalahan yang 

sangat kompleks salah satu diantaranya adalah pada sektor ekonomi. Naiknya 

harga minyak dunia, tingginya tingkat inflasi, naiknya harga barang-barang dan 

melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika serta turunnya daya beli 

masyarakat menjadi masalah serius yang harus diselesaikan oleh pemerintah 

(Lestari, 2010:1). Agar tetap dapat bertahan dan memperbaiki kondisi 

perekonomian yang ada tentunya pemerintah membutuhkan cukup banyak dana 

sehingga harus berupaya menggali semua potensi penerimaan yang ada secara 

maksimal.  

Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya di segala bidang mutlak 

diperlukan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sesuai cita-cita 

pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk melaksanakan pembangunan 

diperlukan dana yang tidak sedikit, sumber dana dalam negeri tetap merupakan 

prioritas utama walaupun negara masih dalam keadaan krisis ekonomi. Sumber 

dana dalam negeri berasal dari sektor migas dan non migas. Walaupun saat ini 

harga migas di pasaran dunia mengalami kenaikan, akan tetapi sektor non migas 

merupakan penerimaan yang paling aman untuk masa depan bangsa 

(Nurkumaladewi, 2008:1) 
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Pemerintah tetap mempertahankan prinsip peningkatan sektor nonmigas 

terutama dari sektor pajak, karena pajak merupakan primadona penerimaan dan 

tidak dapat dipungkiri bahwa pajak menjadi salah satu sumber penerimaan yang 

memberikan kontribusi terbesar bagi negara. Hal ini terlihat di dalam struktur 

Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia, dimana pendapatan 

dari sektor pajak pada setiap tahunnya mencapai sekitar 70% dari total pendapatan 

negara (Nuryanah dan Christine, 2009:1).   

Menurut golongannya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua jenis 

yaitu dari pajak langsung contohnya Pajak Penghasilan dan dari pajak tidak 

langsung contohnya Pajak Pertambahan Nilai, Bea Materai, Bea Balik Nama 

(Budiman, 1996:10). Dilihat dari segi penerimaan, Pajak Penghasilan dapat 

membantu negara dalam membiayai pengeluaran namun tidak semua subjek pajak 

dapat dikenakan Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan adalah pajak subjektif dan 

hanya dapat dikenakan terhadap subjek pajak yang telah mencapai jumlah 

penghasilan tertentu dengan batasan yang telah di tentukan dalam ketentuan 

perundang-undangan perpajakan yaitu dikenakan terhadap orang pribadi yang 

telah berpenghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), tetapi hal itu 

tidak berlaku bagi Pajak Pertambahan Nilai yang merupakan pajak objektif 

sehingga memungkinkan semua orang dapat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan jenis pajak yang 

mempunyai konstribusi penting terhadap penerimaan negara disamping jenis 

pajak lainnya. Di negara-negara Eropa, PPN sudah lama dikenal, yang pertama 

kali pada tahun 1918 oleh Carl Friedrich von Siemens, seorang industriawan 
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Jerman. Indonesia sendiri dadalam system perpajakan, PPN dimulai pada tahun 

1985 (Wirawan dan Rudy, 2007:4). 

Hampir seluruh barang-barang kebutuhan hidup rakyat Indonesia 

merupakan hasil produksi yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan 

Nilai, dengan kata lain semua transaksi atau penyerahan Barang Kena Pajak 

dan/atau Jasa Kena Pajak pada prinsipnya terutang Pajak Pertambahan Nilai. 

Oleh karena itu PPN dikenakan terhadap setiap orang di dalam daerah pabean 

yang mengkonsumsi BKP dan/atau JKP yang menjadi objek pemungutan PPN, 

meskipun belum memiliki NPWP. Hasil pemungutan PPN nantinya akan 

disetorkan ke kas negara dan dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dimana 

Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan terdaftar. 

Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah Pengusaha yang melakukan 

penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang 

dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (Wirawan 

dan Rudy, 2007:17). PKP wajib melaporkan usahanya dan wajib memungut, 

menyetor dan melaporkan PPN yang terutang (UU No 24 tahun 2009). Dalam hal 

PKP untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PPN 

yang sebenarnya terutang, PKP menggunakan SPT Masa PPN. 

SPT Masa PPN merupakan laporan bulanan yang dapat disampaikan 

oleh Pengusaha Kena Pajak yang digunakan untuk melaporkan penghitungan 

dan/atau pembayaran Pajak Pertambahan Nilai yang terutang (Mardiasmo, 

2003:251). SPT Masa PPN disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak dimana 

Wajib Pajak terdaftar paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir. PPN 

yang terutang harus disetorkan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak PPN. 



4 

 

 

Surat Setoran Pajak PPN adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan 

untuk melakukan pembayaran atau penyetoran PPN yang terutang ke kas Negara 

melalui Kantor Pos dan/atau Bank Persepsi atau tempat pembayaran lain yang 

ditunjuk oleh Menteri Keuangan (Mardiasmo, 2003:23).   

Menurut Mardiasmo (2002:7) ada tiga sistem pemungutan pajak yaitu: 

Official Assessment System, Self Assessment System, dan With Holding System.    

Sistem pemungutan pajak yang dilaksanakan di Indonesia saat ini adalah self 

assessment system. Sistem pemungutan ini diberlakukan untuk memberikan 

kepercayaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat guna meningkatkan 

kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menyetorkan pajaknya (Lestari, 

2010:1) self assessment system diterapkan pada peraturan perundang-undangan 

perpajakan di Indonesia yang nantinya harus diaplikasikan dalam pemenuhan 

Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang 

Mewah, serta sebagian pada Pajak Bumi dan Bangunan.  

Pelaksanaan self assessment system yang sesuai dengan tuntutan 

perkembangan zaman saat ini dan yang dapat menumbuhkan tingkat kesadaran 

masyarakat akan pajak dapat meningkatkan penerimaan pajak karena 

penggunaan sistem self assessment menuntut wajib pajak aktif dalam 

melaksanakan kewajiban maupun hak perpajakannya. Tingkat kesadaran dan 

kepatuhan masyarakat berperan serta dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, 

namun penerapan self assessment system masih sangat rendah, hal itu terbukti 

dengan masih rendahnya tax ratio yang baru mencapai 16% (llyas dan 

Suhartono, 2007:V). Rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat 

terhadap pajak akan sangat berpengaruh terhadap penambahan Pengusaha Kena 
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Pajak, Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN yang dilaporkan dan Surat Setoran 

Pajak (SSP) PPN yang dilaporkan sebagai indikator tingkat penerimaan PPN.  

Atas dasar pemahaman di atas, peneliti tertarik  melakukan penelitian 

yang berjudul “Pengaruh Penambahan Pengusaha Kena Pajak, Surat 

Pembaritahuan Masa PPN Yang Dilaporkan Dan Surat Setoran Pajak PPN 

Yang Dilaporkan Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Di 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari”.   

1.1 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut :  

1. Apakah penambahan Pengusaha Kena Pajak berpengaruh terhadap 

penerimaan Pajak Pertambahan Nilai? 

2. Apakah Surat Pemberitahuan Masa PPN yang dilaporkan berpengaruh 

terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai ? 

3. Apakah Surat Setoran Pajak PPN yang dilaporkan berpengaruh terhadap 

penerimaan Pajak Pertambahan Nilai?  

4. Apakah terdapat pengaruh penambahan Pengusaha Kena Pajak, Surat 

Pemberitahuan Masa PPN yang dilaporkan dan Surat Setoran Pajak PPN 

yang dilaporkan secara simultan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan 

Nilai? 
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1.2 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas tujuan 

penelitian ini adalah:  

1. Mengetahui pengaruh penambahan Pengusaha Kena Pajak terhadap 

penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. 

2. Mengetahui pengaruh Surat Pemberitahuan Masa PPN yang dilaporkan 

terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. 

3. Mengetahui pengaruh Surat Setoran Pajak PPN yang dilaporkan terhadap 

penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. 

4. Mengetahui pengaruh penambahan Pengusaha Kena Pajak, Surat 

Pemberitahuan Masa PPN yang dilaporkan dan Surat Setoran Pajak  PPN 

yang dilaporkan secara simultan terhadap Pajak Pertambahan Nilai. 

1.3 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan akan mempunyai manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran penjelasan 

tentang pengaruh penambahan Pengusaha Kena Pajak, SSP Masa PPN 

yang dilaporkan, SSP PPN yang dilaporkan terhadap penerimaan Pajak 

Pertambahan Nilai serta memberikan sumbangan pemikiran dan penelitian 

dalam bidang perpajakan.  
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2.  Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan akan menambah pengetahuan dan  

memperluas wawasan teori mengenai perpajakan serta memberikan 

penjelasan tentang pentingnya peran serta Wajib Pajak dalam 

meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Dasar-dasar Perpajakan 

2.1.1 Pengertian Pajak 

 Pengertian pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 

Tahun 2007 adalah konstribusi 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. Secara rinci ada beberapa ahli 

mengungkapkan pengertian yang relatif sama, antara lain: Andriana dalam Waluyo 

(2000:1): 

“Pajak adalah iuran kepada negara, yang dapat dipaksakan dan 

terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan dengan 

tidak mendapatkan kontraprestasi kembali, yang langsung dapat 

ditunjuk dan yang gunanya adalah membiayai pengeluaran umum 

berhubungan dengan tugas negara dalam menyelenggarakan 

pemerintahan”. 

 

          Begitu pula dengan Mardiasmo (2001:1): “Pajak adalah iuran rakyat pada kas 

negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada 

mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang 

digunakan  membayar pengeluaran umum”. 

Definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur: 

1. Iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak 

hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang). 

 

2. Berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan 

8 
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kekuatan undang- undang serta aturan pelaksanaannya. 

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung 

dapat ditunjuk. Pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya 

kontraprestasi individual oleh pemerintah. 

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 

2.1.2   Fungsi  Pajak  

Sudah menjadi kondisi umum di berbagai negara bahwa pajak digunakan 

sebagai sumber penerimaan bagi anggaran negara, ditambah penerimaan dari 

sektor lainnya sesuai dengan karakteristik dan potensi penerimaan pada masing-

masing negara tersebut. Pengertian  pajak yang telah disampaikan pada sub bab 

diatas, secara teoritis dan praktis dapat dilihat bahwa pajak memiliki beberapa 

fungsi, yaitu (Mardiasmo, 2003:1) 

1.  Fungsi Budgeter 

Bahwa pajak merupakan sumber penerimaan negara dalam APBN  membiayai 

tugas-tugas negara. Hal tersebut dapat terlihat dalam struktur penerimaan dalam 

APBN yang terdiri dari dua pos pokok, yaitu penerimaan negara dan hibah. Pos 

penerimaan negara atau penerimaan dalam negeri, sumbernya diperoleh dari 

penerimaan perpajakan yang terdiri dari PPh, PPN, PPnBM, PBB, BPHTB, 

Cukai, Bea Masuk, Pajak Ekspor, dan Pajak lainnya, serta penerimaan bukan 

pajak. 

2. Fungsi Regulerend 

Pajak mempunyai fungsi regulerend, yang berarti ikut serta dalam proses 

kebijakan  nasional dalam berbagai aspek kegiatan agar kegiatan  tersebut dapat 
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berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh 

pemerintah. Misalnya membangun atau mengembangkan suatu kawasan 

tertentu, bisa saja dibutuhkan insentif dibidang perpajakan, sehingga investor 

bersedia mengucurkan investasinya disana atau mendorong kegiatan ekspor 

dengan diberikan kemudahan dan keringanan pajak. Meningkatkan daya beli 

masyarakat bisa dengan menaikkan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak 

(PTKP). Masyarakat yang penghasilannya dibawah PTKP, tidak dikenakan 

pajak.  

