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Abstract: This study aimed to analyze the effect of Tax Inspection and Tax Billing Active Letter of
reprimand, Enforcement Letter, and Foreclosures affect the level of tax payers compliance in the settlement of income
tax article 29. This research is quantitative research. The population in this study is tax payers affected by Income
Tax Article 29 KPP Pratama Kayu Agung in 2014 as many as 130 tax payers, while the sampling technique used is
saturated sample. The results showed that: 1) There is a significant influence between Tax Inspection compliance in
the settlement of income tax article 29. (2) There is no significant effect between Letter of Reprimand,
Enforcement Letter and seizure of tax payers compliance in the settlement of income tax article 29.
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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pemeriksaan pajak dan Penagihan Pajak Aktif
melalui surat teguran, surat paksa, dan penyitaan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan
dalam pelunasan PPh Pasal 29. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif.  Populasi dalam penelitian ini
adalah Wajib Pajak Badan yang terkena PPh pasal 29 di KPP Pratama Kayu Agung Tahun 2014 sebanyak 130 Wajib
Pajak Badan sedangkan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampel jenuh. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa: (1) terdapat pengaruh signifikan antara Pemeriksaan Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak
Badan dalam pelunasan PPh Pasal 29. (2) tidak terdapat pengaruh secara signifikan antara Surat Teguran, surat
paksa dan penyitaan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam pelunasan PPh Pasal 29.
 
Kata kunci: pemeriksaan pajak, surat teguran, surat paksa, dan penyitaan.

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan suatu kewajiban
masyarakat warga Negara dan menjadi andalan bagi
penerimaan Negara. Untuk meningkatkan penerimaan
pajak, selain dengan peningkatan jumlah Wajib Pajak
juga dilakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi
perpajakan untuk memperbaiki kinerja Direktorat
Jenderal  Pajak termasuk pemeriksaan dan penagihan
pajak. Upaya untuk mengoptimalisasikan pendapatan
pajak tidak terlepas dari peran Account
Representative, dimana sebagai ujung tombak
pelayanan. Kantor Pajak Pratama Kayu Agung
memiliki Wajib Pajak Badan yang berdomisili di

Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Ogan
Ilir yang melaporkan SPT Tahunan Wajib Pajak
Badan yang tidak sesuai. Ini disebabkan karena
ketidakpatuhan dalam kewajiban pelaporan SPT
Tahunan Wajib Pajak Badan dimana Wajib Pajak
tersebut melaporkan SPT PPh Badan yang salah
sehingga menimbulkan hutang pajak PPh Pasal 29.
Adapun alasan lain munculnya ketidakpatuhan, yaitu
karena jauhnya jarak antara domisili Wajib Pajak
Badan dan letak kantor Pajak Pratama Kayu Agung
yang berada di kota Palembang, sehingga muncul
kendala dalam hal pengawasan dan kontrol terhadap
Wajib Pajak Badan. Adapun perkembangan jumlah
penerimaan pajak dapat dilihat dari Tabel 1 berikut:
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Tabel 1: Perkembangan Penerimaan Pajak 2011-2014
Kantor Pajak Pratama Kayu Agung

 Sumber: KPP Pratama Kayu Agung, 2015.

Dari Tabel 1diatas memperlihatkan adanya
fenomena jumlah penerimaan PPh Pasal 21 Wajib
Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Kayu Agung. Dimana pada tahun 2011 penerimaan
pajak sebesar Rp 1.113.268.892, dan naik di pada
penerimaan pada tahun 2012 yaitu sebesar Rp
2.072.348.396. Selanjutnya pada tahun 2013 juga
terjadi kenaikan jumlah penerimaan pajak sebesar Rp
3.041.636.541. Namun pada tahun 2014 terjadi
penurunan pada penerimaan pajak yaitu sebesar Rp
1.956.145.329 dikarenakan munculnya pemungutan
PP No.46 yang mengatur mengenai pajak final yang
dikenakan terhadap Wajib Pajak UMKM, sehingga
penerimaan Wajib Pajak Badan menurun. Untuk
mengatasi hal tersebut, maka dibutuhkan tindakan
pengawasan agar penerimaan pajak dapat
dioptimalisasi secara maksimal agar realisasi
penerimaan pajak mengalami peningkatan dari tahun
ke tahun.

Dari Tabel 1 diatas juga memperlihatkan
jumlah penerimaan PPh Pasal 29 Badan yang terjadi
pada tahun 2011 sampai 2014 pada Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Kayu Agung. Pada tahun 2011
penerimaan pajak sebesar Rp 262.994.268, dan
terjadi peningkatan pada tahun 2012 sebesar Rp
607.798.149 Selanjutnya pada tahun 2013 dan 2014
terjadi penurunan jumlah penerimaan pajak, yaitu
pada tahun 2013 sebesar Rp 698.346.849 dan tahun
2014 sebesar Rp 596.652.524.

Pemeriksaan pajak merupakan instrumen
yang baik untuk meningkatkan tingkat kepatuhan
Wajib Pajak, baik formal maupun material dari
peraturan perpajakan. Tujuan utamanya adalah untuk

menguji dan meningkatkan tax compliance seorang
Wajib Pajak dimana kepatuhan ini akan sangat
berdampak pada penerimaan pajak.

Setelah masuk pemeriksaan pajak,
diperlukan suatu tindakan dari aparatur perpajakan
untuk melakukan pencairan tunggakan yang terjadi.
Tindakan yang dimaksud adalah penagihan pajak
aktif yang terdiri dari serangkaian tindakan yang
dilaksanakan oleh aparatur perpajakan dalam rangka
mencairkan tunggakan pajak yang terjadi. Tindakan
penagihan ini dimulai dengan penerbitan surat teguran
yang berfungsi untuk memperingatkan Wajib Pajak
agar segera melunasi utang pajaknya yang telah lewat
jatuh tempo. Apabila pernyataan ini tidak juga
diindahkan oleh Wajib Pajak, pajak yang terutang
ditagih dengan surat paksa dan dapat dilanjutkan
dengan tindakan penyitaan barang-barang untuk
Wajib Pajak atau penanggung pajak.

Penelitian mengenai Kepatuhan Wajib Pajak
menjadi masalah penelitian yang menarik untuk
diteliti. Beberapa peneliti menganalisis mengenai
Kepatuhan Wajib Pajak diantaranya adalah Ritonga
(2012). Penelitian tersebut menganalisis Pengaruh
penagihan pajak dengan surat paksa terhadap
kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Medan Timur.

Jenis penelitian ini tergolong penelitian
kausatif, yakni berusaha menjelaskan pengaruh
kualitas penetapan dan penagihan aktif yang
diharapkan sebagai variabel bebas terhadap pencairan
tunggakan pajak di KPP Pratama Padang.
Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan,
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diketahui bahwa penagihan pajak dengan surat paksa
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap
kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh  Arsyad
(2013) yaitu Pengaruh Sosialisasi, Pemeriksaan, dan
Penagihan Aktif Terhadap Kesadaran Pajak dan
Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Medan Timur. Hasil analisis
membuktikan bahwa terdapat pengaruh signifikan
pemeriksaan dan penagihan aktif terhadap kepatuhan
Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Medan Timur.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Suparto
(2007). Penelitian tersebut menganalisis pengaruh
pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib
Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Jakarta Tebet. Penelitian ini menggunakan
metode kuantitatif dan menguji validitas kuisioner.
Hasil analisis tersebut membuktikan bawa tidak
terdapat pengaruh yang signifikan dari pemeriksaan
pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tebet.

