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ABSTRAK

Pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai pengeluaran umum
negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional
untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Self assessment system
merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak
dalam menentukan sendiri jumlah pajak terhutangnya. Kepatuhan wajib pajak menjadi
faktor utama yang mempengaruhi realisasi penerimaan pajak dimana dengan
menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) masa badan dan menjadi wajib pajak badan
efektif diharapkan meningkatkan penerimaan pajak. Untuk mengetahui apakah SPT
masa badan diterima dan wajib pajak badan efektif berpengaruh terhadap realisasi
pajak baik secara simultan maupun parsial dapat dilakukan dengan menggunakan SPSS
21.0. Metode pengambilan sampel yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode
purposive sampling. Jumlah populasi pada tahun 2019 sampai 2021 yang terdapat
dalam penelitian ini 13.938 wajib pajak dan yang memenuhi purposive sampling 7.314
wajib pajak. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel SPT masa badan
diterima dan wajib pajak badan efektif secara simultan berpengaruh signifikan dalam
realisasi pajak, dan pengujian secara parsial menunjukkan bahwa hanya variabel SPT
masa badan yang berpengaruh signifikan dalam meningkatnya realisasi pajak
sedangkan wajib pajak badan efektif tidak berpengaruh signifikan dalam meningkatnya
realisasi pajak. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak
maka pihak Direktorat Jendral Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak hendaknya membantu
dalam menginformasikan hal-hal yang berkaitan dengan pentingnya membayar pajak
dan juga meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Kata Kunci : Self Assessment Sytem, Surat Pemberitahuan, Wajib Pajak
PENDAHULUAN
Latar Belakang Masalah
Pajak merupakan sumber pendapatan
negara yang sangat penting bagi
pelaksanaan
dan
peningkatan
pembangunan nasional untuk mencapai
kemakmuran
dan
kesejahteraan
masyarakat. Pajak menurut pasal 1
Undang-Undang No.28 Tahun 2007
tentang Ketentuan Umum dan Tata
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Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib
kepada negara yang terutang oleh
orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan Undang-Undang,
dengan tidak mendapat imbalan secara
langsung
dan
digunakan
untuk
keperluan negara bagi sebesarsebesarnya
kemakmuran
rakyat.
Perencanaan
pajak
juga
dapat
berkonotasi positif yaitu sebagai
perencanaan pemenuhan kewajiban
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perpajakan secara lengkap, benar, dan
tepat
waktu
sehingga
dapat
menghindari pemborosan sumber daya
secara optimal. Dalam pelaksanaannya
terdapat perbedaan kepentingan antara
pemerintah dan Wajib Pajak. Wajib
Pajak berusaha untuk membayar pajak
sekecil mungkin, karena dengan
membayar pajak berarti mengurangi
kemampuan Wajib Pajak. Dilain pihak
pemerintah memerlukan dana untuk
membiayai pengeluaran dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan yang
sebagian besar dari penerimaan pajak.
Adanya
perbedaan
kepentingan
tersebut menyebabkan Wajib Pajak
cenderung untuk mengurangi jumlah
pembayaran pajak baik secara legal
maupun ilegal. Dalam menjalankan
pemerintahan
dan
pembangunan
pemerintah membutuhkan dana yang
tidak sedikit. Dana tersebut dari
berbagai sumber penghasilan kekayaan
alam, hasil usaha BUMN, barang-barang
yang dikuasai pemerintah, dendadenda, atau warisan yang diberikan
kepada negara, hibah, wafat, dan iuran
masyarakat kepada negara berdasarkan
undang-undang (dipaksakan) dengan
tidak mendapat jasa timbal balik
(kontraprestasi) yang dapat ditunjukkan
dan yang digunakan untuk membayar
pengeluaran umum. Wajib Pajak yang
tepat waktu dalam menyampaikan
Surat Pemberitahuan (SPT) nya dapat
dikatakan sebagai Wajib Pajak efektif.
Wajib Pajak efektif adalah wajib pajak
baik orang pribadi maupun badan yang
memenuhi kewajiban perpajakannya
berupa
memenuhi
kewajiban
menyampaikan Surat Pemberitahuan
Masa dan atau Tahunan sebagaimana
mestinya (Surat Edaran DJP Nomor SE89/PJ/2009). Indonesia menerapkan
Self Assessment System (SAS) sejak
tahun 1983, yang sebelumnya memakai
Official Assessment System (OAS).
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Dalam upaya peningkatan pelayanan
kepada Wajib Pajak, pemerintah setiap
tahun berusaha memperbaiki sistem
administrasi
perpajakan.
Upaya
pemerintah
tersebut
diwujudkan
dengan diterapkannya modrenisasi
perpajakan yang di awali pada tahun
1983 dengan melakukan perubahan dan
pembaharuan
terhadap
kebijakan
perpajakan.
Perubahan penggunaan OAS ke SAS
dianggap sebagai reformasi yang besar
karena OAS tidak melibatkan keaktifan
Wajib Pajak dalam melaksanakan
kewajiban perpajakan sedangkan SAS
melibatkan peran keaktifan Wajib Pajak
dalam penentuan besarnya pajak yang
terutang dan melaporkan secara
teraturjumlah pajak yang terutang dan
yang telah dibayar
sebagimana
ditentukan
dalam
peraturan
perundang-undangan perpajakan. Self
assessment system merupakan sistem
pemungutan pajak yang memberi
wewenang kepada wajib pajak dalam
menetukan sendiri jumlah pajak
terutangnya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan perpajakan yang
berlaku (Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan). Peran serta
Wajib Pajak dalam sistem pemungutan
pajak sangat menentukan tercapainya
rencana penerimaan pajak. Penerimaan
pajak yang optimal dapat dilihat dari
berimbangnya tingkat penerimaan
pajak aktual dengan penerimaan pajak
potensial atau tidak terjadi tax
gap(celah pajak). Oleh karena itu,
kepatuhan Wajib Pajak merupakan