3. Fungsi Distribusi 

Suatu hal mendasar yang terkadang luput dari pandangan masyarakat adalah 

adanya fungsi distribusi dari pajak, baik secara teritorial, maupun berdasarkan 

segmentasi atau kelompok  masyarakat. Pajak yang dibayar masyarakat sebagai 

penerimaan negara, pemanfaatannya dinikmati oleh masyarakat atau oleh 

kelompoknya, dan oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Ketika seseorang 

yang tinggal di Jakarta membayar pajak, maka hasilnya tidak hanya 

dinikmati oleh dirinya atau masyarakat disekitarnya akan tetapi melalui pos 

pengeluaran dalam APBN pembayaran tersebut akan dinikmati oleh seluruh 

masyarakat di seluruh Indonesia. 

4. Fungsi Demokrasi 

Sesuai dengan pengertian dan ciri khasnya, pajak ternyata merupakan salah 

satu perwujudan pelaksanaan demokrasi dalam suatu negara. Pajak berasal 

dari masyarakat, yaitu dibayar masyarakat sesuai dengan ketentuan perpajakan 

yang berlaku. Peraturan Pajak juga dibuat oleh rakyat melalui wakilnya di 

parlemen (DPR) dalam bentuk undang-undang perpajakan. Hal ini 
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diamanatkan dalam UUD 1945 dan amandemennya, yakni pada pasal 23 ayat 

2. Pasal tersbut menyebutkan bahwa pajak keperluan negara disusun 

berdasarkan undang-undang. Pajak yang dipungut tersebut digunakan  

kepentingan seluruh rakyat melalui penyediaan barang dan jasa publik yang 

dibutuhkan masyarakat. 

2.1.3    Syarat Pemungutan Pajak 

  Mardiasmo (2003:2) berpendapat agar pemungutan pajak tidak 

menimbulkan hambatan dan perlawanan, maka pemungutan pajak harus 

memenuhi syarat sebagai berikut: 

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan).  

Sesuai dengan tujuan hukum, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan 

harus dilakukan secara adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya 

mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan 

kemampuan masing-masing. Adil dalam pelaksanaannya yakni dengan 

memberikan hak bagi Wajib Pajak  mengajukan keberatan, penundaan dalam 

pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak. 

 

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis).  

Hal ini memberikan jaminan hukum menyatakan keadilan, bagi negara maupun 

warganya. 

3. Tidak menggangu perekonomian (Syarat Ekonomis).  

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun 

perdagangan,sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat. 

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial).  
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Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga 

lebih rendah dari hasil pemungutannya. 

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.  

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong 

masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 

2.1.4    Pengelompokkan Pajak Menurut Golongannya 

Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dilimpahkan 

atau dibebankan kepada orang lain, contohnya adalah Pajak Pertambahan 

Nilai. Ketika seorang agen membeli sebuah produk dari produsen dimana 

transaksi pembelian agen tersebut juga dipungut PPN sebesar 10 % dari 

harga jual produk dan ketika agen tersebut menjual produk tersebut ke 

konsumen akhir maka agen tersebut juga memungut PPN sebesar 10 % dari 

harga jual produk, dari ilustrasi ini terlihat jelas bahwa telah terjadi pergeseran 

pajak atau tax shifting dimana PPN sebesar 10 % yang dibebankan oleh produsen 

kepada agen telah dilimpahkan lagi kepada konsumen akhir. Selain pajak tidak 

langsung juga terdapat pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri 

oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang 

lain, contohnya adalah Pajak Penghasilan (Prasetyo, 2006:13) . 

2.1.5   Tata Cara Pemungutan Pajak 

            Menurut Mardiasmo (2003:6) tata cara pemungutan pajak dibagi 

menjadi 3 stelsel : 

1. Stelsel Nyata. Pengenaan  pajak  didasarkan  pada  objek  (penghasilan yang 

nyata), sehingga pemungutan baru dapat dilakukan pada akhir tahun. 

2. Stelsel Anggapan. Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang 
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diatur oleh undang- undang. 

3. Stelsel Campuran. Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan 

stelsel anggapan yakni pada awal tahun besarnya pajak disesuaikan dengan 

sebenarnya. 

2.1.6    ASAS PEMUNGUTAN PAJAK 

     Menurut Mardiasmo (2001:8) asas  pemungutan pajak dibagi menjadi 

tiga, yaitu: 

1. Asas Domisili. Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan 

Wajib Pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik penghasilan yang  

berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku Wajib Pajak dalam 

negeri. 

2. Asas Sumber. Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang 

bersumber diwilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. 

3. Asas Kebangsaan. Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu 

negara. Misalnya, pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan pada setiap orang 

yang bukan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia.  

2.1.7    Sistem Pemungutan Pajak 

 Sistem pemungutan pajak adalah suatu sistem yang mengatur bagaimana 

pajak tersebut dipungut oleh negara. Periode ordonansi digunakan sistem official 

assessment, yakni jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak dalam 

satu tahun pajak ditentukan sepenuhnya oleh aparat pajak. Keberhasilan 

pemungutan pajak sangat tergantung kepada kinerja dan integritas aparat pajak. 

Dengan diberlakukannya sistem Menghitung Pajak Orang/Menghitung Pajak 

Sendiri pada tahun 1967, terjadi perubahan sistem pemungutan pajak. 

Pemungutan pajak tidak lagi sepenuhnya dengan pendekatan official assessment, 
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karena  Wajib  Pajak  diberi  tanggung  jawab menghitung  pajak  yang  harus 

dibayar dalam tahun berjalan . 

Undang-Undang Perpajakan hasil  reformasi perpajakan 1983 mengubah 

pendekatan pemungutan pajak menjadi sistem self assessment, yaitu Wajib Pajak 

diberikan tanggung jawab dan kewajiban menghitung, membayar, dan 

melaporkan sendiri jumlah pajaknya yang terutang sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan perpajakan. (Budiman, 1996:34). Menurut Masrdiamo 

(2003: 7) ada tiga sistem pemungutan pajak, yaitu: 

 

 

 

 

1. Official assessment system 

Official assessment system adalah sistem pemungutan pajak dimana jumlah 

pajak yang harus dilunasi atau terutang oleh Wajib Pajak dihitung dan  ditetapkan 

oleh fiskus/aparat pajak. Jadi dalam sistem ini Wajib Pajak bersifat pasif 

sedang fiskus bersifat aktif. 

2. Self assessment system 

Self assessment system adalah sistem pemungutan pajak dimana Wajib Pajak 

harus menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan jumlah pajak 

yang terutang. Aparat pajak hanya bertugas melakukan penyuluhan dan 

pengawasan mengetahui kepatuhan  Wajib Pajak.  Beberapa prasyarat dari Wajib 

Pajak dalam mensukseskan sistem ini, yaitu: 

a.  Kesadaran Wajib Pajak (Tax consciousness). 
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Kesadaran Wajib Pajak artinya Wajib Pajak mau dengan sendirinya 

melakukan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menghitung, 

membayar, dan melaporkan jumlah pajak terutangnya. 

b.  Kejujuran Wajib Pajak. 

Kejujuran Wajib Pajak artinya Wajib Pajak melakukan kewajibannya tanpa 

ada manipulasi, hal ini dibutuhkan di dalam sistem ini karena fiskus 

memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak menghitung, menyetor, dan 

melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. 

c.  Kemauan membayar pajak dari Wajib Pajak (Tax mindedness). 

Tax Mindedness artinya Wajib Pajak selain memiliki kesadaran akan 

kewajiban perpajakannya, namun juga dalam dirinya memiliki hasrat dan 

keinginan yang tinggi dalam membayar pajak terutangnya. 

d.  Kedisiplinan Wajib Pajak (Tax discipline). 

Kedisiplinan Wajib Pajak artinya Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban   

perpajakannya dilakukan tepat waktu sesuai dengan ketentuan dan peraturan.  

3. Withholding system 

Witholding system adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan 

wewenang kepada pihak ketiga untuk  menghitung dan memotong pajak terutang. 

Pihak ketiga yang dimaksud antara lain pemberi kerja, dan bendaharawan 

pemerintah. 

2.2       Pajak Pertambahan Nilai 

    Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi 

barang dan/atau jasa di dalam daerah Pabean Indonesia. Menurut terminologi 

perpajakan, barang dan jasa yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang 
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PPN disebut dengan istilah Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) 

yang dihasilkan, diserahkan serta dikonsumsi didalam negeri (didalam daerah 

pabean) baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa yang dilakukan oleh PKP 

(Pengusaha Kena Pajak). Menurut sifatnya, Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak 

objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan 

keadaan subjek pajak, dan berdasarkan lembaga pemungutannya Pajak 

Pertambahan Nilai termasuk kedalam pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh 

Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara (Wirawan 

dan Rudy, 2007:7). 

2.2.2    Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai 

Di dalam  PPN  terdapat  sebuah  mekanisme  pengkreditan  pajak  yang  

biasa disebut dengan mekanismen Pajak Keluaran - Pajak Masukan (PK-PM), 

dimana PPN yang dibayar pada saat PKP melakukan pembelian BKP atau JKP 

disebut Pajak Masukan. Apabila BKP atau JKP tersebut dijual, maka PKP 

akan memungut pajak dari pembeli, dan pajak yang dipungut ini disebut Pajak 

Keluaran. Pajak Masukan yang telah dibayar pada saat perolehan BKP atau 

penerimaan JKP dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dipungut PKP 

pada saat penjualan BKP atau JKP. Apabila Pajak Keluaran dalam satu masa 

pajak lebih kecil dibandingkan dengan Pajak Masukan, maka terjadi kelebihan 

pembayaran pajak dan kelebihan tersebut dapat dikompensasikan pada masa 

berikutnya atau direstitusi (refund). Sebaliknya, jika Pajak Keluaran dalam satu 

masa pajak lebih besar dibandingkan Pajak Masukan, maka selisih tersebut harus 

disetorkan oleh PKP ke kas negara paling lama akhir bulan berikutnya setelah 

berakhirnya masa pajak melalui Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro dan 
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sebelum SPT masa PPN disampaikan. Laporan perhitungan PPN setiap bulan 

(SPT Masa PPN) dibuat dan dilaporkan ke KPP, paling lama akhir bulan 

berikutnya setelah berakhirnya masa pajak terjadinya perolehan BKP dan JKP.  

    Selain mekanisme tersebut, didalam PPN juga ada mekanisme 

pemungutan. Mekanisme ini berlaku apabila Pengusaha Kena Pajak melakukan 

penyerahan kepada Wajib Pajak yang ditunjuk menjadi pemungut PPN, misalnya 

Bendaharawan Pemerintah. Mekanisme ini, PPN yang terutang atas transaksi 

penyerahan BKP atau JKP kepada pemungut PPN yang seharusnya dibayarkan 

kepada PKP akan disetor langsung ke kas negara oleh pemungut PPN tersebut. 

Namun demikian, apabila terjadi BKP atau JKP antar pemungut PPN, PPN 

terutang akan dipungut, disetor dan dilaporkan oleh pemungut PPN yang 

melakukan penyerahan (PKP Penjual). 

2.2.3   Subjek PPN 

  Subjek Pajak PPN adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) yaitu orang 

pribadi atau badan, termasuk instansi pemerintah yang dalam lingkungan 

perusahaannya atau pekerjaannya melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dan 

ekspor BKP. Secara umum, setiap PKP diwajibkan memungut, menyetor dan 

melaporkan pemungutan PPN atas penyerahan BKP dan/atau JKP. Setiap 

pengusaha yang dalam usahanya telah mencapai peredaran bruto yang 

ditentukan, wajib melaporkan usahanya dikukuhkan sebagai PKP. Namun 

demikian, bagi pengusaha kecil diberi kelonggaran memilih dikukuhkan sebagai 

PKP atau tidak. Saat ini batasan pengusaha kecil adalah pengusaha dengan 

jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto tidak lebih dari 

Rp.600.000.000,00. 
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Adapun yang termasuk dalam pengertian penyerahan BKP, antara lain: 

a. Penyerahan hak atas BKP karena suatu perjanjian, seperti: jual beli, tukar       

menukar, atau perjanjian lain yang mengakibatkan penyerahan hak atas BKP. 

b.  Pengalihan BKP karena perjanjian sewa beli dan perjanjian leasing. 

c.  Penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang. 

d.  Pemakaian sendiri atau pemberian cuma-cuma BKP. 

e. Persediaan BKP dan aktiva yang menurut tujuan semula tidak diperjual 

belikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan. 

f. Penyerahan BKP dari kantor pusat ke cabang, dari kantor cabang ke pusat, 

dan penyerahan antar kantor cabang. 

g.  Penyerahan barang secara konsinyasi. 

h. Penyerahan BKP oleh PKP dalam rangka perjanjian pembiayaan yang 

dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung 

dari PKP kepada pihak yang membutuhkan BKP. 