Dari penelitian terdahulu terdapat adanya
ketidakkonsistenan hasil penelitian yaitu dari Suparto
(2007) dimana penelitian tersebut membuktikan bawa
tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari
pemeriksaan pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
dibandingkan penelitian-penelitian lainnya yang
memiliki hasil yang sama, yaitu adanya pengaruh
terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Oleh karena itu,
peneliti akan meneliti kembali dengan objek dan
permasalahan yang berbeda di lapangan.

Berbagai upaya untuk meningkatkan
kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Kayu Agung telah dilaksanakan, tetapi masih
dijumpai Wajib Pajak yang belum sepenuhnya
melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan
benar. Jumlah tunggakan pajak bertambah dari waktu
ke waktu merupakan indikator utama ketidakpatuhan
Wajib Pajak. Adanya kendala yang dialami oleh
Account Representative dalam pengawasan dan
pengontrolan kepatuhan Wajib Pajak Badan dengan
cara pemeriksaan pajak dan penagihan pajak aktif

sangat berbeda dengan kendala yang dialami oleh
Kantor Pajak yang ada dalam penelitian terdahulu,
dimana Kantor Pajak tersebut terletak ditempat Wajib
Pajak tersebut berdomisili dan hanya mengawasi
disuatu kawasan kota saja, sedangkan Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Kayu Agung terletak di kota
Palembang dan Wajib Pajaknya berdomisili di
Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Ogan Ilir.

Penelitian ini dilakukan untuk menguji lebih
lanjut mengenai pemeriksaan pajak dan penagihan
pajak aktif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Oleh
karena itu, penelitian ini berjudul “Pengaruh
Pemeriksaan Pajak  dan Penagihan Pajak Aktif
Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan
Dalam Pelunasan PPh Pasal 29”.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Kepatuhan

Kepatuhan pajak identik dengan kesediaan
seorang Wajib Pajak dalam memenuhi peraturan
perpajakannya. Menurut Nurmantu (2005)
mengatakan bahwa “kepatuhan perpajakan dapat
didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana Wajib
Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan
melaksanakan hak perpajakannya”.

Terdapat dua macam kepatuhan menurut
Nurmantu, yakni: “Kepatuhan formal dan kepatuhan
material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan
dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan
secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang
–Undang perpajakan”. Menurut Nasucha (2004):
“Kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari
kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri,
kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat
Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam
penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan
kepatuhan dalam pembayaran tunggakan”.

Definisi diatas menunjukkan bahwa
kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu sikap taat dari
Wajib Pajak untuk melaksanakan semua kewajiban
dan memenuhi hak perpajakannya sesuai dengan
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aturan yang berlaku. Ada 2 macam kepatuhan, yaitu
kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan
formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak
memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan
ketentuan dalam undang-undang, sedangkan
kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana
Wajib Pajak secara substantif atau hakikatnya
memenuhi semua ketentuan material perpajakan,
yakni sesuai isi Undang-undang.

Kepatuhan pajak Badan adalah kepatuhan
tax professional dalam memenuhi kewajiban
perpajakan perusahaan. Penelitian Brown dan Mazur
(2003) mengukur kepatuhan pajak dengan 3
pengukuran yaitu :

1. Kepatuhan penyerahan SPT (filing compliance),
kepatuhan dalam penyerahan SPT didasarkan atas
ketepatan dalam pembayaran tidak melebihi dari
ketentuan yang sudah ditentukan kantor pajak.

2. Kepatuhan pembayaran (payment compliance),
Kepatuhan dalam pembayaran didasarkan atas
ketepatan dalam nilai dan besaran yang harus
dibayar dan waktu pembayaran.

3. Kepatuhan pelaporan (reporting compliance).
Kepatuhan dalam pelaporan didasarkan atas
ketepatan dalam waktu pelaporan nilai pajak yang
harus dibayarkan ke kantor pajak.

Menurut Mustikasari (2007) faktor-faktor
yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak termasuk
ke dalam model Theory of Planned Behavior (TPB)
terhadap kepatuhan Wajib Pajak badan dengan
responden tax professional diantaranya adalah sikap
terhadap niat berperilaku, norma subyektif, kewajiban
moral, kontrol keperilakuan yang dipersepsikan,
persepsi kondisi keuangan, persepsi faslilitas
perusahaan dan persepsi iklim organisasi.

Menurut Theory of Planned Behavior (TPB)
perilaku yang ditampilkan oleh individu timbul karena
adanya niat untuk berperilaku. Sedangkan munculnya
niat berperilaku ditentukan oleh 3 faktor penentu
yaitu:
(1)Behavioral beliefs, yaitu keyakinan individu akan

hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil
tersebut (beliefs strength and outcome
evaluation),

(2) normative beliefs, yaitu keyakinan tentang
harapan normatif orang lain dan motivasi untuk
memenuhi harapan tersebut (normative beliefs and
motivation to comply),

(3) control beliefs, yaitu keyakinan tentang
keberadaan hal-hal yang mendukung atau
menghambat perilaku yang akan ditampilkan
(control beliefs) dan persepsinya tentang seberapa
kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat
perilakunya tersebut (perceived power).

Hambatan yang mungkin timbul pada saat
perilaku ditampilkan dapat berasal dari dalam diri
sendiri maupun dari lingkungan. Secara berurutan,
behavioral beliefs menghasilkan sikap terhadap
perilaku positif atau negatif, normative beliefs
menghasilkan tekanan sosial yang dipersepsikan
(perceived social pressure) atau norma subyektif
(subjective norm) dan control beliefs menimbulkan
perceived behavioral control atau kontrol
keperilakuan yang dipersepsikan. Niat atau intensi
adalah kecenderungan atau keputusan tax
professional untuk melakukan perilaku
ketidakpatuhan pajak.

2.2 Pemeriksaan Pajak

Pengelakan atau penghindaran dari
kewajiban perpajakan merupakan perbuatan yang
melanggar Undang-undang dengan maksud
melepaskan diri dari pajak  atau mengurangi
dasarnya. Maka Wajib Pajak yang dengan sengaja
melakukan ini bisa dilakukan pemeriksaan agar Wajib
Pajak tersebut bisa patuh dalam pembayaran
pajaknya. Menurut Priantara (2000), pemeriksaan
merupakan interaksi antara pemeriksa dengan Wajib
Pajak. Untuk itu, dibutuhkan  sikap positif dari Wajib
Pajak sehingga pelaksanaan pemeriksaan dapat lebih
efektif.

