
ABSTRAK

PENGARUH PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA TERHADAP

PENERIMAAN PAJAK

(Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak ( KPP ) Pratama Tanjungpinang )

Oleh : Fauziah

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan pajak (KPP) Pratama Tanjungpinang. Tujuan

penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penagihan pajak dengan surat teguran dan

surat paksa terhadap penerimaan pajak tahun 2009-2013. Adapun hasil dari penelitian ini

adalah bahwa surat teguran dan surat paksatidak berpengaruh terhadap penerimaaan pajak.

Hal ini dapat di lihat dari hasil uji f secara simultan  yang menunjukkan hasil sebesar 0,360

(>0,05) yang menunjukkan tidak ada pengaruh signifikan. Besarnya R square hanya sebesar

0,4 yang menunjukkan bahwa surat teguran dan surat paksa  hanya berpengaruh  sebesar

0,4% terhadap penerimaan pajak ,sedangkan 99,6% dipengaruhi oleh faktor lain.

Kata kunci : Surat Teguran, Surat Paksa, Penerimaan pajak.



PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak secara umum adalah pungutan dari masyarakat oleh Negara  berdasarkan undang-

undang yang bersifat dapat dipaksakan. Dan oleh wajib pajak yang membayarnya tidak

mendapatkan balas jasa secara langsung. Peran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya

dibidang perpajakan perlu ditingkatkan dengan mendorong kesadaran dan memahami bahwa

pajak adalah sumber utama pembiayaan Negara,sehingga setiap anggota masyarakat wajib

berperan aktip dalam melaksanakan  sendiri kewajiban perpajakannya karena pajak dipunggut

dari warga Negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan

penagihannya.

Salah satu pemungutan pajak yang dianut oleh Negara Indonesia adalah self assessment

system yaitu wajib pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab sepenuhnya untuk

melaksanakan kewajiban perpajakannya yaitu wajib pajak harus aktif menghitung, menyetor

,dan melaporkan besarnya pajak yang terutang kepada kantor pelayanan pajak.

Namun demikian, kemudahan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak dalam

mengurus pajak sering menemui kendala dan hambatan. Dalam pelaksanaan peraturan

perundang-undangan mengenai perpajakan masih sering terdapat utang pajak yang tidak

dilunasi oleh wajib pajak sebagaimana mestinya sehingga diperlukan tindakan penagihan yang

mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat dan memaksa.

Dalam prakteknya sering kali dijumpai adanya pihak-pihak yang tidak mempunyai

kesadaran untuk membayar pajaknya. Sebagaimana diuraikan di atas, bahwa penagihan pajak



dapat dipaksakan penagihannya, sehingga kepada pihak-pihak yang tidak mau membayar

pajaknya tersebut dapat dilakukan penagihan pajak dengan surat paksa.

Penagihan pajak dengan surat paksa dilakukan oleh pegawai kantor pajak di mana wajib

pajak yang bersangkutan tinggal. Dengan adanya penagihan pajak dengan surat paksa, wajib

pajak yang tidak mau membayar pajaknya dapat dipaksa untuk memenuhi kewajibannya. Jika

setelah dilakukan penagihan menggunakan surat paksa, wajib pajak tersebut masih tetap tidak

mau membayar pajaknya, maka kepadanya dapat dikenakan sanksi kurungan atau penyitaan

atas hartanya.

Penagihan pajak dengan surat paksa termasuk dalam penagihan pajak yang bersifat aktif,

yang merupakan paksanaan yang bersifat langsung. Oleh karena itu, sebelum penagihan pajak

yang bersifat aktif itu dilakukan, maka terlebih dahulu dilakukan penagihan pajak yang bersifat

pasif. Seperti telah disebutkan sebelumnya, penagihan pajak yang bersifat pasif

meliputi,penyerahan surat ketetapan pajak dan penerbitan surat teguran/surat peringatan.