2.2.4   Objek PPN 

  Objek PPN diatur dalam Pasal 4, Pasal 16C dan Pasal 16D 

Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Pasal 4 mengatur objek PPN yang 

bersifat umum, yaitu Pajak Pertambahan Nilai atas: 

a. Penyerahan  Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan PKP. 

b. Impor Barang Kena Pajak. 

c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan PKP. 

d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di 

dalam daerah pabean. 

e. Pemanfaatan  Jasa  Kena  Pajak  dari  luar  daerah  pabean  di  dalam  daerah 

pabean. 
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f. Ekspor Barang Kena Pajak berwujud oleh PKP. 

g. Ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud oleh PKP. 

h. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh PKP. 

i. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau 

pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau 

digunakan pihak lain. 

J. Penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula 

tidak diperjualbelikan oleh PKP, kecuali atas penyerahan aktiva yang pajak 

masukananya tidak dapat dikreditkan. 

  Penyerahan barang dan/atau jasa akan dikenakan PPN apabila 

memenuhi syarat-syarat kumulatif, yaitu: barang dan/atau jasa yang diserahkan 

merupakan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak,  penyerahan dilakukan 

di dalam daerah pabean, penyerahan tersebut dilakukan dalam kegiatan usaha 

atau pekerjaan pengusaha. 

2.2.5   Penghitungan PPN 

PPN yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan Dasar 

Pengenaan Pajak (DPP). DPP adalah nilai berupa uang yang dijadikan dasar 

menghitung pajak yang terutang, dapat berupa harga jual Barang Kena Pajak, 

harga penggantian Jasa Kena Pajak, nilai impor, nilai ekspor dan nilai lain, yaitu 

suatu nilai yang ditetapkan Menteri Keuangan sebagai DPP karena kesulitan 

dalam menetapkan harga jual atau nilai pengganti yang sebenarnya. 

2.2.6.   Tarif PPN 

 Tarif PPN adalah 10%, sedangkan tarif PPN atas ekspor BKP dan/atau 

JKP adalah 0%, pengenaan tarif 0% bukan berarti dibebaskan dari pengenaan 
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PPN, akan tetapi hal itu dimaksudkan supaya pajak masukan yang telah dibayar 

dari barang yang diekspor dapat dikreditkan sehingga memacu pengusaha untuk 

melakukan ekspor. Berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi dan/atau 

peningkatan kebutuhan dana pembangunan dengan Peraturan Pemerintah tarif 

PPN dapat diubah serendah-rendahnya 5 % dan setinggi-tingginya 15 % dengan 

memakai prinsip tarif tunggal. 

2.2.7   Saat Terutang  PPN 

Saat terutang Pajak Pertambahan Nilai dapat diartikan dalam keadaan 

yang bagaimana kewajiban PPN tersebut muncul atau mulai terutang, Pajak 

Pertambahan Nilai tersebut terutang pada saat: 

a. Penyerahan BKP / JKP 

b. Impor BKP 

c.  Pemanfaatan BKP tidak berwujud/JKP dari luar Daerah Pabean di dalam 

Daerah Pabean 

d. Ekpor Barang Kena Pajak berwujud/JKP 

e. Pembayaran, dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan BKP 

dan/atau JKP, atau dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya 

pemanfaatan BKP atau JKP dari luar Daerah Pabean 

f. Pada saat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak 

 

 

2.2.8   Tempat Terutang PPN 

Tempat terutang PPN dapat diartikan sebagai tempat dimana kewajiban 

PPN tersebut muncul atau mulai terutang pajak, adapun tempat terutang 
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PPN tersebut dalam berbagai kondisi penyerahan adalah: 

a.  penyerahan BKP / JKP: 

1).  Tempat tinggal atau tempat kedudukan 

2). Tempat kegiatan usaha dilakukan jika mempunyai lebih dari satu 

tempat usaha, atas permohonan pengusaha kena pajak dapat ditetapkan  

salah satu tempat  usaha  sebagai  pajak  terutang  yang menentukan  

adalah tempat usaha  sebagai  pajak  terutang yang menentukan adalah 

tempat administrasi penjualan. 

3).  Tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak 

b. Import, ditempat BKP dimasukkan ke dalam Daerah Pabean dihubungkan 

dengan tempat penyelesaikan Bea Masuk. 

c. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean 

ditempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha. 

2.3      Pengusaha Kena Pajak 

  Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang 

dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor 

barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan 

barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau 

memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. 

 

Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan 

penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang 

dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang No 42 Tahun 2009. 

Berdasarkan UU  PPN No 42 Tahun 2009, pengusaha yang melakukan 
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penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah 

Pabean dan/atau melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Jasa Kena 

Pajak, dan/atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud diwajibkan melaporkan 

usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. 

Pengusaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPN 

No 42 Tahun 2009: 

1. Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

4 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf f, huruf g, dan huruf h, kecuali pengusaha 

kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan 

usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan wajib 

memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah yang terutang. 

2. Pengusaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memilih untuk 

dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. 

Kewajiban melaporkan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak 

dilakukan sebelum melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa 

Kena Pajak terhadap pengusaha yang telah memenuhi syarat sebagai PKP tetapi 

apabila tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagi PKP akan 

dikukuhkan secara jabatan dan dikenakan sanksi perpajakan. 

2.3.1 Fungsi Pengukuhan PKP 

a. Sebagai identitas PKP yang bersangkutan.  

b. Melaksanakan hak dan kewajiban di bidang Pajak Pertambahan Nilai dan 

Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. 

c. Pengawasan administrasi perpajakan. 
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2.3.2 Tempat Pengukuhan PKP 

 Bagi Wajib Pajak sebagaimana yang memenuhi syarat sebagai PKP 

wajib melaporkan usahanya ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya 

meliputi tempat kegiatan usaha Wajib Pajak atau ke Kantor Pelayanan Pajak 

sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan. Mengenai hal tempat 

tinggal, tempat kedudukan, atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak berada 

dalam 2 (dua) atau lebih wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak, Direktur 

Jenderal Pajak dapat menetapkan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak 

terdaftar.  

2.3 Surat Pemberitahuan 

Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan  

melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau 

bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan 

Undang-Undang Perpajakan. 

Wajib Pajak yang telah terdaftar di KPP dan memiliki NPWP, maka 

memiliki kewajiban untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa / bulanan 

ke KPP tempat wajib pajak terdaftar ( Susyanti, 2009:670). 

 

2.4.1 Fungsi Surat Pemberitahuan 

Fungsi Surat Pemberitahuan bagi Pengusaha Kena Pajak adalah 

Sebagai sarana melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah 

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang 

sebenarnya terutang dan melaporkan tentang:  

a. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran; dan  
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b. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh 

Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu masa 

pajak,sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan. 

Suandy (dalam Dominicus dan Khoiru, 2009:4) bagi pihak pemungut 

pajak (fiskus), Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan sarana untuk melakukan 

pengawasan terhadap Wajib Pajak. Salah satu bentuk dari pengawasan itu adalah 

dengan dilakukaannya pemeriksaan terhadap Wajib Pajak, yang bertujuan 

“menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan 

kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada Wajib Pajak” 

2.4.2 Jenis Surat Pemberitahuan 

Secara garis besar SPT di bedakan menjadi dua, yaitu: 

a. Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan suatu masa pajak 

b. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan suatu tahun pajak 

atau bagian tahun pajak. 

SPT meliputi : 

a. SPT Tahunan Pajak Penghasilan 

b. SPT masa yang terdiri dari : 

1) SPT masa Pajak Penghasilan 

2) SPT masa Pajak Pertambahan Nilai; dan 

3) SPT masa Pajak Pertambahan Nilai Bagi Pemungut Pajak Pertambahan 

Nilai. 

 SPT dapat berbentuk : 

a. Formulir Kertas (Hard copy) ; atau 

b. e-SPT 
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2.3.4 Batas Waktu Penyampaian SPT 

Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah: 

a. Surat pemberitahuan masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir 

masa pajak; 

b. Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi, paling 

lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak; atau 

c. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, Paling 

lama 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak. 

2.5 Surat Setoran Pajak (SSP) 

Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak 

yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan 

cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri 

Keuangan. 

2.5.1 Fungsi Surat Setoran Pajak 

Surat Setoran Pajak berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila 

telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau 

apabila telah mendapatkan validasi. 

2.5.2 Jenis SSP 

a. SSP Standar adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan atau berfungsi 

melakukan pembayaran pajak / penyetoran pajak yang terutang ke kantor 

penerima pembayaran dan digunakan sebagai bukti pembayaran dalam bentuk 

yang di tetapkan. SSP Standar digunakan untuk melakukan pembayaran 

semua jenis pajak baik yang final maupun yang bukan final kecuali setoran 

PBB dan BPHTB. SSP standar dibuat dalam rangkap 5 (lima) yang perannya 
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sebagai berikut : 

Lembar ke-1 :  arsip Wajib Pajak 

Lembar ke-2 :  KPP melalui KPKN 

Lembar ke-3 :  dilaporkan Wajib Pajak ke KPP 

Lembar ke-4 :  arsip kantor penerima pembayaran 

Lembar ke-5 :  arsip wajib pungut atau pihak lain. 

b. SSP Khusus adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke 

kantor penerima pembayaran yang di cetak oleh kantor penerima pembayaran 

dengan menggunakan mesin transaksi dan/atau alat lainnya yang ditetapkan 

DJP dan mempunyai fungsi yang sama dengan SSP standar. 

 Satu SSP standar maupun SSP khusus hanya dapat digunakan  

pembayaran satu jenis pajak dan  satu masa pajak atau satu tahun pajak / 

ketetapan pajak dengan menggunakan satu kode MAP dan satu kode jenis 

setoran. 

2.6 Penelitian Terdahulu 

Prasetyo (2004:30) mengkaji tentang penerapan self assessment system 

pada Wajib Pajak Orang Pribadi, penelitian tersebut menitikberatkan kelayakan 

penerapan sistem tersebut pada tingkat kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi. 

Keterbatasan data yang tersedia sehingga menganggap bahwa yang dapat 

mewakili dari tingkat kesadaran Wajib Pajak tersebut adalah pada tingkat 

kepatuhannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, dalam hal ini yang 

ditinjau adalah tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi atas kewajiban 

melaporkan SPT Tahunan dan menyetor serta melaporkan kewajiban PPh pasal 

25.  
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Keterbatasan penelitian tersebut terletak pada kurangnya jumlah data 

dan alat yang digunakan untuk meneliti yang hanya menggunakan analisis rasio 

saja, sehingga tidak bisa terlihat secara pasti bagaimana pengaruh masing-masing 

variabel yang diteliti. Namun variabel yang digunakan menurut penulis cukup 

tepat, karena penelitian tersebut menggunakan variabel SPT PPh Tahunan dan 

SPT PPh Pasal 25 yang merupakan tolok ukur dari kepatuhan Wajib Pajak dalam 

melaporkan kewajiban perpajakannya, namun variabel kesadaran dan kepatuhan 

Wajib Pajak mendaftarkan sendiri serta menyetor pajak terutangnya tidak ikut 

diteliti dalam penelitian tersebut. Selain itu J.S. Uppal dalam Prasetyo (2006:27) 

juga memberikan masukan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini, 

jurnal tersebut menyatakan bahwa rendahnya kepatuhan telah membuat sistem 

perpajakan kurang prospektif. Besarnya penghindaran pajak telah menjadikan 

sistem perpajakan Indonesia kurang menjanjikan dan secara drastis telah 

mengurangi jumlah pajaknya. Kurang prospektifnya sistem perpajakan membuat 

pajak menjadi kurang dapat diandalkan sebagai sumber pendapatan. 