Pengertian pemeriksaan pajak telah diatur
dalam pasal 1 angka 25 UU nomor 6 tahun 1983
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tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU nomor
16 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa:
“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk
menghimpun dan mengolah data, keterangan dan atau
bukti yang dilaksanakan secara objektif dan
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan
untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka
melaksanakan ketentuan perundang-undangan
perpajakan”.

Pada prinsipnya pemeriksaan dapat
dilakukan terhadap semua Wajib Pajak, namun karena
keterbatasan sumber daya manusia atau tenaga
pemeriksa di Direktorat Jenderal Pajak, maka
pemeriksaan tidak dapat dilakukan terhadap semua
Wajib Pajak. Pemeriksaan hanya akan dilakukan
terutama terhadap Wajib Pajak yang SPT-nya
menyatakan Lebih Bayar karena hal ini telah diatur
dalam UU KUP. Pemeriksaan dilakukan juga
terhadap Wajib Pajak tertentu dan Wajib Pajak yang
tingkat kepatuhannya dianggap rendah.

Pada masa yang akan datang, dengan kuasa
Pasal  17C  UU  KUP,  pemeriksaan  terhadap  Wajib
Pajak yang SPT-nya menyatakan Lebih Bayar akan
dikurangi jumlahnya, sehingga pemeriksaan dapat
lebih diarahkan kepada Wajib Pajak yang tingkat
kepatuhannya rendah tersebut atau Wajib Pajak yang
memenuhi kriteria tertentu. Pemeriksaan yang
dilakukan Direktorat Jenderal Pajak dapat dibedakan
menjadi Pemeriksaan Rutin, Pemeriksaan Kriteria
Seleksi, Pemeriksaan Khusus, Pemeriksaan Wajib
Pajak Lokasi, Pemeriksaan Tahun Berjalan, dan
Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Objek pemeriksaan menurut Priantara
(2000), pada umumnya adalah Surat Pemberitahuan
(SPT) Tahunan dan atau SPT Masa beserta lampiran-
lampirannya. SPT Tahunan adalah surat yang
dipergunakan Wajib Pajak untuk melaporkan
penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang
dalam suatu tahun pajak dan SPT Masa adalah surat
yang digunakan Wajib Pajak/ PKP untuk melaporkan
penghitungan dan atau pembayaran pajak terutang
dalam suatu masa pajak. Lampiran-lampiran SPT

meliputi laporan keuangan, daftar perhitungan
penyusutan/amortisasi fiskal, surat setoran pajak
(SSP) dan lain-lain. SPT dan lampirannya akan
menjadi tolak ukur kepatuhan Wajib Pajak. Pedoman
pelaksanaan pemeriksaan menurut Suandy (2011)
berdasarkan pada pedoman pemeriksaan pajak yang
meliputi Pedoman Umum Pemeriksaan Pajak,
Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak, dan
Pedoman Laporan Pemeriksaan Pajak.

Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan
pajak terhadap Wajib Pajak sesuai Surat Perintah
Pemeriksaan Pajak, setiap pemeriksa pajak harus
mengikuti tata cara pemeriksaan pajak yang sudah
ditetapkan, baik yang berbentuk peraturan
perUndang-undangan maupun norma-norma tertentu
mengenai pemeriksaan pajak. Tujuannya adalah agar
hak dan kewajiban, baik pemeriksa pajak maupun
Wajib Pajak tetap dihormati karena masing-masing
telah diatur, sedangkan tujuan yang  lain dari
pengaturan tata cara pemeriksaan pajak, yaitu untuk
menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan
dalam pelaksanaan pemeriksaan, sekaligus sebagai
alat pengawasan bagi atasan pemeriksa pajak.

2.3 Penagihan Pajak

Kegiatan penagihan pajak merupakan ujung
tombak dalam menyelamatkan penerimaan megara
yang tertunda, oleh sebab itu seksi penagihan
merupakan seksi produksi yang paling dibanggakan
oleh Direktorat Jendral Pajak. Dalam pelaksaanaan
nya penagihan pajak haruslah dilandaskan pada
peraturan perundang-undang yang berlaku, sehingga
mempunyai kekuatan hukum baik bagi Wajib Pajak
maupun aparatur pajaknya. Dasar hukum melakukan
tindakan penagihan pajak adalah Undang-undang
No.19 tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan
surat paksa. Undang-undang ini mulai berlaku tanggal
23 Mei 1997. Undang-undang ini kemudian diubah
dengan Undang-Undang No.19 tahun 2000 yang
mulai berlaku tanggal 1 Januari 2001.

Kegiatan penagihan pajak dilakukan oleh
bagian penagihan dikantor pelayanan  pajak tempat
Wajib Pajak terdaftar. Definisi penagihan pajak
menurut Soemitro (2006), yaitu penagihan pajak
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adalah perbuatan yang dilakukan Direktorat Jendral
Pajak karena Wajib Pajak tidak mematuhi ketentuan
Undang-undang pajak, khususnya mengenai
pembayaran pajak yang terutang. Dasar penagihan
pajak antara lain:

1. Surat Tagihan Pajak (STP).
2. Surat Ketetapan Pajak (SKP).
3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).
4. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKBT).
5. Surat Keputusan Pembetulan Putusan Banding.
6. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
7. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar

(SKPDKB).
8. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar

Tambahan (SKPDKBT).
9. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah

Dan Bangunan Kurang Bayar (SKBKB).
10.Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah

Dan Bangunan Kurang Bayar tambahan
(SKBKBT).

11.Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan

12.Surat Ketetapan Sejenis yang memuat besarnya
jumlah utang pajak

Tindakan penagihan pajak dilakukan apabila
pajak yang terutang sebagaimana tercantum dalam
Surat Tagihan Pajak (STP), SKPKB, SKPKBT, Surat
Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan,
Putusan Banding yang menyebabkan pajak yang harus
dibayar bertambah, tidak atau kurang bayar setelah
lewat tanggal jatuh tempo pembayaran pajak yang
bersangkutan.

Penagihan aktif adalah penagihan yang
didasarkan pada STP, SKPKB, SKPKBT dimana
Undang-Undang telah menentukan tanggal jatuh
tempo pembayaran yaitu 1 bulan terhitung mulai dari
STP, SKPKB, SKPKBT diterbitkan. Jika dalam
jangka waktu 30 hari hutang pajak belum juga dilunasi
maka 7 hari setelah tanggal jatuh tempo akan
dilakukan tindakan penagihan pajak yang di awali
dengan menerbitkan surat teguran dan melaksanakan
surat paksa. Penagihan aktif ini merupakan kelanjutan
dari penagihan pasif, dimana dalam upaya penagihan
ini fiskus berperan aktif, dalam arti tidak hanya

mengirim STP atau SKP tetapi juga akan diikuti
dengan tindakan dan dilanjutkan dengan pelaksanaan
lelang.

