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INTISARI 

 

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang dibebankan kepada 

orang atau pribadi yang sifatnya memaksa berdasarkan peraturan undang-undang 

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung namun digunakan untuk 

keperluan Negara dan untuk kemakmuran rakyat (kepentingan umum). Pajak 

sangat penting dalam upaya pembangunan Negara karean pajak merupakan 

sumber dana yang ada didalam negeri yang menyumbang paling banyak dalam 

pendapatan Negara.  

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak 

penghasilan badan. Pajak penghasilan badan adalah pajak penghasilan yang 

terhutang oleh wajib pajak badan atas penghasilan kena pajaknya dalam suatu 

tahun pajak. Besarnya pajak penghasilan badan yang terutang dihitung dengan 

menerapkan tarif PPh menurut pasal 17 UU PPh atas penghasilan kena pajak. 

Sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah ekstensifikasi pajak, 

kepatuhan wajib pajak, self assessment system dan pemeriksaan pajak. 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adaah laporan penerimaan 

pajak penghasilan badan, jumlah wajib pajak terdaftar, jumlah wajib pajak baru, 

jumlah SPT yang disetor, jumlah SKP yang diterbitkan dari KPP Pratama 

Gayamsari Semarang pada tahun 2013-2015. Metode pengambilan sampel dalam 

penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Metode analisis pada 

penelitian ini adalah analisis regresi liniear berganda. Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa ektensifikasi pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan 

pajak penghasilan badan. Kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap 

penerimaan pajak penghasilan badan. Self assessment system tidak berpengaruh 

terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Pemeriksaan pajak tidak 

berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. 
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8. Ayah dan Ibu tercinta, adik serta semua saudara yang telah memberikan 

dukungannya dan do’a; 

9. Sahabat-sahabatku yang selalu setia memberikan do’a serta dukungannya 

sehingga pra skripsi ini dapat terselesaikan; 

10. Seluruh pihak yang membantu dalam penyusunan pra skripsi dari awal 

hingga akhir, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 
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