Adapun keterbatasan penelitian J.S. Uppal adalah hanya melihat dari 

faktor kapasitas bagaimana Subjek Pajak telah masuk dalam ketentuan menjadi 

Wajib Pajak, yaitu melihat dari variabel seperti konsumsi listrik dalam jumlah 

tertentu, serta kepemilikan telepon, motor dan rumah, sehingga jurnal ini hanya 

berpegang dari argumentasi bahwa terdapat orang-orang yang telah memenuhi 

kategori menjadi Wajib Pajak namun tidak mendaftarkan dirinya. Sehingga jurnal 

ini hanya melihat dari satu variabel dalam sistem self assessment saja, yaitu 

wewenang mendaftarkan diri memperoleh NPWP atau berstatus Wajib Pajak. 

Kedua penelitian diatas telah memberikan ide kepada penulis  
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melakukan penelitian dengan melengkapi keterbatasan yang muncul dalam 

penelitian sebelumnya ataupun melihat dari sisi lain dari kedua penelitian yang 

telah dilakukan. Kedua penelitian terdahulu tersebut masih melihat self 

assessment system tidak murni dari sisi Wajib Pajak, padahal inti dari sistem self 

assessment system tersebut adalah Wajib Pajak itu sendiri. Oleh karena itu dalam 

penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini menggunakan variabel 

penambahan PKP, SPT Masa PPN yang dilaporkan, dan SSP PPN yang 

dilaporkan serta menggunakan regresi linier berganda sebagai alat analisa data. 

2.7 KERANGKA PEMIKIRAN 

Penelitian mengenai panerimaan Pajak Pertambahan Nilai adalah 

bertujuan untuk mengetahui seberapa besar penerimaan Pajak Pertambahan Nilai 

di bila dilihat dari sisi penambahan PKP, SPT Masa PPN yang dilaporkan, SPP 

PPN yang dilaporkan di KPP Pratama Semarang candisari. 

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan terhadap Pengusaha Kena Pajak 

(PKP). Hampir semua pengusaha dapat dikategorikan sebagai PKP yang selain 

terutang PPN, bagi pengusaha yang menghasilkan dan/atau mengimpor barang 

yang tergolong mewah juga wajib memungut Pajak Pejualan atas Barang Mewah 

(PPnBM). Ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan kita mengatur 

bahwa hanya pengusaha kecil saja yang tidak diwajibkan untuk memungut PPN 

namun bagi pengusaha kecil yang dalam suatu masa pajak dalam satu tahun buku 

jumlah peredaran bruto sudah melebihi batasan pengusaha kecil sebagaimana 

ditetapkan dalam pasal 1 KMK No 571 tanggal 1 Januari 2004, maka pengusaha 

yang bersangkutan wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP 

paling lambat pada akhir bulan berikutnya sehingga hal ini semakin memperluas 
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subjek pajak yang dapat dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang akan 

membantu meningkatkan penerimaan negara.  

Kewajiban PKP ini diwujudkan dengan pemenuhan kewajiban 

penyampaian SPT masa PPN paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah 

berakhirnya masa pajak. Kecuali bila tanggal tersebut jatuh pada hari libur, maka 

penyampaian SPT dilakukan pada hari kerja setelahnya. Pelaporan SPT masa PPN 

wajib dilakukan setiap PKP dan terdapat beberapa jenis SPT Masa PPN yang 

dilaporkan oleh Wajib Pajak yaitu terdiri dari SPT Masa Nihil, SPT Masa Lebih 

Bayar dan SPT Masa Kurang Bayar. Penambahan SPT Masa PPN Nihil dan SPT 

Masa PPN Lebih Bayar yang dilaporkan berpotensi menambah penerimaan Pajak 

Pertambahan Nilai dengan cara melalui mekanisme pemeriksaan terlebih dahulu,  

sementara Penambahan SPT Masa PPN Kurang Bayar yang dilaporkan akan 

menambah penerimaan pajak karena setiap SPT Masa PPN Kurang Bayar yang 

dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak harus dilampiri dengan SSP yang telah 

divalidasi oleh kantor penerima pembayaran sebagai lampirannya sehingga dapat 

dipastikan bahwa akan terjadi pemasukan penerimaan pajak ke rekening negara 

apabila SPT Masa PPN dilampiri dengan SSP yang telah di validasi oleh kantor 

penerima pembayaran. 

Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib memungut pajak yang terutang 

dengan menggunakan faktur pajak dan menyetorkan pajak yang telah dipungutnya 

ke tempat pembayaran yang ditunjuk (Bank atau kantor Pos) dengan 

menggunakan SSP. SSP yang telah mendapat validasi dari tempat pembayaran 

pajak merupakan bukti pembayaran pajak yang sah dan harus di laporkan ke 

Kantor Pelayanan Pajak. Pelaporan dilakukan dengan cara melampirkan lembar 
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ke-3 SSP pada SPT Masa PPN paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah 

bulan terjadinya penyerahan yang terutang pajak. Jadi penambahan jumlah SSP 

yang telah divalidasi oleh kantor penerima pembayaran dan telah dilaporkan ke 

Kantor Pelayanan Pajak akan meningkatkankan penerimaan Pajak Pertambahan 

Nilai. 

Objek PPN meliputi semua penyerahan BKP dan/atau JKP yang dilakukan 

oleh pengusaha didalam daerah pabean dan hanya beberapa jenis penyerahan BKP 

dan/atau JKP saja yang secara khusus tidak dikenakan, dibebaskan atau tidak 

dipungut dikarenakan satu atau beberapa hal menyangkut kepentingan yang lebih 

besar lagi. Luasnya objek yang dapat dikenakan PPN dapat memperbesar 

kesempatan negara untuk memperluas lagi objek pengenaan PPN melalui model 

transaksi bisnis yang sekarang terus berkembang menurut jumlah dan jenisnya 

sehingga hal itu diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara. Karakter 

lainnya yang membuat Pajak Pertambahan Nilai dipandang efektif untuk 

mengumpulkan dana dari masyarakat adalah Multi Stage Levy.  

Adapun keterkaitan pengaruh hubungan penambahan PKP, SPT Masa 

PPN yang dilaporkan, dan SSP PPN yang dilaporkan terhadap penerimaan Pajak 

Pertambahan Nilai dapat dipaparkan dalam kerangka pemikiran sebagai berikut: 
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 Gambar 2.1 Kerangka Berfikir 

 

 

 

   

 

 

 

 

2.8       HIPOTESIS 

Hipotesis menurut Sugiyono (dalam Prasetyo, 2006:31) adalah jawaban 

sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dikatakan sementara karena 

jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum 

didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. 

Berdasarkan permasalahan yang ada serta landasan teori yang telah dikemukakan 

diatas, dapat disusun suatu hipotesis terhadap permasalahan yang diteliti, yaitu: 

H1 :  Ada pengaruh Penambahan PKP terhadap penerimaan Pajak 

  Pertambahan Nilai. 

H2 :  Ada pengaruh SPT Masa PPN yang dilaporkan terhadap penerimaan 

Pajak Pertambahan Nilai. 

H3 :   Ada pengaruh SSP PPN yang dilaporkan terhadap penerimaan Pajak 

Pertambahan Nilai. 

H4: Ada pengaruh penambahan Pengusaha Kena Pajak, SPT Masa PPN yang 

dilaporkan dan SSP PPN yang dilaporkan secara simultan terhadap 

penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. 

Penambahan PKP  

(X1) 

penerimaan Pajak 

Pertambahan Nilai 

(Y) 

SPT Masa PPN 

yang dilaporkan 

(X2) 

SSP PPN yang 

dilaporkan (X3) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Populasi Penelitian 

Menurut Sunggono (2006:118), populasi merupakan keseluruhan atau 

himpunan objek dengan ciri yang sama. Sedangkan Arikunto (2006:130) 

menyatakan bahwa populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Populasi dalam 

penelitian ini adalah Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di KPP Pratama 

Semarang Candisari tahun 2008-2010. Pemilihan tahun 2008–2010 karena pada 

tahun tersebut telah bertambah banyak PKP yang terdaftar di KPP Pratama 

Semarang Candisari. 

Pemilihan objek penelitian yaitu di KPP Pratama Semarang Candisari 

dikarenakan pengembangan organisasi di Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah 

kerjanya merupakan pecahan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Semarang 

Selatan. Wilayah kerja KPP Pratama Semarang Candisari meliputi sebagian dari 

wilayah administrasi Pemerintah Kota Semarang yaitu 4 Kecamatan di sebelah 

tenggara kota Semarang. Keempat kecamatan tersebut yaitu Banyumanik, 

Candisari, Gajahmungkur, dan Tembalang.  

3.2 Sampel 

Menurut Arikunto (2006:131) sampel adalah sebagian atau wakil populasi 

yang diteliti. Sedangkan Sunggono (2006:118) berpendapat bahwa sampel adalah 

himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Jadi, sampel merupakan sejumlah 

atau sebagian individu dari populasi yang mempunyai sifat yang sama. 
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Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian populasi, 

dimana jumlah sampel sama dengan jumlah populasi. Sehingga sampel dari 

penelitian ini adalah Pengusaha kena Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Semarang Candisari tahun 2008- 2010 sebanyak 863 PKP. 

3.3 Variabel Penelitian 

Variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian 

penelitian  atau suatu gejala yang bervariasi. Variabel dibedakan menjadi dua 

yaitu variabel terikat (Y) dan variabel bebas (X).   

3.3.1 Variabel Terikat (Y) 

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu penerimaan 

Pajak Pertambahan Nilai per bulan. Data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah jumlah penerimaan per bulan dari Pajak Pertambahan Nilai selama 36 

bulan terhitung Januari 2008 sampai Desember 2010.. 

3.3.2 Variabel Bebas (X) 

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penambahan Pengusaha Kena Pajak per bulan (X1), Surat Pemberitahuan Masa 

PPN yang dilaporkan per bulan (X2), Surat Setoran  Pajak  PPN yang dilaporkan  

per bulan  (X3) dari tahun 2008-2010.  

a. Penambahan Pengusaha Kena Pajak terdaftar per bulan (X1) 

Pengusaha Kena Pajak terdafatar merupakan wujud nyata dari salah satu 

kewajiban perpajakan yang muncul akibat penerapan sistem self assessment 

dari PPN yaitu meliputi semua Wajib Pajak yang secara aktif mengajukan 

permohonan untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak atas keinginan 

sendiri dan PKP yang diterbitkan secara jabatan karena Wajib Pajak tersebut 
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telah memenuhi persyaratan secara subjektif dan objektif untuk dikukuhkan 

sebagai PKP. PKP terdaftar per bulan yang dimaksud adalah PKP baru yang 

berhasil didaftar di KPP Pratama Semarang Candisari tiap bulannya selama 36 

bulan terhitung per Januari 2008 sampai Desember 2010. 

b. Surat Pemberitahuan Masa PPN yang dilaporkan per bulan (X2) 

SPT Masa PPN merupakan salah satu wujud nyata dari sistem self assessment 

yaitu sarana bagi PKP menghitung dan melaporkan sendiri kewajiban PPN-

nya. SPT Masa PPN yang dijadikan sebagai data analisis meliputi semua SPT 

Masa PPN yang dilaporkan oleh Wajib Pajak baik sebelum mapun setelah 

jatuh tempo pelaporan. SPT Masa PPN per bulan yang dimaksud adalah SPT 

Masa PPN yang dilaporkan oleh Wajib Pajak ke KPP Pratama Semarang 

Candisari tiap bulannya selama 36 bulan terhitung per Januari 2008 sampai 

Desember 2010. 

c. Surat Setoran Pajak PPN yang dilaporkan per bulan (X3) 

Surat Setoran Pajak PPN merupakan salah satu sarana bagi PKP untuk 

menyetorkan sendiri kewajiban PPN-nya. SSP yang digunakan sebagai data 

analisis yaitu SSP yang telah mendapat validasi dari kantor penerima 

pembayaran dan dilaporkan ke KPP Pratama Semarang Candisari sebagai 

lampiran SPT Masa PPN. SSP per bulan yang  dimaksud adalah SSP sebagai 

lampiran yang tak terpisahkan dari SPT Masa PPN yang dilaporkan oleh 

Wajib Pajak ke KPP Pratama Semarang Candisari tiap bulannya selama 36 

bulan terhitung per Januari 2008 sampai Desember 2010. 