Prosedur penagihan merupakan cara
penagihan yang terakhir dimana fiskus melalui juru
sita pajak Negara menyampaikan atau
memberitahukan surat teguran, surat paksa, dan
melakukan penyitaan dan melakukan pelelangan
melalui Kantor Lelang Negara terhadap barang milik
Wajib Pajak. Namun langkah ini merupakan langkah
terakhir yang dilakukan oleh fiskus apabila tidak ada
jalan lain yang dapat dilakukan. Dalam pelaksanaan
penagihan aktif tersebut dapat dilakukan dengan 3
tahap, yaitu:

1. Surat Teguran
Penyampaian surat teguran merupakan awal
pelaksanaan tindakan penagihan oleh fiskus untuk
memperingatkan Wajib Pajak yang tidak melunasi
hutang pajaknya sesuai dengan keputusan
penetapan (STP, SKPKB, SKPKBT) sampai
dengan saat jatuh tempo.

2. Surat Paksa
Penagihan dengan surat paksa dilakukan apabila
jumlah tagihan pajak tidak atau kurang bayar
sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran,
atau sampai dengan jatuh tempo penundaan
pembayaran atau tidak memenuhi angsuran
pembayaran pajak.

3. Surat Penyitaan
Penyitaan merupakan tindakan penagihan lebih
lanjut setelah Surat Paksa. Surat Penyitaan
diterbitkan apabila hutang pajak belum dilunasi
dalam jangka waktu 2x24 (dua kali dua puluh
empat) jam setelah Surat Paksa diberitahukan,
untuk itu maka dapat dilakukan tindakan
penyitaan atas barang-barang Wajib Pajak.

2.4 Penelitian Terdahulu

Selain menggunakan teori sebagai landasan
di dalam penelitian, terdapat beberapa penelitian
terdahulu yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam
penelitian ini. Dalam hal ini, fokus peneliti yang
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dijadikan acuan adalah terkait dengan masalah
kepatuhan Wajib Pajak. Oleh karena itu, peneliti
melakukan langkah kajian terhadap beberapa hasil
penelitian terdahulu.

Ritonga (2012) meneliti Pengaruh penagihan
pajak dengan surat paksa terhadap kepatuhan Wajib
Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan
Timur. Hasil penelitian tersebut diketahui bahwa
penagihan pajak dengan surat paksa mempunyai
pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib
Pajak.

Arsyad (2013) Penelit ian tersebut
menganalisis Pengaruh Sosialisasi, Pemeriksaan, dan
Penagihan Aktif Terhadap Kesadaran Pajak dan
Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Medan Timur. Hasil analisis
membuktikan bahwa terdapat pengaruh signifikan
pemeriksaan dan penagihan aktif terhadap kepatuhan
Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Medan Timur.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Suparto
(2007). Penelitian tersebut menganalisis pengaruh
pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib

 Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Jakarta Tebet. Hasil analisis tersebut
membuktikan bawa tidak dapat pengaruh yang
signifikan dari pemeriksaan pajak terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tebet.

Riyanto (2012) dalam studinya menganalisis
pengaruh belanja sosialisasi, jumlah Account
Representative, jumlah pemeriksaan pajak terhadap
kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Jakarta tahun 2009-2011. Hasil penelitian
tersebut membuktikan bahwa kepatuhan Wajib Pajak
cenderung menurun dari tahun 2009 ke tahun 2011.

2.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini
merupakan pengembangan dari beberapa konsep teori
dan beberapa penelitian terdahulu, dimana
Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Aktif diduga
memiliki pengaruh dalam tingkat kepatuhan Wajib
Pajak Badan dalam pelunasan PPh Pasal 29.
Berdasarkan uraian di atas, dikembangkan kerangka
pemikiran terhadap analisis dan penerapan kepatuhan
Wajib Pajak sebagai berikut:

Gambar 1: Kerangka Pikir Penelitian
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Kerangka pemikiran yang terlihat pada
gambar 1 menunjukkan hubungan variabel
Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Aktif
dan variabel tingkat kepatuhan Wajib Pajak
Badan dalam pelunasan PPh Pasal 29. Hal ini dimulai
saat adanya kekurangan bayar pajak
oleh Wajib Pajak Badan, maka pihak Account
Representatif  akan melakukan pemeriksaan
pajak dimana akan diperiksa apakah kekurangan
tersebut akan menyebabkan tunggakan.

Setelah masuk pemeriksaan pajak,
diperlukan suatu tindakan dari aparatur
perpajakan untuk melakukan penca iran
tunggakan yang terjadi. Tindakan yang
dimaksud adalah penagihan pajak aktif
yang terdir i dari penerbitan surat teguran
yang berfungsi untuk memperingatkan Wajib
Pajak agar segera melunasi utang pajaknya yang
telah lewat jatuh tempo. Apabila pernyataan ini
tidak juga diindahkan oleh Wajib Pajak, pajak
yang terutang ditagih dengan surat paksa dan
dapat dilanjutkan dengan tindakan penyitaan barang-
barang untuk Wajib Pajak atau penanggung pajak.

2.6 Hipotesis

Hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai
berikut:

H1: Terdapat pengaruh Pemeriksaan Pajak
terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan
dalam pelunasan PPh Pasal 29.

H2: Terdapat pengaruh penagihan pajak dengan
surat teguran terhadap kepatuhan Wajib
Pajak Badan dalam pelunasan PPh Pasal
29.

H3: Terdapat pengaruh penagihan pajak dengan
surat paksa terhadap kepatuhan Wajib
Pajak Badan dalam pelunasan PPh Pasal
29.

H4: Terdapat pengaruh penagihan pajak dengan
penyitaan terhadap kepatuhan Wajib Pajak
Badan dalam pelunasan PPh Pasal 29.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian
kuantitatif. Sumber data tersebut dapat diperoleh baik
secara langsung (data primer) maupun tidak langsung
(data sekunder) yang berhubungan dengan objek
penelitian. Menurut Sanusi (2011), data primer adalah
data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan
peneliti, sedangkan data sekunder adalah data yang
sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain.

Dalam penelitian ini data yang digunakan
adalah data sekunder. Data sekunder yang digunakan
adalah berupa data Wajib Pajak Badan yang terkena
PPh Pasal 29 dan mendapatkan pengawasan berupa
tindakan pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak
berupa surat teguran, surat paksa dan penyitaan di
KPP Pratama Kayu Agung Tahun 2014.

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Teknik pengambilan sampel yang digunakan
dalam penelitian ini adalah sampel jenuh. Menurut
Sugiyono (2010), sampel jenuh adalah teknik
penentuan sampel bila semua anggota populasi adalah
sampel maka sampel yang digunakan dalam penelitian
ini adalah Wajib Pajak Badan yang terkena PPh pasal
29 di KPP Pratama Kayu Agung Tahun 2014
sebanyak 130 Wajib Pajak Badan.

Peneliti menggunakan data Wajib Pajak PPh
Pasal 29 pada tahun 2014 dikarenakan pada tahun
2014 Wajib Pajak Badan dan UMKM telah dipisah
sehingga peneliti berfokus pada Wajib Pajak Badan
saja.