faktor utama yang mempengaruhi
realisasi penerimaan pajak. Kepatuhan
yang dimaksudkan merupakan istilah
tingkat sampai dimana Wajib Pajak
mematuhi undang-undang perpajakan
dan memenuhi bidang perpajakan.
Untuk mencapai target pajak, perlu di
tumbuhkan selalu kesadaran dan
kepatuhan masyarakat wajib pajak
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untuk memenuhi kewajiban pajak
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Banyaknya jumlah wajib pajak badan
yang
terdaftar
tentunya
secara
otomatis
akan
meningkatkan
penerimaan pajak yang akan di peroleh.
Walaupun banyak jumlah wajib pajak
badan
tersebut
belum
tentu
menyampaikan laporan perpajakkannya
sesuai
dengan
undang-undang
perpajakan. Namun dengan terjadinya
penambahan jumlah wajib pajak badan
yang signifikan di harapkan dapat
meningkatkan penerimaan pajak di
masa-masa berikutnya. Wajib pajak
diharapkan menjadi wajib pajak efektif
dimana wajib pajak menjalankan
kewajiban
perpajakannya
berupa
menyampaikan Surat Pemberitahuan
(SPT) masa dan atau tahunannya
sebagaimana
mestinya,
sehingga
realisasi pajak yang diterima dapat
memenuhi
pencapaian
target
penerimaan pajak setiap tahunnya.
Tugas pokok Direktorat Dirjen Pajak
dalam hal ini khususnya yang sangat
menonjol sesuai dengan fungsinya
adalah
melakukan
pembinaan,
penelitian, pengawasan, dan pelayanan
dalam hubungan dengan pelaksanaan
pemenuhan kewajiban perpajakan dari
Wajib Pajak, sesuai dengan ketentuan
yang
diatur
dalam
peraturan
perundang-undangan perpajakan yang
berlaku. Agar sistem self assessment
berjalan secara efektif, keterbukaan dan
pelaksanaan
penegak
hukum
merupakan hal yang paling penting.
Penegakan hukum ini dapat dilakukan
dengan
adanya
pemeriksaan/penyidikan pajak dan
penagihan pajak. Pemeriksaan pajak
merupakan instrumen yang baik untuk
meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak,
baik formal maupun material dari
peraturan perpajakan, yang tujuannya
untuk menguji dan meningkatkan
kepatuhan Wajib Pajak, baik formal
maupun material dari peraturan
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perpajakan, yang tujuannya untuk
menguji dan meningkatkan kepatuhan
perpajakan seorang Wajib Pajak,
kepatuhan ini akan sangat berdampak
baik secara langsung maupun tak
langsung pada penerimaan pajak.
Dari uraian diatas maka dapat
disimpulkan bahwa besar pajak dapat
dipengaruhi oleh kepatuhan Wajib
Pajak dalam kewajiban perpajakannya
dan dipengaruhi pula oleh pelaksanaan
pajak. Hal tersebut menyebabkan
ketertarikan peneliti untuk melakukan
penelitian dengan judul “Pengaruh
Penerapan Self Assessment System
Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib
Pajak Badan pada Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Medan Timur”.
Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang dan
identifikasi permasalahan di atas, maka
dalam penelitian ini perumusan
masalah yang diajukan adalah:
1. Apakah jumlah SPT Masa badan
diterima berpengaruh secara parsial
terhadap realisasi pajak pada
Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Medan Timur?
2. Apakah jumlah wajib pajak badan
efektif berpengaruh secara parsial
terhadap realisasi pajak pada
Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Medan Timur?
3. Apakah jumlah SPT Masa badan
diterima, dan jumlah wajib pajak
badan efektif secara simultan
berpengaruh terhadap realisasi
pajak pada Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Medan Timur?
Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui:
1. Pengaruh jumlah SPT Masa badan
diterima secara parsial terhadap
realisasi
pajak
pada
Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Medan
Timur.
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2. Pengaruh jumlah wajib pajak badan
efektif secara parsial terhadap
realisasi
pajak
pada
Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Medan
Timur.
3. Pengaruh jumlah SPT Masa badan
diterima, dan jumlah wajib pajak
badan efektif secara simultan
terhadap realisasi pajak pada
Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Medan Timur.
Manfaat Penelitian
1. Menambah wawasan, pengetahuan
dan pengalaman baru dalam
memahami
materi
pengaruh
penerapan self assessment sytem
terhadap tingkat kepatuhan wajib
pajak badan pada KPP Pratama
Medan Timur.
2. Sebagai bahan referensi tambahan
atau literatur mengenai kepatuhan
wajib pajak.
3. Dapat dijadikan sebagai bahan
referensi atau tambahan informasi
untuk
melakukan
penelitian
selanjutnya, khususnya mengenai
penerapan self assessment system
terhadap tingkat kepatuhan wajib
pajak badan.
4. Memberikan sumbangan penelitian
terhadap
pengembangan
ilmu
ekonomi
khususnya
akuntansi
mengenai pengaruh Self Assessment
System terhadap tingkat kepatuhan
Wajib Pajak Badan pada Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Medan
Timur.
STUDI KEPUSTAKAAN
Pengertian Pajak
Pajak didefinisikan sebagai iuran
masyarakat kepada negara (yang dapat
dipaksakan) yang terutang oleh yang
wajib
membayarnya
menurut
peraturan-peraturan umum (undangundang) dengan tidak mendapat
prestasi kembali yang langsung dapat
ditunjuk dan yang gunanya adalah
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untuk
membiayai
pengeluaranpengeluaran umum yang berhubungan
dengan
tugas
negara
untuk
menyelenggarakan pemerintahan. Pajak
juga dikatakan sebagai suatu pengalihan
sumber dari sektor swasta ke sektor
pemerintah, bukan akibat pelanggaran
hukum, namun wajib dilaksanakan,
berdasarkan ketentuan yang ditetapkan
lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan
yang langsung dan proporsional, agar
pemerintah dapat melaksanakan tugastugasnya
untuk
menjalankan
pemerintahan. Menurut Mardiasmo
(2011:1) menyatakan:”Pajak adalah