 

 



35 

 

 

3.4 Teknik Pengambilan Data 

3.4.1 Jenis Data 

Data yang dianalisa adalah data kuantitatif diskrit / nominal dimana data-

data tersebut  berbentuk  angka  yang  hanya  dapat  digolong-golongkan  secara  

terpisah, secara diskrit atau kategori yang diperoleh dari hasil perhitungan. 

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu berupa dokumen-dokumen resmi 

berupa penambahan PKP terdaftar per bulan, SPT Masa PPN yang dilaporkan per 

bulan, serta SSP PPN yang dilaporkan per bulan dalam kurun waktu Januari 

2008 sampai Desember 2010 atau selama 36 bulan. 

3.4.2 Metode Pengambilan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

metode dokumentasi. Arikunto (2002) mengemukakan bahwa dokumentasi 

berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Data dikumpulkan 

dengan cara mempelajari catatan-catatan atau dokumen-dokumen, formulir-

formulir, laporan-laporan mengenai objek penelitian yang berhubungan dengan 

data yang diperlukan. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara tidak 

terstruktur pada fiskus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari. 

Hal ini memperoleh data mengenai penambahan PKP, SPT Masa PPN yang 

dilaporkan, serta SSP PPN yang dilaporkan. 

3.5 Metode Analisis Data  

3.5.1 Analisis Deskriptif 

Sebelum melakukan uji hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji statistik 

umum yang berupa statistik deskriptif. Analisis deskriptif merupakan pengolahan 

data dari proses tabulasi menjadi data yang mudah dipahami dan 



36 

 

 

diinterprestasikan. Program SPSS digunakan dalam melakukan analisis deskriptif 

untuk mengetahui distribusi data yang menjadi sampel penelitian. 

3.5.2 Analisis Regresi 

 Analis regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi 

berganda. Analisis regresi beganda digunakan untuk mengetahui adanya 

hubungan antara variabel dependen dan variabel independennya. Dimana 

variabel-variabel bebas yaitu, penambahan PKP, SPT Masa PPN yang 

dilaporkan, dan SSP PPN yang dilaporkan terhadap varibel terikat yaitu 

penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.  

 Persamaan regresi yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah: 

Y= α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + e 

Keterangan 

Y(PPN)  = Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai/bulan 

α  = Jumlah Y bila X = 0 (harga konstan) 

X1 (PKP) = penambahan Pengusaha Kena Pajak Terdaftar/bulan 

X2 (SPT) = Surat PemberitahuanMasa PPN/bulan 

 X3 (SSP) = Jumlah Surat Setoran Pajak PPN/bulan 

βl, β2, β3 = Koefisien regresi  variabel X1, X2, X3 

e = Variabel pengganggu 

Sehingga:  PPN = α + β1PKP + β2SPT + β3SSP + e 

Menurut (Ghozali, 2006) untuk mengetahui apakah model regresi benar-

benar menunjukkan hubungan yang signifikan, representative, dan merupakan 

model yang memenuhi kriteria BLUE (Best Linear Unbiased Estimator) maka 

model tersebut harus memenuhi uji asumsi klasik regresi. Uji asumsi klasik yang 
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dilakukan adalah uji normalitas, heteroskedastisitas, multikolinieritas, dan 

Autokorelasi.  

1. Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal 

(Ghozali, 2006). Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi 

normal atau mendekati  normal. Untuk mendeteksi apakah residual 

berdistribusi normal atau tidak dapat dilakukan dengan memperhatikan 

penyebaran data (titik-titik) pada sumbu diagonal dari grafik normal plot. 

Dasar pengambilan keputusannya adalah :   

a. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah 

garis diagonal maka model regresi berdistribusi normal. 

b. Jika data menyebar jauh dintara garis diagonal dan/atau tidak 

mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak 

berdistribusi normal. 

Pengujian model regresi yang berdistribusi normal dapat juga 

dilakukan Kolmogorov-Swirnov (K-S), yaitu dengan cara menentukan 

hipotesis pengujian. Jika probability value  > 0,05 maka Ho diterima 

(berdistribusi normal) dan jika probability value < 0,05 maka Ho ditolak 

(tidak berdistribusi normal). 

2. Heteroskedastisitas 

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah model 

regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke 
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pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika 

berbeda disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang  

homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas. Untuk mendeteksi 

ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat menggunakan uji Glejser, 

yaitu: 

  

Keterangan : 

I e I = nilai absolut dari residual yang dihasilkan dari regresi model 

X2    = variabel penjelas 

Bila variabel penjelas secara statistik signifikan mempengaruhi residual 

maka dapat dipastikan model ini memiliki masalah heterokedastisitas. 

Selain itu untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat 

juga dengan menggunakan grafik scatterplot. Jika pola titik-titik pada 

grafik tersebut membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang atau 

melebur kemudian menyempit) maka terjadi heterokedastisitas. 

3. Multikolinieritas 

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). 

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara 

variabel bebas (Ghozali, 2006). Jika variabel independen saling 

berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal 

adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesame variabel 

independen = 0. Salah satu cara untuk mendeteksi kolonier dilakukan 
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dengan mengkorelasikan antar variabel bebas dan apabila korelasinya 

signifikan antar variabel bebas tersebut maka terjadi multikolinieritas.  

4. Autokorelasi 

Uji autokolerasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada peride t dengan 

kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya) (Ghozali, 2006). 

Model regresi yang baik adalah regresi bebas dari autokolerasi. Jika terjadi 

korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul 

karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama 

lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak 

bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Hal ini sering ditemukan 

pada runtut waktu (time series) karena gangguan pada seseorang individu / 

kelompok cenderung mempengaruhi gangguan pada individu/kelompok 

yang sama pada periode berikutnya. 

Untuk  mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi dapat dilakukan 

dengan menggunakan uji Durbin-Watson (DW test). Pengambilan 

keputusan ada tidaknya autokorelasi bisa didasarkan pada tabel sebagai 

berikut : 
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Tabel 3.1: Tabel Pengujian Autokorelasi 

Hipotesis Nol Keputusan Jika 

Tidak ada autokorelasi positif 

 

Tidak ada autokorelasi positif 

 

Tidak ada korelasi negatif 

 

Tidak ada korelasi negatif 

 

Tidak ada autokorelasi positif atau 

negatif 

Tolak 

 

No decision 

 

Tolak 

 

No decision 

 

Tidak 

ditolak 

0 < d < dl 

 

dl ≤ d ≤ du 

 

4 – dl < d < 4 

 

4 – du ≤ d ≤ 4 - dl 

 

du < d < 4 - du 

 Sumber : Ghozali (2006) 

 

Dari tabel pengujian autokotelasi dapat disimpulkan bahwa tidak 

ada autokorelasi apabila nilai d adalah du <  d < 4 – du dengan batas du 

1,76 (Ghozali, 2006) atau 1,76 < d < 2,24. 

3.5.3 Uji Hipotesis 

3.5.3.1 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) 

Uji statistik t digunakan untuk menunjukkan pengaruh variabel 

independen secara individual terhadap variabel dependen.  Uji statistik t 

dilakukan dengan cara melihat nilai t hitung terhadap t tabel. Apabila t 

hitung > nilai t tabel, maka Ho ditolak atau Ha diterima (terdapat pengaruh 

secara parsial) dan apabila nilai t hitung < nilai t tabel, maka Ho diterima 

atau Ha ditolak (tidak terdapat pengaruh secara parsial).  

Uji statistik t juga dapat dilakukan dengan melihat probability 

value. Apabila probability value < 0,05, maka Ho ditolak atau Ha diterima 

(terdapat pengaruh secara parsial) dan apabila probability value > 0,05, 

maka Ho diterima atau Ha ditolak (tidak terdapat pengaruh secara parsial). 
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3.5.3.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 

   Uji statistik F digunakan untuk menunjukkan apakah semua 

variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model 

mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. 

Uji statistik F dilakukan dengan cara melihat nilai F hitung terhadap F 

tabel. Apabila F hitung  >  nilai F tabel, maka Ho ditolak atau Ha diterima 

(terdapat pengaruh secara simultan) dan apabila nilai F hitung < nilai F 

tabel, maka Ho diterima atau Ha ditolak (tidak terdapat pengaruh secara 

simultan). 

Uji statistik F juga dapat dilakukan dengan melihat probability 

value. Apabila probability value < 0,05, maka Ho ditolak atau Ha diterima 

(terdapat pengaruh secara simultan) dan apabila probability value > 0,05, 

maka Ho diterima atau Ha ditolak (tidak terdapat pengaruh secara 

simultan). 

3.5.3.3 Uji Koefisien Determinasi  

   Koefisien determinasi (R
2
) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai 

koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R
2
 yang kecil 

berarti kemampuan variasi variabel-variabel independen dalam 

menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu 

berarti variabel-variabel ondependen memberikan hampir semua informasi 

yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.  

Kelemahan mendasar peggunaan koefisien determinasi adalah bias 

terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. 
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Oleh karena itu, banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai 

Adjusted R
2
 pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik.

 Menurut Ghozali (2006) jika dalam uji empiris didapat nilai Adjusted R
2 

negatif, maka nilai Adjusten R
2 

 dianggap bernilai nol. Secara sistematis 

jika nilai  R
2
 = 1, maka adjusted R

2
 = R

2 
= 1 sedangkan jika R

2
= 0, maka 

R
2
= (1-k)/(n-k). Jika k > 1, maka Adjusted R

2
 akan bernilai negatif. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1.  Hasi Penelitian 

Pada tahun 2005 Reformasi Birokrasi di Lingkungan Departemen 

Keuangan dengan melakukan perombakan perubahan organisasi dan Tata Kerja, 

sumber daya manusia, peraturan perundang-undangan perpajakan, dan 

modernisasi penggunaan teknologi informasi, Direktorat Jenderal Pajak 

melaksanakan mulai dari kantor-kantor berkedudukan di Jakarta dengan dibentuk 

KPP Wajib Pajak Besar, KPP Madya dan KPP Pratama dan diteruskan di seluruh 

Indonesia. 

Tanggal 6 November 2007 ditetapkan SMO ( Standar Mulai Operasi) KPP 

Pratama Semarang Candisari di Jl.Setiabudi No.3 Semarang berdasarkan 

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-141/PJ/2007 tanggal 3 Oktober 

2007 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja, dan saat mulai beroperasi. 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari merupakan 

pengembangan organisasi di Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya 

merupakan pecahan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Semarang Selatan. 