3.3 Definisi Variabel Operasional

Dalam Operasional Variabel, item-item untuk
mengukur variabel ini diadopsi dari Agusti (2009).
Indikator pengukuran penelitian ini adalah
Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Aktif, dan
Kepatuhan Wajib Pajak. Definisi operasional variabel
dependen dan independen dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:
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3.4 Metode Analisis Data

Menurut Sugiyono (2010), penelitian ini
termasuk penelitian asosiatif (hubungan) yaitu
penelitian bertujuan untuk mengetahui hubungan
antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini

            Sumber : Agusti (2009)

mempunyai tingkatan yang paling tinggi bila
dibandingkan dengan penelitian deskriptif dan
komparatif. Melalui penelitian ini maka akan dapat
dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk
menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu
gejala. Penelitian ini digolongkan kedalam hubungan

Tabel 2: Operasionalisasi Variabel Penelitian
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kausal yaitu terdapat variabel independen. Peneliti
menggunakan penelitian asosiatif karena peneliti ingin
mengetahui hubungan antara pemeriksaan pajak dan
penagihan pajak aktif terhadap kepatuhan Wajib
Pajak PPh Pasal 29.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian
ini terdiri dari tiga cara, yaitu:

a. Wawancara

Mengumpulkan data dengan cara berkomunikasi
secara langsung dengan informan yang diperlukan.

b. Dokumentasi

Memperoleh data dengan menggunakan catatan
tertulis, seperti membuat daftar pertanyaan untuk
wawancara, mempelajari profil perusahaan,
seperti sejarah, struktur organisasi, serta dokumen
perusahaan.

c. Studi Literatur

Memperoleh data dengan dengan mempelajari,
meneliti, mengkaji, serta menelaah literatur
terutama jurnal, dan berbagai jenis sumber tertulis
lainnya yang berkaitan dengan topik yang diteliti
sebagai bahan pertimbangan dalam menganalisis
penelitian yang dilakukan.

3.6 Model Persamaan

Untuk menguji hipotesis yang telah
dikembangkan, maka penelit ian ini akan
menggunakan model persamaan logit. Penggunaan
model logit seringkali digunakan dalam data
klasifikasi. Adapun model logit yang digunakan
dirumuskan sebagai berikut:

Log =  + 1X1 + 2 X2 + 3 X3 + 4 X4

+ 

Dimana:
=   Konstanta

 1-  4 =  Koefisien regresi, merupakan
   besarnya perubahan variabel
   terikat akibat perubahan tiap-
     tiap unit variabel bebas.

Log =  Kepatuhan Wajib Pajak Badan

     PPh pasal 29
X1 =   Pemeriksaan Pajak
X2 =   Surat Teguran
X3 =   Surat Paksa
X4 =   Penyitaan

=   Variabel Residual

3.7 Uji Asumsi Klasik

3.7.1Uji Normalitas

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji
apakah dalam model regresi, variabel pengganggu
atau residual memiliki distribusi normal. Normalitas
dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik)
pada sumbu diagonal dan grafik dengan melihat
histogram dari residualnya. Dasar pengambilan
keputusannya adalah:
1. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan

mengikuti arah garis diagonal atau grafik
histogramnya menunjukkan pola berdistribusi
normal, maka model regresi memenuhi asumsi
normalitas.

2. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan tidak
mengikuti arah garis diagonal atau grafik
histogram tidak menunjukkan data berdistribusi
normal, maka model regresi tidak memenuhi
asumsi normalitas.

3.7.2Uji Multikolinearitas

Uji Multikolonieritas bertujuan untuk
menguji apakah model regresi ditemukan adanya
korelasi antara variabel independen. Model regresi
yang baik seharusnya tidak ada korelasi antar variabel
independen. Ada tidaknya multikolonieritas dapat
dideteksi dengan melihat nilai matriks korelasi
(correlation matrix) dari semua variabel adalah
kurang dari 0,8.
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3.7.3Uji Heteroskedastisitas

Uji ini memiliki tujuan untuk menguji
apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan
varians dar i residual suatu pengamatan ke
pengamatan yang lain. Apabila varians dari
residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya
tetap, maka disebut homoskedastisitas. Apabila
varians berbeda, maka disebut heterokedasitas.

Ada tidaknya heteroskedastisitas dapat
dilakukan dengan melihat pola residual dari hasil
estimasi regresi.Jika residual bergerak konstan maka
tidak ada heteroskendastisitas. Akan tetapi, jika
residual membentuk suatu pola tertentu, maka
hal tersebut mengindikasikan adanya
heteroskendastisitas.

3.8 Pengujian Hipotesis

3.8.1Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui bahwa
variabel independen (pemeriksaan pajak dan
penagihan pajak aktif) secara simultan mempunyai
pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen
(kepatuhan Wajib Pajak badan dalam pelunasan PPh
pasal 29).

Uji statistik dalam pengujian hipotesis adalah
sebagai berikut :

Ha : Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak
Aktif tidak mempunyai pengaruh terhadap
terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak
Badan dalam pelunasan PPh Pasal 29.

Dasar pengambilan keputusan:

Jika F-hitung < F-tabel maka Ho diterima
Jika F-hitung > F-tabel maka Ho ditolak

Berdasarkan nilai probabilitasnya(signifikansi)
dasar pengambilan keputusannya adalah:

Jika probabilitas > 0,10 maka Ho diterima
Jika probabilitas < 0,10 maka Ho ditolak

3.8.2Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui bahwa
variabel independen (pemeriksaan pajak dan
penagihan pajak aktif) secara parsial mempunyai
pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen
(kepatuhan Wajib Pajak badan dalam pelunasan PPh
pasal 29).

Uji statistik dalam pengujian hipotesis adalah
sebagai berikut :

H1: Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap
kepatuhan Wajib Pajak badan dalam
pelunasan PPh pasal 29.

H2: Penagihan Pajak Aktif dengan surat teguran
berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak
badan dalam pelunasan PPh pasal 29.

H3: Penagihan Pajak Aktif dengan surat paksa
berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak
badan dalam pelunasan PPh pasal 29.

H4: Penagihan Pajak Aktif dengan penyitaan
berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak
badan dalam pelunasan PPh pasal 29.