iuran kepada kas Negara berdasarkan
undang-undang
(yang
dapat
dipaksakan) dengan tidak mendapat
jasa timbal balik (kontraprestasi), yang
berlangsung dapat ditujukan dan
digunakan
untuk
membayar
pengeluaran
umum”.
Judisseno
(2006:1) mengemukakan tentang Pajak
sebagai berikut: ”Pajak merupakan
suatu kewajiban kenegaraan berupa
pengabdian serta peran aktif warga
negara dan anggota masyarakat lainnya
untuk membiayai keperluan negara
berupa pembangunan nasional yang
pelaksanaannya diatur dalam undangundang dan peraturan untuk tujuan
kesejahteraan bangsa dan negara”.
Dari definisi diatas terlihat ada
beberapa hal pokok yang bisa
disimpulkan, yaitu: pajak dipungut dari
rakyat untuk membiayai program
pemerintah, pajak dipungut secara
paksa (compulsory) bukan secara
sukarela
(voluntary),
tidak
mendapatkan
kontraprestasi,
jadi
rakyat yang membayar pajak tidak
merasakan
manfaatnya
secara
langsung. Manfaat yang diterima
masyarakat adalah berupa pelayanan
yang diberikan pemerintah secara
umum ataupun menikmati hasil
pembangunan
yang
dilakukan
pemerintah.
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Fungsi Pajak
Dari pengertian pajak secara teoritis
dan praktis dapat dilihat bahwa pajak
memiliki beberapa fungsi dalam
kehidupan negara dan masyarakat
(Mardiasmo, 2008:3) yaitu :
1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan
Negara)
Pajak
merupakan
sumber
penerimaan negara bagi APBN
untuk
membiayai
tugas-tugas
negara. Hal tersebut dapat terlihat
dalam struktur penerimaan dalam
APBN yang terdiri atas dua pos
pokok, yaitu penerimaan negara
dan hibah. Seperti PPh, PPN,
PPnBM, PBB dan lain-lain.
2. Fungsi Regulerend (Mengatur)
Pajak
mempunyai
fungsi
regulerend, yang berarti ikut serta
dalam proses kebijakan nasional
dalam berbagai aspek kegiatan,
agar kegiatan tersebut dapat
berjalan dengan baik dan sesuai
dengan tujuan yang diharapkan
oleh pemerintah. Misalnya untuk
membangun atau mengembangkan
suatu kawasan tertentu, bisa saja
dibutuhkan
insentif
dibidang
perpajakan, sehingga investor mau
mengucurkan investasinya disana.
3. 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
tidak
hanya
dinikmati oleh masyarakat tersebut
atau wilayah sekitarnya, atau oleh
kelompok, melainkan oleh seluruh
masyarakat tanpa terkecuali.
4. Fungsi Demokrasi
Sesuai dengan pengertiannya dan
ciri
khasnya,
pajak
ternyata
merupakan salah satu perwujudan
pelaksanaan demokrasi dalam suatu
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Negara.
Pajak
berasal
dari
masyarakat,
yaitu
dibayar
masyarakat sesuai dengan ketentuan
perpajakan yang berlaku. Pada
akhirnya, pajak yang dipungut
tersebut
digunakan
untuk
kepentingan seluruh rakyat melalui
penyediaan barang dan jasa publik
yang dibutuhkan masyarakat.
Jenis Pajak
Dalam Resmi (2011: 7) terdapat
berbagai jenis pajak yang dapat
dikelompokkan menjadi tiga yaitu:
1. Menurut Golongannya
1) Pajak Langsung adalah pajak yang
harus dipikul atau ditanggung
sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak
dilimpahkan
atau
dibebankan
kepada orang lain atau pihak lain.
Contoh : PPh, PPnBM dan PBB.
2) Pajak Tidak Langsung adalah pajak
yang
pada
akhirnya
dapat
dibebankan
atau
dilimpahkan
kepada orang lain atau pihak ketiga.
Contoh : PPN, Bea Materai.
2. Menurut Sifatnya
1) Pajak Subjektif adalah pajak yang
pengenaannya
memperhatikan
pada keadaan pribadi Wajib Pajak
atau pengenaan pajak yang
memperhatikan keadaan subjeknya.
Contoh : PPh.
2) Pajak Objektif adalah pajak yang
pengenaannya
memperhatikan
pada objeknya baik pada berupa
benda, keadaan, perbuatan, atau
peristiwa yang mengakibatkan
timbulnya kewajiban membayar
pajak,
tanpa
memperhatikan
keadaan subjek pajak maupun
tempat tinggal. Contoh : PPN dan
PPnBM.
3. Menurut Lembaga Pemungutannya
1) Pajak Negara (Pajak Pusat) adalah
pajak
yang
dipungut
oleh
Pemerintah Pusat dan digunakan
untuk membiayai rumah tangga
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negara pada umumnya. Contoh :
PPh, PPN dan PPnBM, dan Bea
Materai.
2) Pajak Daerah adalah pajak yang
dipungut oleh Pemerintah Daerah
baik Daerah Tingkat I maupun
Daerah Tingkat II dan digunakan
untuk membiayai rumah tangga
daerah
masing-masing.Pajak
Daerah terdiri atas :
a. Pajak Provinsi, contoh: Pajak
Kendaraan Bermotor dan Pajak
Bahan
Bakar
Kendaraan
Bermotor.
b. Pajak Kabupaten/Kota, contoh :
Pajak Hotel, Pajak Restoran dan
Pajak Hiburan, Pajak Penerangan
Jalan.
Tata Cara Pemungutan Pajak
1. Asas-asas Pemungutan Pajak
Dalam Waluyo (2007:13) terdapat
empat asas-asas pemungutan pajak
yaitu:
Equality,
Certainty,
Convenience, dan Economy.
1) Equality
Pemungutan pajak harus bersifat
adil dan merata, yaitu pajak
dikenakan kepada orang pribadi
yang harus sebanding dengan
kemampuan membayar pajak
atau ability to pay dan sesuai
dengan manfaat yang diterima.
Adil dimaksudkan bahwa setiap
Wajib Pajak menyumbangkan
uang
untuk
pengeluaran
pemerintah sebanding dengan
kepentingannya dan manfaat
yang diminta.
2) Certainty
Penetapan pajak itu tidak
ditentukan
sewenang-wenang.
Oleh karena itu, Wajib Pajak
harus mengetahui secara jelas
dan pasti besarnya pajak yang
terutang, kapan harus bayar,
serta batas waktu pembayaran.
3) Convenience
Kapan Wajib Pajak itu harus
membayar pajak sebaiknya sesuai
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dengan saat-saat yang tidak
menyulitkan Wajib Pajak. Sistem
pemungutan ini disebut Pay as
You Earn.
4) Economy
Secara ekonomi bahwa biaya
pemungutan
dan
biaya
pemenuhan kewajiban pajak bagi
Wajib
Pajak
diharapkan
seminimum mungkin, demikian
pula beban yang dipikul Wajib
Pajak.
2. Sistem Pemungutan Pajak
Sistem pemungutan pajak adalah
metode
atau
tata
cara
pemungutan pajak atas objek
pajak. Adapun sistem pemungutan