Wilayah kerja KPP Pratama Semarang Candisari meliputi sebagian dari wilayah 

administrasi Pemerintah Kota Semarang yaitu 4 Kecamatan di sebelah tenggara 

kota Semarang. Keempat kecamatan tersebut yaitu Banyumanik, Candisari, 

Gajahmungkur, dan Tembalang. 
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4.1.1.   DESKRIPSI VARIABEL PENELITIAN 

4.1.1.1.  Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai 

Data penerimaan Pajak Pertambahan Nilai diperoleh melalui metode 

dokumentasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah 

penerimaan perbulan dari Pajak Pertambahan Nilai, hasil deskripsi data 

penerimaan PPN adalah seperti pada tabel berikut: 

Tabel 4.1 : Fluktuasi Penerimaan PPN 

Tahun  Bulan  

PPN 

(dalam milyar) 

Persentase 

(%) 

2008 Januari  12210 - 

Februari 12557 3% 

Maret 12260 -2% 

April 13881 13% 

Mei 12601 -9% 

Juni 13260 5% 

Juli 11099 -16% 

Agustus 14016 26% 

September 12085 -14% 

Oktober 10698 -11% 

November 18066 69% 

Desember 21248 18% 

2009 Januari  16009 -25% 

Februari 14350 -10% 

Maret 15894 11% 

April 16131 1% 

Mei 16242 1% 

Juni 17346 7% 

Juli 14534 -16% 

Agustus 15555 7% 

September 13672 -12% 

Oktober 15897 16% 

November 18448 16% 

Desember 22823 24% 

2010 

 
Januari  13285 -42% 

Februari 15240 15% 

Maret 18699 23% 

April 17041 -9% 
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Mei 15555 -9% 

Juni 14785 -5% 

Juli 15114 2% 

Agustus 16823 11% 

September 15040 -11% 

Oktober 15989 6% 

November 19547 22% 

Desember 26072 33% 

Jumlah 564072 138% 

Rata-rata  15.668,67 3% 

Minimum  10.698 

 

Maksimum  26.072 

 Sumber: Data sekunder yang diolah, tahun 2011 

 Berdasarkan Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa variabel penerimaan PPN 

pada KPP Pratama Semarang Candisari memiliki rata-rata penerimaan PPN 

sebesar 15.668,67 M. Penerimaan minimum per bulan adalah 10.698 M, 

penerimaan maksimum per bulan 26.072 M. dari hasil analisis data diketahui 

bahwa tingkat fluktuasi penerimaan PPN pada KPP Pratama Semarang Candisari 

sebesar 3%. Hal ini menunjukan bahwa terdapat kecenderungan peningkatan 

jumlah penerimaan PPN di KPP Pratama Semarang Candisari selama tahun 2008 

sampai dengan tahun 2010. 

4.1.1.2  Penambahan Pengusaha Kena Pajak 

Data penambahan Pengusaha Kena Pajak diperoleh melalui metode 

dokumentasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah 

penambahan Pengusaha Kena Pajak perbulan, hasil deskripsi data penambahan 

PKP adalah seperti pada tabel berikut: 
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Tabel 4.2: Penambahan Pengusaha Kena Pajak 

Tahun  Bulan  PKP Persentase 

2008 Januari  14 - 

Februari 20 43% 

Maret 22 10% 

April 26 18% 

Mei 20 -23% 

Juni 20 0% 

Juli 14 -30% 

Agustus 24 71% 

September 14 -42% 

Oktober 10 -29% 

November 37 270% 

Desember 20 -46% 

2009 Januari  33 65% 

Februari 25 -24% 

Maret 31 24% 

April 32 3% 

Mei 31 -3% 

Juni 33 6% 

Juli 17 -48% 

Agustus 23 35% 

September 14 -39% 

Oktober 23 64% 

November 27 17% 

Desember 20 -26% 

2010 Januari  18 -10% 

Februari 29 61% 

Maret 38 31% 

April 28 -26% 

Mei 25 -11% 

Juni 19 -24% 

Juli 22 16% 

Agustus 28 27% 

September 22 -21% 

Oktober 24 9% 

November 32 33% 

Desember 28 -13% 

Jumlah 863 391% 

Rata-rata 24 10% 

Minimum  10 

 

Maksimum  38 

     Sumber: Data sekunder yang diolah, tahun 2011 
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 Berdasarkan Tabel 4.2 diketahui bahwa variabel penambahan PKP pada 

KPP Pratama Semarang Candisari memiliki rata-rata PKP per bulannya sebanyak 

24 PKP. PKP minimum per bulan selama tahun 2008-2010 adalah 10, PKP 

maksimum per bulan selama tahun 2008-2010 adalah 38. Dari hasil analisis data 

diketahui bahwa tingkat fluktuasi jumlah PKP pada KPP Pratama Semarang 

Candisari sebesar 10%.   

4.1.1.3 Surat Pemberitahuan Masa PPN yang dilaporkan 

Data Surat Pemberitahuan Masa PPN yang dilaporkan diperoleh melalui 

metode dokumentasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah  jumlah 

SPT Masa PPN yang dilaporkan perbulan, hasil deskripsi data SPT Masa PPN 

yang dilaporkan adalah seperti pada tabel berikut: 

Tabel 4.3: Surat Pemberitahuan  Masa PPN yang dilaporkan 

Tahun  Bulan  SPT Persentase 

2008 Januari  1678 - 

Februari 1664 -1% 

Maret 1702 2% 

April 1735 2% 

Mei 1743 0% 

Juni 1780 2% 

Juli 1773 0% 

Agustus 1868 5% 

September 1851 -1% 

Oktober 1813 -2% 

November 1906 5% 

Desember 2025 6% 

2009 Januari  1939 -4% 

Februari 1852 -4% 

Maret 1915 3% 

April 1950 2% 

Mei 2001 3% 

Juni 2017 1% 

Juli 2053 2% 

Agustus 2026 -1% 
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September 2055 1% 

Oktober 2048 0% 

November 2108 3% 

Desember 2208 5% 

2010 Januari  1969 -11% 

Februari 1998 1% 

Maret 2006 0% 

April 2010 0% 

Mei 2010 0% 

Juni 2120 5% 

Juli 1970 -7% 

Agustus 2000 2% 

September 1949 -3% 

Oktober 1896 -3% 

November 2084 10% 

Desember 2122 2% 

Jumlah 69844 26% 

Rata-rata 1940 1% 

Minimum 1664   

  Maksimum 2208 

Sumber: Data sekunder yang diolah, tahun 2011 

 Berdasarkan Tabel 4.3 diketahui bahwa variabel SPT pada KPP Pratama 

Semarang Candisari memiliki rata-rata SPT yang dilaporkan per bulannya 

sebanyak 1.940 SPT. SPT minimum per bulan selama tahun 2008-2010 adalah 

1.664 SPT, SPT maksimum per bulan selama tahun 2008-2010 adalah 2208 SPT. 

Dari hasil analisis data diketahui bahwa tingkat fluktuasi jumlah SPT pada KPP 

Pratama Semarang Candisari memiliki kecenderungan meningkat sebesar 1% 

setiap bulannya.  
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4.1.1.4  Surat Setoran Pajak  PPN yang dilaporkan 

Data Surat Setoran Pajak PPN yang dilaporkan diperoleh melalui metode 

dokumentasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah  jumlah SSP PPN 

yang dilaporkan perbulan, hasil deskripsi data SPT Masa PPN yang dilaporkan 

adalah seperti pada tabel berikut: 

Tabel 4.4: Surat Setoran Pajak PPN yang dilaporkan 

Tahun  Bulan  SSP Persentase 

2008 Januari  1753 - 

Februari 1154 -34% 

Maret 1318 14% 

April 1594 21% 

Mei 1567 -2% 

Juni 1785 14% 

Juli 1433 -20% 

Agustus 1736 21% 

September 1736 0% 

Oktober 1555 -10% 

November 2169 39% 

Desember 4617 113% 

2009 Januari  1661 -64% 

Februari 1739 5% 

Maret 1798 3% 

April 1776 -1% 

Mei 1848 4% 

Juni 2099 14% 

Juli 2250 7% 

Agustus 2190 -3% 

September 2147 -2% 

Oktober 2300 7% 

November 2907 26% 

Desember 5675 

 

95% 

2010 Januari  1767 -69% 

Februari 1623 -8% 

Maret 2236 38% 

April 2383 7% 

Mei 2048 -14% 

Juni 2224 9% 
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Juli 2154 -3% 

Agustus 2309 7% 

September 2146 -7% 

Oktober 2405 12% 

November 2959 23% 

Desember 5747 94% 

Jumlah 80808 337% 

Rata-rata 2244,67 8% 

Minimum 1154 

 Maksimum 5747 

      Sumber: Data sekunder yang diolah, tahun 2011 

 Berdasarkan Tabel 4.4 diketahui bahwa variabel SSP PPN yang dilaporkan 

pada KPP Pratama Semarang Candisari memiliki rata-rata SSP per bulannya 

sebanyak 2244,67 SSP. SSP minimum per bulan selama tahun 2008-2010 adalah 

1.154 SSP, SSP maksimum per bulan selama tahun 2008-2010 adalah 5.747 SSP. 

Dari hasil analisis data diketahui bahwa tingkat fluktuasi jumlah SSP pada KPP 

Pratama Semarang Candisari memiliki kecenderungan meningkat sebesar 8% 

setiap bulannya. 

4.1.2 UJI ASUMSI KLASIK 

4.1.2.1 UJI NORMALITAS  

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2006) 

dengan menggunakan program SPSS 16.0 for windows. Kenormalan data dapat 

dilihat dari grafik P-Plot of Regression Standardzed Residual. Apabila pada grafik  

terdapat pola titik-titik yang tersebar pada daerah garis diagonal maka dapat 

disimpulkan bahwa data terdistribusi normal. Hasil uji normalitas data dari grafik 

P-Plot of Regression Standardzed Residual dapat dilihat pada Gambar 4.1 berikut: 
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Gambar 4.1 Grafik P-Plot of Regression Standardzed Residual 

Berdasarkan Gambar 4.1 diatas, pola titik-titik yang diperoleh dari uji 

kenormalan data tersebar pada daerah garis diagonal maka dapat disimpulkan 

bahwa data berdistribusi normal. 

Hasil uji normalitas data melalui Kolmogorov-Smirnov (K-S) dapat dilihat 

melalui Tabel 4.5. 
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Tabel 4.5: Hasil Kolmogorov-Smirnov (K-S) 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 

Residual 

N 36 

Normal Parameters
a
 Mean .0000000 

Std. Deviation 2.85200828E2 

Most Extreme Differences Absolute .123 

Positive .122 

Negative -.123 

Kolmogorov-Smirnov Z .741 

Asymp. Sig. (2-tailed) .643 

a. Test distribution is Normal.  

   

Sumber: Data  sekunder yang diolah, tahun 2011 

Berdasarkan Tabel 4.5 besarnya nilai Kolmogorov-Smirnov (K-S) adalah 

0,741 dan signifikansi pada 0,643. Normalitas data dapat diketahui dari besarnya 

nilai probabilitas signifikansi hasil uji Kolmogorov-Smirnov (K-S) tersebut. 

Besarnya probabilitas signifikansi yang lebih besar dari 0,05 menunjukan bahwa 

data variable dalam penelitian ini berdistribusi normal. 

4.1.2.2 UJI MULTIKOLINIERITAS 

 Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya kolerasi diantara variabel bebas (Ghozali, 2006). Pengujian 

multikolinieritas dapat dilihat dari nilai tolerance nilai tolerance dan lawannya 

variance inflation factor (VIF). Nilai toleran yang rendah sama dengan nilai VIF 

tinggi (karena VIF = 1/tolerance). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk 

menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai tolerance < 0,10 atau sama 

dengan VIF > 10. Jadi, koefisien antar variabel independen bebas dari 
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multikolinieritas apabila nilai VIF < 10 atau nilai tolerance > 0,10. Hasil 

pengujian multikolinieritas selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.6 berikut : 

Tabel 4.6: Uji Multikolinieritas 

 

Model   Sig. Correlations Collinearity Statistics 

      Zero-order Partial Part Tolerance VIF 

1 (Constant
) 

,021           

  x1 ,000 ,531 ,979 ,425 ,893 1,120 

  x2 ,007 ,718 ,455 ,045 ,518 1,931 

  x3 ,000 ,881 ,989 ,603 ,563 1,778 

a  Dependent Variable: y 

Sumber: Data sekunder yang diolah, tahun 2011 

Hasil pengujian pada table 4.6 menunjukkan tidak terjadi multikolinieritas 

dalam model regresi yang diuji. Hal ini diketahui dari besarnya nilai tolerance dari 

semua variabel independen kurang dari 0,1 (nilai tolerance < 0,1) dan nilai VIF 

kurang dari 10 yang berarti bahwa tidak terjadi multikolinieritas dalam penelitian 

ini. 