Dasar pengambilan keputusan:

a) Jika t-hitung < t-tabel maka Ho diterima
Jika t-hitung > t-tabel maka Ho ditolak

b) Berdasarkan nilai probabilitasnya (signifikansi)
dasar pengambilan keputusannya adalah:

Jika probabilitas > 0,10 maka Ho diterima
Jika probabilitas < 0,10maka Ho ditolak

3.8.3Uji Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien determinasi (R2) ini menunjukkan
kemampuan garis regresi yang menerangkan variasi
variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh variabel
bebas. Nilai (R2) atau (R2 adjusted) berkisar antara
0 sampai 1. Semakin mendekati 1 maka semakin baik
(Ajija dkk, 2011).
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Dalam penelitian ini koefisien determinasi
(R2)  atau  (R2 adjusted) berguna untuk mengukur
seberapa besar peranan variabel pemeriksaan pajak
dan penagihan pajak aktif secara bersama-sama
menjelaskan perubahan yang terjadi pada variabel
kepatuhan Wajib Pajak badan dalam pelunasan PPh
Pasal 29.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Penelitian

Peningkatan kepatuhan Wajib Pajak
Badan di Kantor Pelayanan Pajak Kayu Agung
menjadi prioritas, mengingat rendahnya tingkat
kepatuhan Wajib Pajak tersebut. Hal ini dapat dilihat
dari jumlah Wajib Pajak Badan yang melaksanakan
kewajiban SPT Tahunan (PPh Pasal 29), dari jumlah
Wajib Pajak Badan terdaftar per 1 Januari 2014
sebanyak 3121 Wajib Pajak Badan. Dari jumlah
tersebut yang melaksanakan kewajiban / melaporkan
SPT, jumlah Wajib Pajak yang membayar PPh Pasal
29 sebanyak 130 Wajib Pajak Badan dengan total

Berdasarkan tabel diatas, terdapat jumlah
Wajib Pajak Badan yang terutang PPh Pasal 29
sebanyak 113 Badan. Dari 113 Badan tersebut hanya
2 Badan yang membayar langsung selisih kekurangan
pajak, sedangkan sebanyak 95 Wajib Pajak Badan
masuk kedalam tahapan pemeriksaan Pajak sebanyak
95 Badan. Dari 95 Wajib Badan tersebut akan masuk
kedalam tahapan penagihan pajak.

Adapun tahapan penagihan pajak pertama
kali adalah mendapatkan surat teguran. Wajib Pajak
Badan yang mendapatkan surat teguran sebanyak 45

nilai Rp.596.652.524.

Setelah dilakukan penelitian, ternyata
terdapat banyak SPT yang perhitungannya selisih
kurang bayar. KPP Kayu Agung telah melakukan
koordinasi untuk membuat daftar Wajib Pajak yang
tidak menyampaikan SPT Tahunan selama 2 tahun
berturut-turut, dan jika terdapat data atas Wajib Pajak
tersebut akan dilakukan usul pemeriksaan.

Jika dilihat dari banyaknya para pemilik
Badan Usaha dan pemegang saham serta lokasi
tempat usaha Wajib Pajak di Kabupaten Ogan
Komering Ilir dan Ogan Ilir, seharusnya banyak
potensi penerimaan pajak yang dapat digali untuk
meningkatkan penerimaan pajak. Dugaan ini
didasarkan karena selama ini Direktorat Jenderal
Pajak belum mampu membuat masyarakat patuh akan
pajak.

Adapun jumlah data PPh Pasal 29,
Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Wajib Pajak
Badan yang ada di KPP Pratama Kayu Agung pada
Tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Wajib Pajak Badan. Namun, dari 45 Wajib
Pajak Badan sebagian besar telah mematuhi
surat teguran tersebut, hanya 4 orang yang
tersisa yang masuk ketahapan selanjutnya
yaitu mendapatkan surat paksa. Sedangkan
dari 4 Wajib pajak Badan yang mendapatkan
surat paksa, hanya 3 Wajib Pajak Badan yang masuk
ke tindakan penyitaan barang-barang.

4.2 Hasil  Analisis Penelitian

Hasil penelitian dari penelitian ini diolah

     Sumber: KPP Pratama Kayu Agung 2015

Tabel  3: Jumlah PPh Pasal 29, Pemeriksaan Pajak
dan Penagihan Pajak Wajib Pajak Badan
KPP Pratama Kayu Agung Tahun 2015
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dengan menggunakan bantuan program SPSS 20.00,
yang akan dipaparkan melalui hasil Estimasi Model
Persamaan, uji asumsi klasik yang terdiri dari, uji
normalitas, uji heterokedastisitas, dan uji
multikolonieritas. Selain itu, terdapat pengujian
hipotesis yang diantaranya, uji F, uji T, dan uji derajat
determinasi.

Adapun bentuk persamaan dari hasi
estimasi model Persamaan Kepatuhan Wajib pajak
Badan PPh pasal 29 dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:

Log  = - 0,625 + 3,254X1 +

1,719X2 + 16.855X3 + 0,000X4 +

Sebelum hasil estimasi ini dianalisis lebih
lanjut, maka perlu dilakukan pengujian asumsi klasik
dan pengujian secara statistik meliputi uji F dan uji t.

4.4 Uji Asumsi Klasik

4.4.1Uji Normalitas

Pengujian normalitas dilakukan untuk
mengetahui apakah distribusi data pada tiap-tiap
variabel normal atau tidak. Berdasarkan gambar di
dibawah ini, nampak bahwa bentuk histogram
menggambarkan data yang berdistribusi normal atau

4.3 Hasil Estimasi Model Persamaan Kepatuhan
Wajib Pajak Badan

Hasil estimasi model persamaan Kepatuhan
Wajib pajak Badan PPh pasal 29 secara lengkap
terdapat pada lampiran dan secara ringkas
ditampilkan pada tabel berikut ini:

mendekati normal karena membentuk seperti lonceng
(bell shaped).

Mean = -2,91E-17
Std.Dev. = 0,984
N = 130

Tabel 4: Hasil Estimasi Model Persamaan Kepatuhan Wajib Pajak Badan PPh Pasal 29

    Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 20

Gambar 2: Uji Normalitas
Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 20
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4.4.2Uji Heteroskedastisitas

Ada tidaknya heteroskedastisitas dapat
dilakukan dengan melihat grafik Scaterplot. Grafik
berikut menunjukkan bahwa ada tidaknya terjadi
heteroskeastisitas pada model regresi. Grafik
Scaterplot penelitian dapat dilihat pada gambar
dibawah ini:

Pada Grafik Scaterplot diatas, titik- titik
tersebut menyebar dan menunjukkan bahwa tidak
terjadi heteroskeastisitas pada model regresi.
Sehingga disimpulkan bahwa pada penelitian ini tidak
terjadi heteroskedastisitas.

4.4.3Uji Multikolinearitas

Untuk mendeteksi ada tidaknya
multikolonieritas dengan melihat nilai Tolerance dan
VIF. Semakin kecil nilai Tolerance dan semakin besar
VIF, maka semakin mendekati terjadinya
multikolonieritas (Priyatno 2013, h.60). Dalam
kebanyakan penlitian menyebutkan bahwa jika
Tolerance lebih dari 0,1 dan VIF kurang dari 10 maka
tidak terjadi multikolonieritas

Gambar 3: Uji Heteroskedastisitas
Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 20

4.4.4Uji Hipotesis

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah
Wajib Pajak Badan yang menjadi  sampel dalam
pembuatan model adalah sebanyak 130 Wajib Pajak
Badan. Dari  jumlah tersebut, data PPh Pasal 29,
Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Wajib Pajak
Badan yang ada di KPP Pratama Kayu Agung
semuanya digunakan dalam analisis atau pembuatan
model. Selanjutnya, dapat dilihat tidak ada data yang
hilang (missing cases) yang diindikasikan N (jumlah)
adalah 0.