pajak itu meliputi:
a. OfficialAssessment System
Sistem ini merupakan sistem
pemungutan pajak yang jumlah
pajak
terhutangnya
ditetapkan/ditentukan
oleh
aparat pajak atau fiskus
(pemerintah).
b. Self Assessment System
Sistem ini merupakan sistem
dimana setiap Wajib Pajak
(WP) diberikan wewenang/
kepercayaan,
untuk
mendaftarkan diri, menghitung
hutang pajaknya sendiri dan
melaporkan hasil perhitungan
pajaknya ke Kantor Pelayanan
Pajak (KPP). Sehingga aparat
pajak hanyalah mengawasi
saja, melakukan pelayanan dan
penyuluhan kepada Wajib
Pajak (WP).
c. With Holding System
Sistem ini merupakan sistem
yang pemungutan pajaknya
diberikan kepada pihak ketiga
dalam menentukan besarnya
pajak yang terhutang. Pihak
ketiga berwenang menentukan
besarnya pajak sedangkan
Wajib Pajak dan Fiskus bersifat
pasif.
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Self Assessment System
Dalam Mardiasmo (2011: 7) Self
Assessment adalah sistem pemungutan
pajak yang memberikan wewenang
kepada wajib pajak dalam menentukan
sendiri jumlah pajak yang terhutang
setiap tahunnya
sesuai
dengan
peraturan
perundang-undangan
perpajakan yang berlaku. Dalam
pelaksaan ini, inisiatif serta kegiatan
menghitung dan memungut pajak
sepenuhnya berada ditangan wajib
pajak. Wajib pajak dianggap mampu
menghitung pajak, mampu memahami
undang-undang
perpajakan
yang
berlaku, dan mempunyai kejujuran yang
tinggi, serta menyadari akan arti
pentingnya membayar pajak. Oleh
karena itu, wajib pajak diberi
kepercayaan
untuk
menghitung,
membayar dan melaporkan sendiri
pajak terutang.
Sarana penghitungan, pelaporan, serta
penyetoran tersebut sebagaimana yang
dikemukakan oleh Gunadi (2006:9)
antara lain:
1. Surat Pemberitahuan (SPT) adalah
surat yang oleh wajib pajak
digunakan
untuk
melaporkan
pernghitungan dan pembayaran
pajak yang terutang menurut
ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan .
2. Surat Setoran Pajak (SSP) adalah
surat oleh wajib pajak digunakan
untuk melakukan pembayaran atau
penyetoran pajak yang terutang ke
kas negara atau ke tempat
pembayaran lain yang telah
ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
3. Surat Tagihan Pajak adalah surat
untuk melakukan tagihan pajak dan
atau sanksi administrasi berupa
bunga dan atau denda.
4. Surat Ketetapan Pajak adalah surat
ketetapan yang digunakan untuk
menjadi dasar jumlah pajak yang
harus dibayar, atau pajak kurang
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bayar tambahan, atau pajak lebih
bayar, dan pajak nihil.
5. Surat
Keputusan
Pembetulan
adalah surat keputusan untuk
membetulkan
kesalahan
tulis,
kesalahan hitung, dan atau
kekeliruan
dalam
penerapan
ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang terdapat
dalam surat ketetapan pajak atau
surat tagihan pajak.
6. Surat Keputusan Keberatan adalah
surat keputusan atas keberatan
terhadap surat ketetapan pajak
atau terhadap surat ketetapan
pajak atau terhadap pemotongan
atau pemungutan oleh pihak ketiga
yang diajukan oleh wajib pajak.
Jiwa dari self assessment adalah
pemerintah (Dirjen Pajak) yang
memberi kepercayaan kepada wajib
pajak
untuk
menghitung
dan
menetapkan sendiri besarnya kewajiban
pajak yang harus dibayar wajib pajak.
Perhitungan besarnya pajak ini harus
diakui kebenarannya sebelum Dirjen
Pajak dapat membuktikan yang
sebaliknya, karena didalam self
assessment ada unsur pendelegasian
wewenang oleh dirjen pajak, maka
sebagai konsekuensinya Dirjen Pajak
harus menciptakan sistem kontrol
secara memadai, sebab pendelegasian
wewenang
tanpa
kontrol
akan
mengakibatkan
timbulnya
penyalahgunaan wewenang. Sistem
kontrol Dirjen Pajak dapat dilihat pada
Gambar 2.1 berikut.
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Sumber : Mohammad Zain (2007: 7)
Gambar Sistem Self Assessment
Surat pemberitahuan (SPT) merupakan
surat yang oleh wajib pajak digunakan
untuk melaporkan perhitungan dan
pembayaran pajak, obyek pajak dan
bukan obyek pajak, atau harta dan
kewajiban. Dasar hukum untuk
melakukan pengisian SPT adalah
terdapat pada pasal 3 ayat 1 dan (1a)
UU KUP menyebutkan bahwa “setiap
Wajib Pajak wajib mengisi surat
pemberitahuan dalam bahasa Indonesia
dengan menggunakan huruf latin, angka
arab, satuan mata uang rupiah, dan
menandatangani
serta
menyampaikannya ke kantor Direktorat
Jendral Pajak tempat Wajib Pajak
terdaftar atau dikukuhkan”.
Surat Pemberitahuan (SPT)
Kewajiban yang harus dipenuhi oleh
wajib pajak badan setelah memperoleh
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
adalah
melaporkan
Surat
Pemberitahuan
masa
dan
atau
tahunannya.
Dalam Mardiasmo (2011: 26) Surat
Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang
oleh wajib pajak digunakan untuk
melaporkan
perhitungan
dan
pembayaran pajak yang terutang
menurut
ketentuan
peraturan
perundang-undangan perpajakannya.
SPT masa badan diterima adalah SPT
yang dilaporkan wajib pajak badan pada
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setiap masa pajak (setiap bulan) yang
diterima oleh KPP setempat. Dalam
ketentuan umum perpajakan, surat
pemberitahuan yang digunakan oleh
wajib pajak badan terdiri atas :
1) Surat Pemberitahuan Masa (SPT
Masa)
Surat Pemberitahuan Masa adalah
surat pemberitahuan untuk suatu
masa pajak.
Jenis SPT masa yang wajib pajak
badan terdiri dari :
a. SPT masa PPh Pasal 25
b. SPT masa PPh pasal 21/26
c. SPT masa PPN
d. SPT masa PPh Pasal 23
e. SPT masa PPh Final Pasal 4 (2)
2) Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT
Tahunan)
Surat Pemberitahuan Tahunan
adalah surat pemberitahuan untuk
suatu tahun pajak atau bagian
tahun pajak.
a. SPT Tahunan PPh Badan (SPT
1771)
b. SPT Tahunan PPh Pasal 21 (SPT
1721)
Tabel : Penghasilan Tidak Kena Pajak
(PTKP) :
STATUS