4.1.2.3 UJI AUTOKORELASI 

Uji autokolerasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya) (Ghozali, 2006). Untuk  mengetahui 

ada atau tidaknya autokorelasi dapat dilakukan dengan menggunakan uji Durbin-

Watson (DW test). Adapun syarat pengukuran Durbin-Watson (DW test). Dapat 

dilihat pada Tabel 4.7. 
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Tabel 4.7: Tabel Pengujian Autokorelasi 

Hipotesis Nol Keputusan Jika 

Tidak ada autokorelasi positif 

 

Tidak ada autokorelasi positif 

 

Tidak ada korelasi negatif 

 

Tidak ada korelasi negatif 

 

Tidak ada autokorelasi positif atau  

Negative 

Tolak 

 

No decision 

 

Tolak 

 

No decision 

 

Tidak 

ditolak 

0 < d < dl 

 

dl ≤ d ≤ du 

 

4 – dl < d < 4 

 

4 – du ≤ d ≤ 4 - dl 

 

du < d < 4 - du 

Sumber: Ghozali (2006) 

 Berdasarkan hasil analisis data penelitian diketahui bahwa nilai Durbin 

Watson test dalam penelitian ini adalah 1,749. Sehingga (4 – 1,749 = 2,851) < 

1,749 < 1,724 yang berarti tidak ada autokorelasi positif maupun negative antar 

variable dalam penelitian ini. 

4.1.2.4 UJI HETEROSKEDASTISITAS 

 Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi 

tidak terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

lain (Ghozali, 2006). Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat 

dilakukan dengan uji scatterplot dan uji glejser. Hasil uji scatterplot dapat dilihat 

dalam Gambar 4.2. 

Gambar 4.2 Grafik Scatterplot 
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 Dari grafik scatterplot diatas dapat diketahui bahwa titik data menyebar 

secara acak serta tersebar diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini 

berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi tersebut. 

 Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas, dapat juga dilakukan 

uji glejser yang mengusulkan untuk meregresi nilai absolute residual terhadap 

variabel independen. Hasil uji glejser dapat dilihat dalam Tabel 4.8. 

Tabel 4.8: Uji Glejser 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 5.226E-13 868.880  .000 1.000 

x1 .000 7.791 .000 .000 1.000 

x2 .000 .515 .000 .000 1.000 

x3 .000 .065 .000 .000 1.000 

a. Dependent Variable: abs_ut    

Sumber: Data sekunder yang diolah, tahun 2011 

 Dari Tabel 4.8 dapat diketahui tidak ada satupun variabel bebas yang 

signifikan secara statistik mempengaruhi variabel terikat nilai absolute Ut (Abs 

Ut). Hal ini terlihat dari nilai probabilitas signifikansi untuk variabel penerimaan 

PPN (X1) sebesar 1,000, variabel SPT Masa PPN yang dilaporkan (X2) sebesar 

1,000, dan variabel SSP PPN yang dilaporkan (X3) sebesar 1,000. Semua variabel 

independen berada diatas tingkat kepercayaan 0,05 sehingga dapat disimpulkan 

model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas. 
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4.1.3   ANALISIS REGRESI BERGANDA 

 Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier 

berganda dengan program SPSS 16.0 for windows. Hasil analisis regresi linier 

berganda dapat dilihat pada Tabel 4.9. 

Tabel 4.9: Ringkasan Hasil Analisis Regresi 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2117.431 868.880  2.437 .021 

x1 211.106 7.791 .449 27.096 .000 

x2 1.487 .515 .063 2.888 .007 

x3 2.497 .065 .804 38.493 .000 

a. Dependent Variable: y 

Sumber: Data sekunder yang diolah, tahun 2011 

 Dari Tabel 4.9 maka dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut : 

Y= 2217,431 + 211,106X1 + 1.487X2 + 2.497X3  

 Dari hasil persamaan regresi linier berganda dapat dijelaskan sebagai 

berikut : 

1. Konstanta (α) sebesar 2217,431 artinya apabila semua variabel bebas 

(penambahan PKP, SPT Masa PPN yang dilaporkan, dan SSP PPN yang 

dilaporkan) dianggap konstan atau bernilai 0, maka penerimaan PPN yang 

diterima (Y) akan sebesar 2217,431. 

2. Koefisien regresi penambahan PKP (X1) sebesar 211,106 artinya apabila 

penambahan PKP (X1) mengalami kenaikan sebesar 1 satuan sedangkan 

variabel lainnya dianggap konstan maka penerimaan PPN (Y) mengalami 

kenaikan sebesar 211,106%. 
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3. Koefisien regresi SPT Masa PPN yang dilaporkan (X2) sebesar 1,487 

artinya apabila  SPT (X2) mengalami kenaikan sebesar 1 satuan sedangkan 

variabel lainnya dianggap konstan maka penerimaan PPN yang diterima 

(Y) mengalami kenaikan sebesar 1,487%. 

4. Koefisien regresi SSP PPN yang dilaporkan (X3) sebesar 2,497 artinya 

apabila SSP PPN yang dilaporkan (X3) mengalami kenaikan sebesar 1 

satuan sedangkan variabel lainnya dianggap konstan maka penerimaan 

PPN yang diterima (Y) mengalami kenaikan sebesar 2,497%. 

4.1.4 UJI HIPOTESIS 

4.1.4.1 UJI SIGNIFIKANSI PARAMETER INDIVIDUAL (Uji t) 

Pengujian hipotesis secara parsial yaitu untuk mengetahui ada tidaknya 

pengaruh variabel independen (Penambahan PKP (X1), SPT yang dilaporkan 

(X2), dan SSP yang dilaporkan (X3)) secara individual terhadap variabel 

dependen (penerimaan PPN (Y)) yang dilakukan dengan uji statistik t. Uji statistik 

t dapat dilakukan dengan melihat probability value. Apabila probability value < 

0,05 maka Ho ditolak atau Ha diterima (terdapat pengaruh secara parsial) dan 

apabila probability value > 0,05 maka Ho diterima atau Ha ditolak (tidak terdapat 

pengaruh secara parsial). Adapun hasil uji signifikansi parsial (uji statistik t) dapat 

dilihat pada Tabel 4.10. 

Tabel 4.10: Uji t 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2117.431 868.880  2.437 .021 

x1 211.106 7.791 .449 27.096 .000 
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x2 1.487 .515 .063 2.888 .007 

x3 2.497 .065 .804 38.493 .000 

a. Dependent Variable: y 

Sumber: Data sekunder yang diolah, tahun 2011 

 

 Dari uji signifikansi parsial (uji statistik t) pada Tabel 4.10 diperoleh hasil 

sebagai berikut : 

1. Hipotesis pertama (H1) menyatakan bahwa terdapat pengaruh penambahan 

PKP (X1) terhadap penerimaan PPN (Y) dan hasil pengujian untuk 

variabel penambahan PKP (X1) menunjukkan nilai t sebesar 27.096 

dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi tersebut kurang 

dari 0,05 (0,000 < 0,05) yang berarti bahwa hipotesis pertama (H1) yang 

menyatakan terdapat pengaruh penambahan PKP (X1) terhadap nilai 

perusahaan (Y) diterima. Dengan demikian, penambahan PKP (X1) 

berpengaruh terhadap penerimaan PPN (Y). 

2.  Hipotesis kedua (H2) menyatakan bahwa terdapat pengaruh SPT Masa 

PPN yang dilaporkan (X2) terhadap penerimaan PPN (Y) dan. hasil 

pengujian untuk variabel SPT Masa PPN yang dilaporkan (X2) 

menunjukkan nilai t sebesar 2.888 dengan nilai signifikansi sebesar 0,007. 

Nilai signifikansi tersebut kurang dari 0,05  (0,007 < 0,05) yang berarti 

bahwa hipotesis kedua (H2) yang menyatakan ada pengaruh SPT Masa 

PPN yang dilporkan (X2) terhadap penerimaan PPN (Y) diterima. Dengan 

demikian, SPT Masa PPN yang dilaporkan (X2) berpengaruh terhadap 

penerimaan PPN (Y). 

3. Hipotesis ketiga (H3) menyatakan bahwa terdapat pengaruh SSP PPN 

yang dilaporkan (X3) terhadap penerimaan PPN (Y) dan hasil pengujian 
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untuk variabel SSP PPN yang dilaporkan (X3) menunjukkan nilai t sebesar 

38.493 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi tersebut 

lebih besar dari 0,05 (0,000 < 0,05) yang berarti bahwa hipotesis ketiga 

(H3) yang menyatakan ada pengaruh SSP PPN (X3) terhadap penerimaan 

PPN (Y) diterima. Dengan demikian, SSP PPN (X3) berpengaruh terhadap  

penerimaan PPN (Y). 

4.1.4.2  Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 

Pengujian hipotesis secara simultan yaitu untuk mengetahui ada tidaknya 

pengaruh variabel independen (penambahan PKP (X1), SPT Masa PPN yang 

dilaporkan (X2), dan SSP PPN yang dilaporkan (X3)) secara bersama-sama 

terhadap variabel dependen (penerimaan PPN (Y)) yang dilakukan dengan cara 

melihat probability value. Apabila probability value < 0,05 maka Ho ditolak atau 

Ha diterima  dan apabila probability value > 0,05 maka Ho diterima atau Ha 

ditolak. Adapun hasil dari uji signifikansi simultan (uji statistik F) dapat dilihat 

pada Tabel 4.11 sebagai berikut: 

Tabel 4.11: UJI F 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 3.595E8 3 1.198E8 1.347E3 .000
a
 

Residual 2846882.932 32 88965.092   

Total 3.624E8 35    

a. Predictors: (Constant), x3, x1, x2    

b. Dependent Variable: y     

 

Dari pengujian simultan (uji F) pada tabel 4.11 menghasilkan nilai 

signifikansinya kurang dari 0,05 (0,000 < 0,05). Hasil pengujian di atas 
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menunjukkan H4 yang menyatakan bahwa penambahan PKP, SPT Masa PPN 

yang dilaporkan, dan SSP PPN yang dilaporkan secara simultan berpengaruh 

terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. 

4.1.4.3  Uji Keofisien Determinasi 

 Koefisien determinasi (R
2
) digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien 

determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R
2
 yang kecil berarti kemampuan 

variasi variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat 

terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi 

variabel dependen. Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi 

adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam 

model, sehingga untuk mengevaluasi model regresi terbaik digunakan nilai 

Adjusted R
2.

. Adapun pengujian koefisien determinasi dapat dilihat dalam Tabel 

4.12 berikut : 

Tabel 4.12: Uji Koefisien Determinasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .750
a
 .780 .781 298.27017 1.749 

a. Predictors: (Constant), x3, x1, x2   

b. Dependent Variable: y    

 

Berdasarkan Tabel 4.12 nilai koefisien determinasi Adjusted R square 

menunjukkan angka 0,781. Hal ini berarti bahwa penambahan PKP (X1), SPT 

Masa PPN yang dilaporkan (X2), dan SSP PPN yang dilaporkan (X3),  
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mempengaruhi penerimaan PPN (Y) sebesar 78,1% sedangkan 21,9% sisanya 

dipengaruhi oleh faktor lain. 

4.2  PEMBAHASAN  

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu sumber pendapatan 

bagi Negara Indonesia, karena itu pemungutan pajak harus dilakukan secara 

optimal agar dapat memenuhi target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN) sekaligus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

Pemungutan pajak tidak semudah yang dibayangkan karena masih terdapat Wajib 

Pajak yang belum mau melaksanakan kewajibannya sehingga diperlukan sanksi 

yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan 

kewajiban pajaknya. 

Kemampuan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam 

membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sangat berkaitan dengan kemampuan 

finansial Wajib Pajak karena dengan pendapatan yang dimiliki Wajib Pajak 

tersebut maka Wajib Pajak tersebut memiliki kemampuan untuk membayar 

kewajibannya. Penelitian ini berkaitan dengan kewajiban membayar pajak yang 

harus dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) kepada Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Semarang Candisari sebagai lembaga yang mewakili kementrian 

perpajakan. 