4.4.5Uji F

Uji F atau koefisien regresi secara serentak,
yaitu untuk mengetahui pengaruh variabel independen
secara serentak terhadap variabel dependen, apakah
pengaruhnya signifikan atau tidak (Priyatno 2013,
h.48). Pengujian ini dilakukan dengan uji ANOVA
pada tingkat keyakinan 95%.

Tabel di atas menunjukkan nilai Chi-square
dari persamaan Kepatuhan Membayar PPh pasal 29
adalah  sebesar 54,187 dengan signifikansi 0,000.
Nilai Chi-square hitung lebih besar daripada F tabel
(54,187> 2,29) dan signifikansi kurang dari 0.05
(0,000<0,005) maka dapat disimpulkan bahwa model

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 20

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 20

Tabel 5: Uji Multikolinearitas

Tabel 6: Uji Hipotesis Case Processing Summary

Tabel 7: Uji F

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 20
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regresi logistik secara keseluruhan dapat menjelaskan
kemungkinan Wajib Pajak taat dalam membayar  PPh
29.

4.4.6Uji T

Pengujian ini dilakukan dengan
membandingkan nilai probabilitas t-hitung terhadap
tingkat signifikansi á (5% atau 0,05%), dengan
kriteria pengujian jika probabilitas t-hitung > á (0,05)

Di antara keempat variabel independen di
atas, dapat dilihat signifikansi masing-masing
terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak:

1. Sig. variabel Pemeriksaan Pajak 0,000 < sig. á =
0,05, artinya variabel pemeriksaan pajak
mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel
Kepatuhan Wajib Pajak. Adanya pengaruh
pemeriksaaan pajak terhadap kepatuhan Wajib
Pajak menunjukkan bahwa pemeriksa pajak
yang   menjalankan    tugas     telah memiliki
kemampuan memadai dan prosedur
pemeriksaan dinilai dapat mencapai tujuan
pencegahan (preventive) terhadap Wajib
Pajak Badan yang bermaksud melakukan
pelanggaran.

2. Sig. variabel Surat Teguran 0,128 < sig. á = 0,05,
artinya variabel Surat Teguran tidak mempunyai
pengaruh signifikan terhadap variabel Kepatuhan
Wajib Pajak. Tidak berpengaruhnya Surat
Teguran terhadap kepatuhan Wajib Pajak

atau t-hitung < t- tabel, maka pengaruh
variabel independen itu tidak signifikan, sehingga
H0 diterima, yang artinya variabel independen
tidak mempengaruhi secara individual variabel
dependennya, sebaliknya jika probabilitas t-hitung
<á  (0,05%) atau t-hitung > t-tabel maka pengaruhnya
signifikan sehingga Ha diterima, yang artinya variabel
independen dapat mempengaruhi secara individual
variabel dependennya, ditampilkan pada
tabel berikut ini:

menunjukkan bahwa proses penagihan pajak aktif
melalui surat teguran yang dijalankan saat ini tidak
dapat memaksimalisasikan penerimaan pajak.

3. Sig.  variabel  Surat  Paksa  1  >  sig.  á  =  0,05,
artinya variabel  Surat Paksa tidak mempunyai
pengaruh signifikan terhadap variabel Kepatuhan
Wajib Pajak. Tidak berpengaruhnya variabel Surat
Paksa terhadap kepatuhan  Wajib  Pajak
menunjukkan bahwa Wajib Pajak  tidak mematuhi
tindakan penagihan melalui Surat Paksa yang telah
dilakukan oleh aparat pajak.

4. Sig. variabel Surat Sita 1 > sig. á = 0,05, artinya
variabel Surat Sita tidak mempunyai pengaruh
signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib
Pajak. Tidak berpengaruhnya surat sita terhadap
kepatuhan Wajib Pajak, menunjukkan bahwa
penagihan pajak dengan surat sita yang selama
ini dilakukan dinilai tidak memiliki dampak
ketakutan akan harta benda Wajib Pajak yang akan
disita.

Tabel 8: Uji T

          Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 20
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Hasil dari uji t diketahui bahwa variabel
independen mempengaruhi yaitu Pemeriksaan Pajak
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap
variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak Badan PPh
Pasal 29 karena nilai signifikansinya <0,05,
sedangkan Variabel Independen Surat Teguran, Surat
Paksa dan Surat Sita tidak mempengaruhi terhadap
variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak PPh Pasal
29.

4.4.7Uji Koefisien Determinasi

Analisis koefisien determinasi (R²) digunakan
untuk mengetahui kemampuan garis regresi  yang
menerangkan variasi variabel terikat yang dapat
dijelaskan oleh variabel bebas. Nilai (R2) atau (R2
adjusted) berkisar antara 0 sampai 1. Semakin
mendekati 1 maka semakin baik. Semakin mendekati
nol, maka semakin kecil pula pengaruh semua
variabel independen terhadap nilai variabel dependen
(dengan kata lain semakin kecil kemampuan model
dalam menjelaskan perubahan nilai variabel
dependen), dan sebaliknya. Berikut adalah hasil uji
koefisien determinasi.

Berdasarkan hasil tabel diatas, nilai R
menerangkan tingkat hubungan antar variabel-
variabel independen (X) dengan variabel dependen
(Y). Ini dapat disimpulkan bahwa variabel
Pemeriksaan Pajak, Surat Teguran, Surat Paksa, dan
Surat Sita Wajib Pajak Badan yang ada di KPP
Pratama Kayu Agung secara bersama-sama
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak PPh pasal 29 sebesar 0.539
atau 53.9%, sedangkan 46.1% dijelaskan oleh
variabel di luar variabel independen seperti
pelelangan, penyanderaan ataupun ekstensifikasi dan
intensifikasi perpajakan.

Tabel 9: Uji Koefisien Determinasi

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 20

4.4.8Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa
hipotesis alternatif pada persamaan pertama terbukti.
Pemeriksaan Pajak memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap variabel dependen Kepatuhan
Wajib Pajak Badan PPh Pasal 29, sedangkan Surat
Teguran, Surat Paksa dan Surat Sita tidak
mempengaruhi  terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Badan PPh Pasal 29.

Seperti yang diungkapkan oleh Priantara
(2000), fokus pemeriksaan pajak adalah pada
ketaatan (compliance) Wajib Pajak dalam
menjalankan asas self assesment, yaitu mengisi,
menghitung, memperhitungkan, memungut,
memotong, dan melaporkan seluruh kewajiban
perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sehingga semakin tinggi intensitas intensifikasi pajak
melalui pemeriksaan pajak, maka kepatuhan pajak
dalam menjalankan asas self assessment akan
tercapai dan penerimaan pajak pun semakin
meningkat.Hal yang serupa diungkapkan oleh Arsyad
(2013) bahwa terdapat pengaruh signifikan
pemeriksaan dan penagihan aktif terhadap kepatuhan
Wajib Pajak. Namun, hasil ini juga bertentangan
dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Suparto
(2007) yang mengungkapkan bahwa tidak terdapat
pengaruh yang signifikan dari pemeriksaan pajak
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Namun tindakan tersebut tidak sejalan
dengan pengawasan berupa penyampaian surat
teguran, surat paksa dan sita yang tidak dapat
mempengaruhi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Badan PPh Pasal 29. Walaupun jumlah Wajib Pajak
dalam pengawasan tersebut menurun, namun ternyata
tindakan pengawasan ini belum dapat mempengaruhi
Wajib Pajak Badan untuk patuh.Hal ini dapat
terjadi karena Wajib Pajak menilai bahwa proses
pemeriksaan pajak belum diiringi pemberian
kepastian hukum, sehingga tidak sesuai dengan
maksud dilaksanakan pemeriksaan.

