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ABSTRAK
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh sanksi
pajak, kepatuhan pajak, kesadaran pajak, dan pemeriksaan pajak terhadap
penerimaan pajak penghasilan. Variabel dependen yang digunakan dalam
penelitian ini adalah penerimaan pajak penghasilan. Variabel independen dalam
penelitian ini adalah sanksi pajak, kepatuhan pajak, kesadaran pajak, dan
pemeriksaan pajak.
Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif dengan
menggunakan data primer dengan melakukan penelitian langsung dilapangan
sebanyak 100 responden melalui kuesioner dengan skala likert. Populasi dan
sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Orang
Pribadi yang terdaftar di tujuh KPP Pratama Semarang Barat. Teknik pengambilan
sampel yang digunakan dalam penelitian ini Convenience sampling. Dianalisis
menggunakan analisis statistik deskriptif kemudian di uji menggunakan uji asumsi
klasik, uji regresi linier berganda dan uji kebaikan model. Pada tingkat signifikansi
5%.
Hasil penelitian ini menunjukkan sanksi pajak, kepatuhan pajak dan
kesadaran pajak memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap penerimaan
pajak penghasilan, sedangkan pemeriksaan pajak memiliki pengaruh positif
signifikan terhadap penerimaan pajak.
Kata Kunci: Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Pajak, Kesadaran Pajak, Pemeriksaan
Pajak, Penerimaan Pajak Penghasilan.
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INFLUENCE TAX PENALTIES, TAX COMPLIANCE, TAX AWARENESS
AND TAX AUDIT TOWARD INCOME TAX REVENUE.
By :
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ABSTRACT
The purpose of this study is to examine the influence tax penalties, tax
compliance, tax awareness, and tax audit towards income tax revenue. Dependent
variabel in this research is income tax revenue. Independent variabel used in this
research is tax penalties, tax compliance, tax awareness, and tax audit.
This research is categorized into qualitaitive approach using primary data
by conducting direct research in the field by providing in questionnaire/worksheet
questions to 100 respondents with Likert Scale. This research population and also
sample was individual tax payers listed in the tax office KPP Pramata West
Semarang. Sampling method used was Convenience sampling. The analysis
methods used in this study were descriptive statical analysis, testing classic
assumption, multiple linear regressions and goodnesstesting. The test was using
significance level 5%.
Based on the research results that have been described, the results show
that tax penalties, tax compliance, tax awareness was not significantly affects on
income tax revenue, but tax audit have a positive significantly effect on income tax
revenue . While the board of commissioners, audit committees have a negative
influence on earnings management.
Keywords: tax penalties, tax compliance, tax awareness, tax audit, income tax
revenue
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INTISARI

Masalah utama dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh Sanksi Pajak,
Kepatuhan Pajak, Kesadaran Pajak dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan
Pajak Penghasilan. Sanksi Pajak adalah suatu tindakan yang dilakukan pemeritah
dalam bentuk pemberian hukuman atas terjadinya pelanggaran dalam sebuah
peraturan perpajakan berupa sanksi pidana dan sanksi administrasi tergantung dari
jenis pelanggaran atau penyelewengan yang dilakukan wajib pajak. Penerepan
sanksi pajak dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak
melalui pendisiplinan wajib pajak agar memiliki sikap patuh terhadap pajak.
Kepatuhan dalam konteks perajakan merupakan sikap wajib pajak untuk menaati
serta mengikuti alur perpajakan sesuai dengan peraturan yang ada. Munculnya
Kepatuhan pajak biasanya di karenakan adanya rasa sadar akan pentingnya
mematuhi peraturan perpajakan yang ada. Kesadaran Pajak merupakan sikap
paham wajib pajak baik itu badan atau perorangan untuk tahu, dan mengerti tentang
arti, fungsi, dan tujuan dari dilakukannya pembayaran pajak.
Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah
data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan professional
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Pardiat (2007),
pemeriksaan pajak bertujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketantuan
peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan pajak dilakukan terhadap
SPT WP, yang bertujuan menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak, kecuali ditemukan bukti permulaan tindak
pidana di bidang perpajakan akan dilanjutkan dengan penyidikan tindak pidana di
bidang perpajakan.
Adanya research gap dari beberapa penelitian yang meneliti pengaruh sanksi
pajak, kepatuhan pajak, kesadaran pajak dan pemeriksaan pajak terhadap
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penerimaan pajak, sehingga pertanyaan penelitian ini adalah : (1) Bagaimanakah
pengaruh dari variabel Sanksi Pajak terhadap variabel Penerimaan Pajak
Penghasilan? (2) Bagaimanakah pengaruh dari variabel Kepatuhan Pajak terhadap
variabel Penerimaan Pajak Penghasilan? (3) Bagaimanakah pengaruh dari variabel
Kesadaran Pajak terhadap variabel Penerimaan Pajak Penghasilan? (4)
Bagaimanakah pengaruh dari variabel Pemeriksaan Pajak terhadap variabel
Penerimaan Pajak Penghasilan?.
Objek penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar
di KPP Pratama Semarang Barat tahun 2018. Teknik pengambilan sampel dalam
penelitian ini dilakukan dengan convenience sampling. Diperoleh sampel sebanyak
100 reponden dengan respon rate sebanyak 86,96% yang dapat dianalisis
menggunakan spss 22. Sedangkan untuk menguji hipotesis digunakan teknik
analisis statistik deskriptif dan regresi linear berganda.
Hasil penelitian menunjukan bahwa sanksi pajak, kepatuhan pajak dan
kesadaran pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Meskipun sanksi
pajak, kepatuhan pajak dan kesadaran pajak memiliki hubungan positif pada
penerimaan pajak namun hal tersebut tidak miliki pengaruh yang berarti pada
tingkat penerimaan pajak. Sedang kan pemeriksaan pajak berpengaruh positf
terhadap penerimaan pajak, yang mana berarti semakin baik pemeriksaan pajak
dilakukan penerapanya maka penerimaan pajak penghasilan juga akan meningkat.
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