Dalam pelaksanaan self assessment system yang diberlakukan oleh 

kementrian perpajakan, Wajib Pajak berkewajiban untuk melaporkan harta 

kekayaan maupun hal-hal yang berkaitan dengan dirinya sebagai warga Negara 

sehingga mendatangkan kewajiban bagi mereka untuk membayar pajak. 

Pelaksanaan penarikan pajak sebagai sumber kekayaan Negara yang natinya akan 
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dialokasikan untuk pembangunan dan pembiayaan kebutuhan Negara tidak 

selamanya sesuai dengan harapan bahwa Wajib Pajak dan aparatur petugas pajak 

dapat melaksanakan kewajiban mereka dengan baik. hal inilah yang pada akhirnya 

mempengaruhi jumlah penerimaan pajak. 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui Penambahan PKP, SPT Masa PPN 

yang dilaporkan, dan SSP PPN yang dilaporkan terhadap penerimaan Pajak 

Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari. 

4.2.1 Pengaruh Penambahan Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan 

Pajak Pertambahan Nilai  

Hipotesis pertama (H1) menyatakan bahwa terdapat pengaruh penambahan 

PKP (X1) terhadap penerimaan PPN (Y) dan hasil pengujian untuk variabel 

penambahan PKP (X1) menunjukkan nilai t sebesar 27.096 dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi tersebut kurang dari 0,05 (0,000 < 

0,05) yang berarti bahwa hipotesis pertama (H1) yang menyatakan terdapat 

pengaruh penambahan PKP (X1) terhadap nilai perusahaan (Y) diterima. Dengan 

demikian, penambahan PKP (X1) berpengaruh terhadap penerimaan PPN (Y). 

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa penambahan Pengusaha Kena 

Pajak akan meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Pengusaha Kena 

Pajak merupakan salah satu cara untuk meningkatkan Penerimaan Pajak 

Pertambahan Nilai karena semakin banyak pengusaha yang dikukuhkan sebagai 

Pengusaha Kena Pajak maka akan menambah penerimaan Pajak Pertambahan 

Nilai.  

Penambahan PKP memiliki pengaruh sebesar 96,84% terhadap 

penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pajak Pratama Semarang 
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Candisari. Adanya pertambahan jumlah Pengusaha Kena Pajak dalam hal ini 

adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) maka penerimaan Pajak Pertambahan Nilai 

yang diterima oleh Kantor Pajak Pratama Semarang Candisari mengalami 

peningkatan yang sangat signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat 

kepatuhan Wajib Pajak yang berada dalam wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Semarang Candisari sangat tinggi dalam memenuhi kewajibannya 

sebagai Wajib Pajak. 

Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian Prasetyo (2004) dan 

Uppal (2005) yang menyatakan bahwa penambahan PKP berpengaruh negatif 

terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. 

4.2.2 Pengaruh Surat Pemberitahuan Masa PPN yang dilaporkan terhadap 

penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.  

Hipotesis kedua (H2) menyatakan bahwa terdapat pengaruh SPT Masa 

PPN yang dilaporkan (X2) terhadap penerimaan PPN (Y) dan. hasil pengujian 

untuk variabel SPT Masa PPN yang dilaporkan (X2) menunjukkan nilai t sebesar 

2.888 dengan nilai signifikansi sebesar 0,007. Nilai signifikansi tersebut kurang 

dari 0,05 (0,007 < 0,05) yang berarti bahwa hipotesis kedua (H2) yang 

menyatakan ada pengaruh SPT Masa PPN yang dilporkan (X2) terhadap 

penerimaan PPN (Y) diterima. Dengan demikian, SPT Masa PPN yang dilaporkan 

(X2) berpengaruh terhadap penerimaan PPN (Y). 

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa SPT Masa PPN yang dilaporkan 

akan meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. SPT Masa PPN bagi 

Pengusaha Kena Pajak sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung 

jawabkan penghitungan jumlah PPN yang sebenarnya terutang. Semakin banyak 
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SPT Masa PPN yang dilaporkan maka akan meningkatkan penerimaan pajak 

Pertambahan Nilai.     

Pada variabel penelitian Surat Pemberitahuan Masa PPN yang dilaporkan 

berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 20,70%.  Hal 

ini mengindikasikan bahwa dengan tingkat kepatuhan yang sangat tinggi untuk 

melakukan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai, jumlah Wajib Pajak yang 

belum mampu melaksanakan kewajibannya relatif kecil.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Prasetyo (2004) dan Uppal 

(2005) yang menyatakan bahwa SPT Masa PPN yang dilaporkan berpengaruh 

positif terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.  

4.2.3 Pengaruh Surat Setoran Pajak PPN yang dilaporkan terhadap 

penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. 

Hipotesis ketiga (H3) menyatakan bahwa terdapat pengaruh SSP PPN yang 

dilaporkan (X3) terhadap penerimaan PPN (Y) dan hasil pengujian untuk variabel 

SSP PPN yang dilaporkan (X3) menunjukkan nilai t sebesar 38.493 dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05 (0,000 

< 0,05) yang berarti bahwa hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan ada pengaruh 

SSP PPN (X3) terhadap penerimaan PPN (Y) diterima. Dengan demikian SSP 

PPN (X3) yang dilaporkan berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN (Y). 

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa SSP PPN yang dilaporkan akan 

meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. SSP PPN merupakan bukti 

pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan 

formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat 

pembayaran yang ditunjuk oleh menteri keuangan. Semakin banyak SPT Masa 
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PPN yang dilaporkan maka akan meningkatkan penerimaan PPN. 

Surat Setoran Pajak PPN yang dilaporkan berpengaruh terhadap 

penerimaan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 97,81%. Besarnya pengaruh 

Setoran Pajak PPN yang dilaporkan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan 

Nilai yang diterima Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari 

menunjukan adanya kesesuian antara Surat Setoran Pajak PPN dengan 

penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yang diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Semarang Candisari. Hal ini mengindikasikan bahwa Pengusaha Kena 

Pajak yang ada pada wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang 

Candisari memiliki tingkat kepatuhan yang sangat tinggi dalam melaksanakan 

kewajibannya dalam membayar pajak. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Prasetyo (2004) dan Uppal (2005) yang menyatakan bahwa SSP PPN yang 

dilaporkan berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.  

4.2.4 Pengaruh penambahan Pengusaha Kena Pajak, SPT Masa PPN yang 

dilaporkan, dan SSP PPN yang dilaporkan terhadap penerimaan Pajak 

Pertambahan Nilai 

 Hipotesis kelima menyatakan bahwa penambahan Pengusaha Kena Pajak, 

SPT Masa PPN yang dilaporkan, dan SSP PPN yang dilaporkan secara bersama-

sama berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan hasil 

penelitian menunjukkan bahwa penambahan Pengusaha Kena Pajak, SPT Masa 

PPN yang dilaporkan dan SSP PPN yang dilaporkan secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Hal ini dapat dilihat 

dari nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi tersebut kurang dari 0,05 
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(0,000 < 0,05) yang berarti bahwa hipotesis keempat diterima. Besarnya pengaruh 

bahwa penambahan Pengusaha Kena Pajak, SPT Masa PPN yang dilaporkan, dan 

SSP PPN yang dilaporkan secara bersama-sama berpengaruh terhadap penerimaan 

Pajak Pertambahan Nilai dapat dilihat dari nilai koefisien determinasi Adjusted R 

Square yang menunjukkan angka 0,781. Hal ini berarti bahwa penambahan 

Pengusaha Kena Pajak, SPT Masa PPN yang dilaporkan dan SSP PPN yang 

dilaporkan mempengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 78,1% 

sedangkan 21,9% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan pada 

bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Penambahan Pengusaha Kena Pajak secara parsial berpengaruh terhadap 

penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Artinya semakin banyak pengusaha 

yang terdaftar sebagai PKP maka akan semakin meningkat penerimaan 

Pajak Pertambahan Nilai.  

2. Surat Pemberitahuan Masa PPN yang dilaporkan secara parsial 

berpengaruh  terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Artinya 

semakin banyak SPT Masa PPN yang dilaporkan maka akan semakin 

meningkat penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.  

3. Surat Setoran Pajak PPN yang dilaporkan secara parsial berpengaruh 

terhadap Pajak Pertambahan Nilai. Artinya semakin banyak SSP PPN yang 

dilaporkan maka akan semakin meningkat penerimaan Pajak Pertambahan 

Nilai. 

4. Penambahan Pengusaha Kena Pajak, SPT Masa PPN yang dilaporkan, dan 

SSP PPN yang dilaporkan secara simultan berpengaruh terhadap 

penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.  
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5.2. SARAN 

 Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat diberikan dalam penelitian 

ini adalah : 

1. Kaitannya dalam meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, 

diharapkan adanya kerjasama antara aparat pajak dengan wajib pajak 

dalam mensukseskan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. 

2. Hasil penelitian yang membuktikan adanya pengaruh penambahan PKP, 

SPT Masa PPN yang dilaporkan, dan SSP PPN yang dilaporkan 

hendaknya aparat pajak senantiasa menyosialisasikan untuk peningkatan 

penambahan PKP, SPT Masa PPN yang dilaporkan dan SSP PPN yang 

dilaporkan demi peningkatan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. 

3. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan variabel baru antara lain wajib 

pajak ditingkatkan dengan memberikan kesadaran.  
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Penerimaan PPN  

No Bulan 
Peneriman PPN 

2008 2009 2010 

1 Januari 12.210.000.000 16.009.000.000 13.285.000.000 

2 Februari 12.557.000.000 14.350.000.000 15.240.000.000 

3 Maret 12.260.000.000 15.894.000.000 18.699.000.000 

4 April 13.881.000.000 16.131.000.000 17.041.000.000 

5 Mei 12.601.000.000 16.242.000.000 15.555.000.000 

6 Juni 13.260.000.000 17.349.000.000 14.785.000.000 

7 Juli 11.099.000.000 14.534.000.000 15.114.000.000 

8 Agustus 14.016.000.000 15.555.000.000 16.823.000.000 

9 September 12.085.000.000 13.672.000.000 15.040.000.000 

10 Oktober 10.698.000.000 15.897.000.000 15.989.000.000 

11 November 18.066.000.000 18.448.000.000 19.547.000.000 

12 Desember 21.248.000.000 22.823.000.000 26.072.000.000 

 

 

Penambahan Pengusaha Kena Pajak 

No Bulan 
Penambahan Pengusaha Kena Pajak 

2008 2009 2010 

1 Januari 14 33 16 

2 Febuari 20 25 29 

3 Maret 22 31 38 

4 April 26 32 28 

5 Mei 20 31 25 

6 Juni 20 33 19 

7 Juli 14 17 22 

8 Agustus 24 23 28 

9 September 14 14 22 

10 Oktober 10 23 24 

11 November 37 27 32 

12 Desember 20 20 28 
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Surat Pemberitahuan Masa PPN 

No Bulan 
Surat Pembaeritahuan Masa PPN 

2008 2009 2010 

1 Januari 1678 1939 1969 

2 Febuari 1664 1852 1998 

3 Maret 1702 1915 2006 

4 April 1735 1950 2010 

5 Mei 1743 2001 2010 

6 Juni 1780 2017 2120 

7 Juli 1773 2053 1970 

8 Agustus 1868 2026 2000 

9 September 1851 2055 1949 

10 Oktober 1813 2048 1896 

11 November 1906 2108 2084 

12 Desember 2025 2208 2122 

 

 

Surat Setoran Pajak PPN 

No Bulan 
Surat Setoran Pajak PPN 

2008 2009 2010 

1 Januari 1753 1661 1767 

2 Febuari 1154 1739 1623 

3 Maret 1318 1798 2236 

4 April 1594 1776 2383 

5 Mei 1567 1848 2048 

6 Juni 1785 2099 2224 

7 Juli 1433 2250 2154 

8 Agustus 1736 2190 2309 

9 September 1736 2147 2146 

10 Oktober 1555 2300 2405 

11 November 2169 2907 2959 

12 Desember 4617 5675 5747 
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