Menurut Nasucha (2004): “Kepatuhan Wajib
Pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak
dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk
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menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan
(SPT),kepatuhan dalam penghitungan dan
pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam
pembayaran tunggakan”.

Terdapat dua macam kepatuhan menurut
Nurmantu, yakni: “Kepatuhan formal dan kepatuhan
material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan
dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara
formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-
undang, sedangkan kepatuhan material adalah suatu
keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif atau
hakikatnya memenuhi semua ketentuan material
perpajakan, yakni sesuai isi Undang-undang.

Dalam penelitian ini penyampaian surat
teguran, surat paksa dan sita yang tidak dapat
mempengaruhi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Badan PPh Pasal 29 sehingga dalam teori kepatuhan
Wajib Pajak, Wajib Pajak yang mendapatkan surat
teguran, surat paksa maupun surat sita tidak sejalan
dengan teori yang ada. Ini dikarenakan dalam
kepatuhan formal, Wajib Pajak tidak mematuhi
peraturan perpajakan seperti melaksanakan
kewajiban perpajakannya, sedangkan dari segi
kepatuhan material, Wajib Pajak Badan tersebut tidak
menjalankan apa yang telah dilakukan oleh Account
Representative yaitu menaati apa yang Account
Representative telah sampaikan dalam penagihan
pajak yaitu membayar tunggakan selisih pembayaran
dan sanksi PPh Pasal 29.

Adapun faktor- faktor yang mempengaruhi
kepatuhan Wajib Pajak yang termasuk ke dalam
model Theory of Planned Behavior (TPB) terhadap
kepatuhan Wajib Pajak badan dengan responden tax
professional diantaranya adalah sikap terhadap niat
berperilaku, norma subyektif, kewajiban moral,
kontrol keperilakuan yang dipersepsikan, persepsi
kondisi keuangan, persepsi fasilitas perusahaan dan
persepsi iklim organisasi.

Dalam penelitian ini faktor yang paling
berperan pada Wajib Pajak Badan untuk tidak
mematuhi peraturan yang ada adalah norma
subyektif, kontrol keperilakuan yang dipersepsikan,
serta persepsi kondisi keuangan. Dari segi norma

subjektif adalah adanya celah dalam proses penagihan
pajak dengan surat paksa dan surat sita sehingga
masih ada Wajib Pajak yang tidak patuh akan
pelunasan PPh pasal 29 karena belum diiringi
pemberian kepastian hukum dari aparat pajak.

Ini dikarenakan pihak aparat pajak di KPP
Kayu Agung tersebut masih menerima alasan-alasan
yang disampaikan oleh Wajib Pajak seperti keadaan
kondisi keuangan Wajib Pajak tersebut, dan faktor-
faktor lainya sehingga aturan yang ada tidak
dijalankan oleh aparat pajak tersebut dalam
kelanjutan dari surat sita tersebut seperti penyitaan,
pelelangan serta Gitzeling atau penyanderaan.

Dari uraian hasil penelitian diatas, sangat
jelas bahwa keberhasilan sistem self assesment
dengan pemeriksaan pajak dan penagihan pajak aktif
berupa penyampaian surat teguran, surat paksa dan
sita sebagai faktor penyeimbang dari sistem pungutan
tersebut, jika Wajib Pajak mempunyai kepatuhan
yang tinggi untuk memenuhi hak dan kewajiban
perpajakannya. Masyarakat mempunyai kepedulian
dan pengetahuan serta disiplin dalam hal perpajakan,
yang harus didukung dengan administrasi pajak yang
sederhana, dan dalam pelaksanaan pemeriksaan
fiskus harus memberikan rasa keadilan dan kepastian
hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan
yang berlaku.

5. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah
dipaparkan sebelumnya maka didapati kesimpulan
sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh signifikan pada Pemeriksaan
Pajak Wajib Pajak Badan terhadap kepatuhan
Wajib Pajak Badan dalam pelunasan PPh Pasal
29. Pengukuran Pemeriksaan Pajak ini diukur dari
penilaian terhadap kemampuan pemeriksa
mendeteksi pelanggaran yang dilakukan oleh
Wajib Pajak melalui pemeriksaan SPT Tahunan
dan penilaian terhadap proses pemeriksaan
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sebagai rangkaian langkah yang direncanakan dan
terorganisir dengan baik.

2. Tidak terdapat pengaruh secara signifikan antara
surat teguran, surat paksa, dan penyitaan terhadap
kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam pelunasan
PPh Pasal 29. Proses penagihan pajak dengan
surat teguran, surat paksa dan penyitaan masih
terdapat celah sehingga masih ada Wajib Pajak
yang tidak patuh akan pelunasan PPh Pasal 29
karena belum diiringi pemberian kepastian hukum.
Dalam kepatuhan formal, Wajib Pajak tidak
mematuhi peraturan perpajakan seperti
melaksanakan kewajiban perpajakannya,
sedangkan dari segi kepatuhan material, Wajib
Pajak Badan tersebut tidak menjalankan apa yang
telah dilakukan oleh Account Represen ta t i ve
yaitu menaati apa yang Account Representative
dalam penagihan pajak yaitu membayar
tunggakan selisih pembayaran dan sanksi PPh
Pasal 29.

5.2 Saran

Adapun beberapa saran yang dapat
disampaikan di sini adalah:

1. Bagi KPP Pratama Kayu Agung, prosedur dalam
pelaksanaan pengawasan pajak melalui
pemeriksaan pajak dan penagihan pajak aktif
harus menjalankan sesuai dengan peraturan yang
berlaku. Selain itu memberikan sosialisasi
perpajakan bagi Wajib Pajak, dan dalam
pelaksanaan harus orang yang berkompeten dan
profesional agar dalam pelaksanaannya mampu
dan secara efektif dapat mendeteksi setiap
pelanggaran atau upaya penghindaran pajak yang
dilakukan oleh Wajib Pajak Badan di KPP
Pratama Kayu Agung.

2. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan
penelitian sejenis, disarankan untuk menambah
faktor-faktor lain diluar ruang lingkup penelitian
ini sehingga lebih dapat dijadikan sebagai dasar
penilaian lainnya seperti pelelangan, penyanderaan
ataupun ekstensifikasi dan intensifikasi
perpajakan.
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