BULAN (Rp)

TAHUNAN
(Rp)

TK/-

4.500.000

54.000.000

TK/1 = K/-

4.875.000

58.500.000

TK/2 = K/1

5.250.000

63.000.000

TK/3 = K/2

5.625.000

67.500.000

K/3

6.000.000

72.000.000

Sumber : Direktorat Jendral Pajak (2021)

Keterangan :
TK/TK/1

:
:

Tidak Kawin
Tidak Kawin, Tanggungan 1

TK/2
TK/3
K/K/1

:
:
:
:

Tidak Kawin, Tanggungan 2
Tidak Kawin, Tanggungan 3

K/2
K/3

:
:
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Kepatuhan
Kepatuhan adalah ketaatan atau
berdisiplin, dalam hal ini kepatuhan
pajak diartikan secara bebas adalah
ketaatan dalam menjalankan semua
peraturan
perpajakan.
Menurut
Narmutu (2007: 148) Kepatuhan wajib
pajak adalah suatu keadaan dimana
wajib pajak memenuhi semua hak dan
kewajiban perpajakannya sesuai dengan
ketentuan undang-undang perpajakan.
Kepatuhan
wajib
pajak
dapat
diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak
dalam mendaftarkan diri, kepatuhan
untuk melaporkan kembali surat
pemberitahuan, kepatuhan
dalam
perhitungan dan pembayaran pajak
terutang dan kepatuhan dalam
pembayaran
tunggakan
(Kurnia,
2010:138). Berlakunya self assessment
system di Indonesia menunjang
besarnya peranan wajib pajak dalam
menentukan besarnya penerimaan
negara dari sektor pajak yang didukung
oleh kepatuhan pajak. Dengan demikian
dapat dikatakan bahwa kepatuhan
pajak merupakan pelaksanaan atas
kewajiban untuk menyetor dan
melaporkan pajak yang terutang sesuai
dengan
peraturan
perpajakan.
Kepatuhan yang diharapkan dengan
sistem
self
assessment
adalah
kepatuhan
sukarela
(voluntary
compliance) bukan kepatuhan yang
dipaksakan.
Untuk
meningkatkan
kepatuhan sukarela dari wajib pajak,
diperlukan keadilan dan keterbukaan
dalam
menerapkan
peraturan
perpajakan, kesederhanaan peraturan
dan
prosedur
perpajakan
serta
pelayanan yang baik dan cepat dari
wajib pajak.
Dalam
pemenuhan
kewajiban
perpajakan,
wajib
pajak
harus
mematuhi
kewajibannya
dalam
melaksanakan kewajiban pajaknya.
Kepatuhan pajak ada dua jenis yaitu :
1. Kepatuhan formal, yaitu suatu
keadaan dimana wajib pajak
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memenuhi
kewajiban
perpajakannya secara formal sesuai
dengan
Undang-Undang
Perpajakan.
2. Kepatuhan material, yaitu suatu
keadaan dimana wajib pajak secara
substantif
hakikat
memenuhi
semua
ketentuan
material
perpajakan yakni sesuai isi dan jiwa
Undang-Undang Perpajakan.
Wajib pajak patuh adalah wajib pajak
yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal
Pajak sebagai wajib pajak yang
memenuhi kriteria tertentu. Wajib
pajak patuh adalah mereka yang
memenuhi empat kriteria dibawah ini,
yakni :
1. Wajib pajak tepat waktu dalam
menyampaikan
Surat
Pemberitahuan untuk semua jenis
pajak dalam dua tahun terakhir.
2. Wajib pajak tidak mempunyai
tunggakan pajak untuk semua jenis
pajak, kecuali telah memperoleh
izin untuk mengangsur atau
menunda pembayaran pajaknya.
3. Wajib pajak tidak pernah dijatuhi
hukuman karena melakukan tindak
pidana dibidang perpajakan dalam
waktu sepuluh tahun terakhir.
4. Laporan keuangan wajib pajak yang
diaudit akuntan publik atau BPKP
harus mendapatkan status wajar
tanpa pengecualian, atau dengan
pendapat
wajar
dengan
pengecualian,
sepanjang
pengecualian
tersebut
tidak
mempengaruhi laba rugi fiskal.
Selanjutnya ditegaskan bahwa
seandainya
laporan
keuangan
diaudit, laporan audit tersebut
harus disusun dalam bentuk
panjang (long form report) dan
menyajikan rekonsiliasi laba rugi
komersial dan fiskal.
Hipotesis
Berdasarkan perumusan masalah dan
kerangka
pemikiran
yang
telah
diuraikan pada bagian terdahulu maka
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hipotesis yang dikemukakan dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:
H1 : Jumlah SPT Masa badan diterima
berpengaruh
secara
parsial
terhadap realisasi pajak pada
Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Medan Timur
H2 : Jumlah wajib pajak efektif
berpengaruh
secara
parsial
terhadap realisasi pajak pada
Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Medan Timur
H3 : Jumlah SPT Masa badan diterima,
dan jumlah wajib pajak badan
efektif
berpengaruh
secara
simultan terhadap realisasi pajak
pada Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Medan Timur.
METODE PENELITIAN
Populasi
Populasi adalah wilayah generalisasi
yang terdiri atas objek atau subjek yang
mempunyai kualitas dan karakteristik
tertentu yang ditetapkan oleh peneliti
untuk dipelajari dan kemudian ditarik
kesimpulannya (Sugiono, 2011:50).
Populasi yang digunakan dalam
penelitian ini adalah wajib pajak badan
yang terdaftar di Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Medan Timur baik yang
efektif maupun yang non efektif dari
tahun 2019 hingga tahun 2021 dengan
jumlah wajib pajak 13.938.
Sampel
Sampel adalah bagian dari jumlah dan
karakteristik yang dimiliki oleh populasi
tersebut (Sugiono, 2011:72). Metode
pengambilan sampel dilakukan dengan
menggunakan
pendekatan
non
probability sampling dengan teknik
purposive sampling, yaitu teknik
pengambilan
sampel
dengan
menggunakan kriteria tertentu (Erlina,
2008:75). Kriteria pengambilan sampel
penelitian ini adalah :
1. Wajib
pajak
badan
yang
memenuhi
kewajiban
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perpajakannya tiga tahun berturutturut yang ditampilkan perbulan
sebanyak 36 bulan (2013-2015)
dan sampai akhir Desember 2015
jumlahnya mencapai 7.314 WP.
2. Wajib pajak badan yang hanya
terdaftar pada KPP Pratama Medan
Timur.
Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang peneliti gunakan dalam
penelitian ini adalah data kuantitatif,
yaitu data yang diukur dalam suatu
skala numerik atau angka (Kuncoro,
2009: 124). Sumber data yang
digunakan adalah sekunder, yaitu data
diperoleh dengan cara mengumpulkan
data yang telah diolah oleh pihak lain
berupa
dokumen-dokumen
yang
berkaitan dengan masalah penelitian
(Kuncoro, 2009: 127), dalam hal ini
adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Medan Timur. Data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah data tahun
2013 sampai tahun 2015.
Metode Pengumpulan Data
Metodepengumpulan
data
yang
digunakan
adalah
penelitian
kepustakaan (library research) dan
penelitian lapangan (field research).
1. Penelitian kepustakaan
(library
research) yaitu dengan membaca
dan mempelajari lebih mendalam
berbagai literatur yang berkaitan
dengan masalah yang diteliti. Tujuan
dari studi ini adalah dengan
membandingkan
kenyataan
di
lapangan dengan teori yang ada.
2. Penelitian lapangan (field research)
yaitu mengumpulkan data dan
informasi yang diperoleh secara
langsung dari responden dengan
tehnik pengumpulan data dengan
dokumentasi. Dokumentasi yaitu
mengumpulkan data dengan cara
mengambil data dari catatan,
dokumentasi, administrasi yang
sesuai dengan masalah yang diteliti.
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Statistik Deskriptif
Analisis Deskriptif yaitu analisis yang
digunakan untuk mendiskripsikan SPT
Masa Badan Diterima, Wajib Pajak
Badan Efektif dan Realisasi Pajak berupa
distribusi frekuensi dalam bentuk table
dan grafik dengan menggunakan
program SPSS.

model regresi telah bersifat BLUE (Best
Linier Unbiased Estimator), artinya
koefisien regresi pada persamaan
tersebut tidak terjadi penyimpanganpenyimpangan yang berarti (Suharyadi,
2009: 230). Pengujian-pengujian yang
dilakukan dalam uji asumsi klasik ini
meliputi :

Statistik Regresi Linear Berganda
Analisis regresi berganda adalah
hubungan secara linear antara dua atau
lebih variabel independen dengan
variabel dependen (Priyatno, 2008: 66).
Analisis ini bertujuan untuk mengetahui
arah
hubungan
antara
variabel
independen dengan variabel dependen,
apakah positif atau negative dan untuk
memprediksi
nilai
dari
variabel
dependen apabila nilai variabel
independen mengalami kenaikan atau
penurunan. Sehingga pemilihan regresi
linear berganda dapat menjawab
pertanyaan yang muncul dalam
rumusan masalah. Model persamaan
regresi berganda untuk mengetahui
arah hubungan antar variabel dengan
formulasi berikut :
Y = α + b1X1 + b2X2 + e
Keterangan :
Y = Realisasi Pajak
α = Konstanta
b1, b2 = Koefisien Regresi
X1 = Jumlah SPT Masa badan diterima
X2 = Jumlah wajib pajak efektif
e = Tingkat kesalahan pengganggu

Uji Normalitas
Tujuan uji normalitas menurut Erlina
(2008:102) adalah untuk mengetahui
apakah dalam model regresi variabel
pengganggu atau residual memiliki
distribusi normal. Model regresi yang
baik adalah distribusi data normal atau
mendekati normal.

Uji signifikansi antara variabel bebas
terhadap variabel terikat, baik secara
parsial maupun secara simultan dalam
penelitian ini dilakukan dengan
menggunakan pengujian hipotesis ttest, F-test, dan Koefisien Determinasi
(R2).
Uji Asumsi Klasik
Penggunaan analisi regresi berganda
dalam statistik harus bebas dari asumsiasumsi klasik. Uji asumsi klasik tersebut
juga untuk mengetahui apakah suatu
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Ada dua cara untuk mendeteksi apakah
residual berdistribusi normal atau tidak
yaitu dengan analisis grafik dan uji
analisis statistik.
1. Analisis grafik
Pada prinsipnya normalitas dapat
dideteksi
dengan
melihat
penyebaran data (titik) pada sumbu
diagonal dari grafik dan dengan
melihat histogram dari residualnya.
Dasar pengambilan kesimpulan
sebagaimana dikemukakan Ghozali
(2007:112):
a) Jika data menyebar di sekitar
garis diagonal dan mengikuti
arah garis diagonal atau grafik
histogramnya
menunjukkan
pola distribusi normal, maka
model
regresi
memenuhi
asumsi normalitas.
b) Jika data menyebar jauh dari
diagonal
dan/atau
tidak
mengikuti arah garis diagonal
atau grafik histogram tidak
menunjukkan pola distribusi
normal, maka model regresi
tidak
memenuhi
asumsi
normalitas.
2. Analisis statistik
Untuk
menentukan
uji
ini
didasarkan kepada KolmogorovSmirnov Goodness of Fit Test
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terhadap
model
yang
diuji.
Pedoman
untuk
pengambilan
keputusannya
didasarkan
sebagaimana diungkapkan Ghozali
(2007:114) “Apabila nilai signifikansi
atau nilai probabilitas > 0,05, maka
distribusi data normal. Apabila nilai
signifikansi atau nilai probabilitas <
0,05, maka distribusi data tidak
normal.”
Uji Multikolinieritas
Uji multikolinieritas dilakukan untuk
mengetahui apakah antar variabel
independen mengandung korelasi atau
tidak. Hasil pengujian multikolinieritas
dapat dilihat berdasarkan nilai Variance
Inflation Factor (VIF).
1. VIF >10 Antar variabel independen
terjadi korelasi/multikolinieritas.
2. VIF < 10 Antar variabel independen
tidak
terjadi
korelasi/multikolinieritas.
Uji Heteroskedastisitas
Tujuan dari pengujian heterokedasitas
ini adalah untuk menguji apakah dalam
sebuah
model
regresi
terjadi
ketidaksamaan varians dari residual dari
suatu pengamatan ke pengamatan yang
lain. Jika varians dari residual dari suatu
pengamatan ke pengamatan yang
lainnya
tetap,
maka
disebut
homoskedastitas(Erlina, 2008). Deteksi
ada tidaknya gejala heterokedastitas
adalah dengan melihat ada tidaknya
pola tertentu. Jika membentuk pola
tertentu maka telah terjadi gejala
heterokedasitas dimana dapat dilihat
dengan menggunakan grafik Scatterplot
dan ujiGlesjer (Suharyadi, 2008: 232)
dengan menggunakan program SPSS
dimana nilai signifikan diatas 0.05.
Uji Auto Korelasi
Uji autokorelasi bertujuan untuk
menguji apakah dalam suatu model
regresi linear ada korelasi antara
kesalahan pengganggu pada periode t
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dengan kesalahan pada periode t-1 atau
sebelumnya
(Ghozali,
2007).
Autokorelasi muncul karena observasi
yang berurutan sepanjang waktu
berkaitan satu sama lain. Masalah ini
timbul karena residual atau kesalahan
pengganggu tidak bebas dari satu
observasi ke observasi lainnya. Hal ini
paling sering ditemukan pada data
runtun waktu atau time series karena
“gangguan” pada seorang individu atau
kelompok cenderung mempengaruhi
“gangguan”
pada
individu
atau
kelompok yang sama pada periode
berikutnya. Model regresi yang baik
adalah model regresi yang bebas dari
autokorelasi.
Untuk mendeteksi ada tidaknya
autokorelasi bisa digunakan tes Durbin
Watson (Suharyadi, 2008: 232). Nilai uji
D-W ditentukan sebagai berikut:
1) Angka D-W di bawah -2 berarti ada
autokorelasi positif
2) Angka D-W diantara -2 sampai +2
berarti tidak ada autokorelasi
3) Angka D-W diatas +2 berarti ada
autokorelasi negative
Pengujian Individual atau Parsial (Uji t)
Uji t atau uji secara parsial bertujuan
untuk mengetahui apakah masingmasing
variabel
independen
mempengaruhi variabel dependen
secara signifikan (Suharyadi, 2008: 228).
Bentuk pengujiannya adalah :
H0 : b1, b2 = 0, artinya jumlah SPT masa
badan diterima, dan jumlah wajib pajak
badan efektif secara parsial tidak
mempunyai pengaruh terhadap realisasi
pada KPP Pratama Medan Timur.
Ha : b1, b2 ≠ 0, artinya jumlah SPT masa
badan diterima dan jumlah wajib pajak
badan efektif secara parsial mempunyai
pengaruh terhadap realisasi pada KPP
Pratama Medan Timur.
Pengujian dilakukan menggunakan uji-t
dengan tingkat pengujian pada α 5%
dan derajat kebebasan (degree of
freedom) atau df = (n-k) (Suharyadi,
2008: 228). Kemudian membandingkan
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t hitung dengan t tabel untuk menguji
signifikansi pengaruh dengan memakai
kriteria pengambilan keputusan :
H0 diterima jika thitung< ttabel
Ha diterima jika thitung> ttabel
Pengujian Menyeluruh atau Simultan
(Uji F)
Uji F atau uji secara simultan bertujuan
untuk mengetahui apakah variabelvariabel independen secara bersamasama
mempengaruhi
variabel
dependen (Suharyadi, 2008 :225).
Bentuk pengujiannya adalah :
H0 :b1, b2 = 0, artinya jumlah SPT masa
badan diterima, dan
jumlah wajib pajak
badan efektif secara
bersama-sama tidak
mempunyai pengaruh
terhadap
realisasi
pada KPP Pratama
Medan Timur.
Ha : b1, b2 ≠ 0, artinya jumlah SPT masa
badan diterima dan
jumlah wajib pajak
badan efektif secara
bersama-sama
mempunyai pengaruh
terhadap
realisasi
pada KPP Pratama
Medan Timur.
Pengujian dilakukan dengan mengamati
Fhitung pada nilai signifikan α 5%
(Suharyadi, 2009 :226). Kriteria
pengambilan keputusan:
H0 diterima jika Fhitung<Ftabel
Ha diterima jika Fhitung> Ftabel
Uji Koefisien Determinasi (R2)
Pengujian Koefisien Determinasi (R2)
digunakan untuk mengukur proporsi
atau presentase sumbangan variabel
independen yang diteliti terhadap
variasi naik turunnya variabel dependen
(Suharyadi, 2008: 162). Koefisien
determinasi berkisar antara nol sampai
dengan satu (0 ≤ R2 ≤ 1). Hal ini berarti
bila R2 =0 menunjukkan tidak adanya
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pengaruh antara variabel independen
terhadap variabel dependen, bila R2
semakin mendekati 1, menunjukkan
semakin kuat pengaruh variabel
independen
terhadap
variabel
dependen dan bila R2 semakin kecil
mendekati nol maka dapat dikatakan
semakin kecilnya pengaruh variabel
independen
terhadap
variabel
dependen (Suharyadi, 2008: 217).
PEMBAHASAN
Analisis Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif adalah statistik yang
digunakan untuk menganalisa data
dengan cara mendeskripsikan atau
mengambarkan data yang telah
terkumpul.
Statistik
deskriptif
memberikan gambaran atau deskripsi
suatu data yang dilihat dari nilai ratarata (mean), standar deviasi, nilai
maksimum, nilai minimum dari variabel
independen dan dependen.
Tabel
Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

RPJK
SPTMB
WPBE
Valid N
(listwise)

Std.
N
Minimum
Maximum
Mean Deviation
36 31593539516 246671491616 6,64E10 4,506E10
36 8708728820 23281314677 1,48E10 4,039E9
36
4858
7314 6133,11 739,858
36

Sumber : Output SPSS 18, diolah Penulis (2021)

Dari table dapat dijelaskan beberapa
hal seperti yang dijelaskan di bawah ini :
a. Variabel RPJK (Y) memiliki nilai
minimum 31.593.539.516, nilai
maksimum 246.671.491.616, ratarata RPJK 6,64E10 dan standar
deviasi sebesar 4,506E10 dengan
jumlah sampel 36.
b. Variabel SPTMB (X1) memiliki niai
minimum 8.708.728.820, nilai
maksimum 23.281.314.677, ratarata 1,48E10 dan standar deviasi
sebesar 4,039E9 dengan jumlah
sampel 36.
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c.

Variabel WPBE (X2) memiliki nilai
minimum 4858, nilai maksimum
7314, rata-rata WPBE 6133,11 dan
standar deviasi sebesar 739,858
dengan jumlah sampel 36.

Analisis Regresi Berganda
Hasil pengolahan data dengan analisis
regresi berganda dengan program SPSS
adalah sebagai berikut :
Tabel
Uji Regresi Berganda

Coefficientsa
Model
Unstandardized Standardized
Coefficients
Coefficients
Std.
B
Error
Beta
t
Sig.
1 (Constant) 9,930
,268
37,074 ,000
SPTMB
2,499
,000
,451 2,322 ,027
WPBE
7,450
,000
,246 1,268 ,214
a. Dependent Variable: LN_RPJK
Sumber : Output SPSS 18, diolah oleh Penulis (2021)

Berdasarkan tabel dari hasil uji regresi
berganda
diatas,
pada
kolom
Unstandardized Coefficients bagian B
diperoleh model persamaan regresi
linier berganda sebagai berikut :
Y = α + b1X1 + b2X2 + e
LN_RPJK = 9,930 +2,499 SPTMB +7,450
WPBE + e
Dari Persamaan diatas diketahui :
Konstanta sebesar 9,930 menyatakan
bahwa jika nilai SPT masa badan
(SPTMB) dan wajib pajak badan efektif
(WPBE) nilainya adalah nol (X = 0) maka
nilai Realisasi Pajak (Y) nilainya adalah
9,930.
Koefisien regresi b1 (2,499) artinya jika
variabel SPT masa badan mengalami
kenaikan 1% maka realisasi pajak akan
mengalami peningkatan sebesar 2,499
atau 24,99% dengan asumsi variabel
lainnya tetap atau sama dengan nol.
Koefisien regresi b2 (7,450) artinya jika
variabel wajib pajak badan efektif
mengalami kenaikan 1% maka realisasi
pajak akan mengalami kenaikan 7,450
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atau 74,5% dengan asumsi variabel
lainnya tetap atau sama dengan nol.
Uji t
Uji t dilakukan untuk mengetahui
apakah
masing-masing
variabel
independen, yaitu SPT masa badan dan
Wajib Pajak badan efektif secara parsial
(individu)
berpengaruh
terhadap
Realisasi pajak. Berikut ini table dari
hasil uji t :
Tabel
Uji t

Coefficientsa
Unstandardized Standardized
Coefficients
Coefficients
Std.
B
Error
Beta
t
Sig.
1 (Constant) 9,930
,268
37,074 ,000
SPTMB
2,499
,000
,451 2,322 ,027
WPBE
7,450
,000
,246 1,268 ,214
a. Dependent Variable: LN_RPJK
Model

Sumber : Output SPSS, diolah oleh Penulis (2021)

Dari uji t yang telah dilakukan,
diperoleh nilat ttabel sebesar 2.035. Dari
hasil uji t yang disajikan pada table di
atas dapat diketahui pengaruh masingmasing variabel dependen sebagai
berikut:
1. Variabel SPTMB memiliki thitung
2,322dengan nilai signifikan 0,027.
Dengan nilai ttabel sebesar 2,035
maka diperoleh bahwa thitung > ttabel
(2,322 > 2,035) dan nilai sig. 0,027
< 0.05 yang berarti Ha diterima dan
H0 ditolak. Dengan demikian SPT
masa badan secara parsial
berpengaruh signifikan terhadap
Realisasi pajak.
2. Variabel WPBE memiliki thitung 1,268
dengan nilai signifikan 0,214.
Dengan nilai ttabelsebesar 2,035
maka
diperoleh
bahwa
thitung<ttabel(1,268 < 2,035) dengan
nilai sig. 0,214 > 0,05 yang berarti
Ha ditolak dan H0diterima. Hal ini
berarti variabel Wajib Pajak Badan
Efektif
secara
parsial
tidak
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berpengaruh signifikan terhadap
Realisasi pajak.

Uji f
Uji ini dilakukan untuk mengetahui
pengaruh jumlah SPT masa badan, dan
jumlah wajib pajak badan efektif
terhadap
realisasi
pajak
secara
bersama-sama (simultan). Hasil uji
statistik F dengan program SPSS 18.0
dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel
Uji F

ANOVAb
Model
Sum of
Mean
Squares df Square
F
Sig.
a
1 Regression
,749 2
,375 12,311 ,000
Residual
1,004 33
,030
Total
1,753 35
a. Predictors: (Constant), WPBE, SPTMB
b. Dependent Variable: LN_RPJK

Sumber : Output SPSS, diolah oleh Penulis (2021)

Berdasarkan tabel di atas dapat
diketahui nilai Fhitungsebesar 12,311
dengan tingkat signifikansi sebesar
0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05.
Sedangkan nilai Fhitung 12,311 > Ftabel
sebesar 3,285. Maka dapat disimpulkan
H0 ditolak dan Ha diterima. Hal ini
berarti variabel jumlah SPT masa badan
diterima, dan variabel jumlah Wajib
Pajak badan efektif secara bersamasama (simultan) berpengaruh signifikan
terhadap Realisasi pajak.
Koefisien Determinasi (R2)
Tabel Koefisien Determinasi
Model Summary

Model

1

R
,654a

R
Squar
e
,427

Adjus
ted R
Squar
e
,393

Std.
Error
of the
Estim
ate
,1744
2

a. Predictors: (Constant), WPBE, SPTMB
Sumber : Output SPSS, diolah oleh
Penulis 2021

Berdasarkan tabel di atas, nilai R
sebesar 0,654 menunjukkan bahwa
korelasi atau hubungan antara SPT
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masa badan diterima (X1), dan Wajib
Pajak badan efektif (X2) dengan realisasi
pajak (Y) cukup erat yakni sebesar
65,4%. Sedangkan nilai Adjusted R
Square atau koefisien determinasi
sebesar 0,393. Nilai ini mengindikasikan
bahwa variabel jumlah SPT masa badan
diterima, dan jumlah Wajib Pajak badan
efektif, dapat menjelaskan variabel
Realisasi pajak pada KPP Pratama
Medan Polonia sebesar 39,3% dan
selebihnya 60,7% dijelaskan oleh sebabsebab lain yang tidak dimasukkan dalam
model penelitian.
Pembahasan Hasil Penelitian
Hasil pengujian secara parsial (uji t)
menunjukkan bahwa variabel jumlah
SPT masa badan diterima memiliki
pengaruh signifikan terhadap realisasi
pajak pada KPP Pratama Medan
Polonia, dengan nilai signifikan yang
diperoleh lebih kecil dari 0,05 yakni
0,027. Hasil penelitian ini konsisten
dengan penelitian Syahriana (2013)
yang menyatakan bahwa jumlah SPT
masa badan diterima memiliki pengaruh
signifikan terhadap penerimaan pajak
(studi kasus pada KPP Pratama Medan
Barat).
Dengan
meningkatnya
penerimaan SPT masa badan oleh KPP
Pratama Medan Polonia dari tahun
2016 hingga tahun 2018, maka terlihat
meningkat pula penerimaan pajak di
KPP Pratama Medan Polonia.
Hasil Uji t untuk variabel jumlah wajib
pajak badan efektif menunjukkan nilai
signifikan yang diperoleh lebih besar
dari 0,05 yakni 0,214. Hal ini berarti
jumlah wajib pajak efektif tidak
berpengaruh
signifikan
terhadap
realisasi pajak di KPP Pratama Medan
Polonia. Hasil penelitian ini konsisten
dengan penelitian Atika Irma Lestari
(2012) yang menyatakan bahwa jumlah
wajib pajak badan efektif tidak
berpengaruh terhadap realisasi pajak
pada KPP DKI Jakarta Khususnya Jakarta
Pusat. Dengan tidak berpengaruhnya
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Wajib Pajak badan efektif terhadap
realisasi pajak mungkin dikarenakan
tidak selamanya penambahan jumlah
wajib pajak badan diikuti oleh
penambahan realisasi pajak dimana
tidak semua Wajib pajak badan efektif
memperoleh laba usaha sehingga bisa
saja pajaknya nihil.
Berdasarkan hasil pengujian secara
simultan (uji F) diperoleh nilai signifikasi
sebesar 0,000 dan nilai Fhitung sebesar
12,311. nilai signifikansi lebih kecil dari
0,05 dan nilai Fhitung lebih besar dari nilai
Ftabel (12,311 > 3,285), maka dapat
disimpulkan bahwa secara simultan ada
pengaruh jumlah SPT masa badan
diterima, dan jumlah Wajib Pajak badan
efektif secara bersama-sama terhadap
realisasi pajak. Hal ini didukung dari
nilai koefisien determinasi (Adjusted R
Square)
sebesar
0,393
yang
menunjukkan
bahwa
variabel
independent SPT masa badan dan wajib
pajak
badan
efektif
mampu
menjelaskan sebanyak 39,3% variasi
atau perubahan dari variabel dependen
yaitu realisasi pajak. Sedangkan sisanya
sebesar 60,7% dijelaskan oleh variasi
atau faktor lain yang tidak dimasukkan
ke dalam penelitian ini.
PENUTUP
Kesimpulan
Berdasarkan
hasil
pembahasan
poenelitian ini yang telah diuraikan
sebelumnya, maka dapat diambil
beberapa kesimpulan yaitu :
1. Secara parsial jumlah SPT masa
badan diterima dengan nilai
signifikan 0,027 < 0,05, maka
keputusannya adalah Ha diterima
yang artinya SPT masa badan
diterima secara parsial berpengaruh
signifikan terhadap realisasi pajak di
Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Medan Polonia.
2. Secara parsial jumlah wajib pajak
badan efektif dengan nilai signifikan

Volume VII | Nomor 1 | Januari 2021

I S S N : 2443 – 0536

0,214 > 0,05, maka keputusannya
adalah Ha ditolak yang artinya
jumlah wajib pajak badan efektif
secara parsial tidak berpengaruh
signifikan terhadap realisasi pajak di
Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Medan Polonia.
3. Secara simultan bahwa jumlah SPT
masa badan diterima, dan jumlah
wajib pajak badan efektif dimana
nilai Fhitung 12,311 > Ftabel 3,285yang
berarti keputusannya adalah Ha
diterima, yang artinya jumlah SPT
masa badan diterima, dan jumlah
wajib pajak badan efektif secara
simultan berpengaruh signifikan
terhadap realisasi pajak di Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Medan
Polonia.
Saran
Adapun saran pada penelitian ini adalah
sebagai berikut :
1. Bagi peneliti selanjutnya yang
terkait dengan penelitian ini
dapat menambah variabel yang
tidak termasuk dalam penelitian
ini
yang
memiliki
kemungkinanuntuk
berpengaruh
terhadap
hubungan
antara
self
assessment system terhadap
realisasi pajak.
2. Penggunaan data yang lebih
lengkap dengan rentang waktu
yang lebih panjang dan tidak
hanya pada KPP Pratama
Medan Polonia saja, tetapi
dapat mencakup seluruh KPP
Pratama di kota Medan.
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