Tindakan penagihan yang dijelaskan ditersebut merupakan wujud upaya untuk

mengefektivitaskan penerimaan, namun dalam pelaksanaan penagihan haruslah

memperhatikan prinsip keseimbangan antara biaya penagihan dengan penerimaan yang

didapatkan karena pelaksanaan penagihan dalam meningktkan penerimaan pajak. Dalam

rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, dapat dilakukan dengan usaha-

usaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat (Wajib Pajak) dalam memenuhi

kewajibannya membayar pajak sebagai bentuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan.

Mengoptimalkan dan mengefektifkan penerimaan dari sektor pajak ini tergantung pada kedua



belah pihak, yaitu pemerintah sebagai aparat perpajakan (fiskus) dan masyarakat sebagai wajib

pajak atau yang dikenai pajak.

Namun hal yang paling penting untuk diperhatikan oleh fiskus dalam penagihan pajak

yaitu suatu kewajiban perpajakan dianggap telah hilang atau gugur apabila telah melewati

jangka waktu tertentu. Dengan mencegah daluwarsa penagihan pajak, berarti juga

menyelamatkan penerimaaan pajak negara. Peran aktif fiskus dalam pelaksanaan pencairan

tunggakan pajak sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak dapat

dilakukan dengan cara menerbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa.

Berdasarkan uraian diatas maka pembahasan lebih lanjut tentang penagaruh penagihan

pajak yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak. Dalam penelitian ini mengambil

judul”Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap

Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjungpinang”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka rumusan masalah  adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh Surat Teguran terhadap penerimaan pajak?

2. Apakah terdapat pengaruh Surat Paksa terhadap penerimaan pajak?

3. Apakah terdapat penagruh Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap penerimaan pajka?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini diantaranya:

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh Surat Teguran terhadap penerimaan pajak.



2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh Surat Paksa terhadap penerimaan pajak.

LANDASAN TEORI

Pengertian Pajak

Pengertian pajak dan  pandangan para ahli memberikan berbagai definisi tentang pajak

yang berbeda-beda, tetapi pada dasarnya definisi tersebut mempunyai tujuan yang

sama. Untuk lebih jelasnya dan untuk memahami pengertian tentang apa yang

dimaksud dengan pajak, maka dikemukakan beberapa definisi pajak sebagai berikut:

Menurut  Soemitro dalam  Pudyatmoko (2009:1), bahwa Pajak adalah  iuran

rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang  yang ( dapat dipaksakan)

dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan

dan digunakan untuk membayar keperluan umum.

Pengertian Penagihan Pajak

Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan oleh jurusita agar Penanggung Pajak

melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan,

melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan

pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah

disita.

Pengertian Penagihan dengan surat teguran



Pasal 1 angka 10 UU PPSP menyebutkan bahwa Surat Teguran, Surat peringatan atau

surat lain yang sejenis adalah Surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau

memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya.

Pengertian Penagihan dengan surat paksa

Penagihan pajak 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,Apabila wajib pajak lalai melaksanakan  kewajiban pembayaran pajak dalm waktu

sebagaimana ditentukan dalam surat teguran maka penagihan selanjutnya dilakukan

oleh juru sita pajak.

Hipotesis

Adapun hipotesis dalam  penelitian  ini adalah sebagai berikut:

Pengaruh penagihan pajak dengan surat teguran terhadap  penerimaan  pajak.

Adapun hipotesis yang dapat ditarik adalah:

H1 = Diduga terdapat pengaruh penagihan pajak dengan surat teguran  terhadap

penerimaan pajak.

Penagruh penagihan pajak dengan surat paksa terhadap penerimaan  pajak.

Adapun hipotesis yang dapat ditarik adalah:

H2 = Diduga terdapat pengaruh penagihan pajak dengan surat paksa terhadap

penerimaan  pajak.

Penaguh penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan

pajak.



H3 = Diduga terdapat pengaruh penagihan pajak dengan surta teguran dan surat paksa

terhaadap peneriman pajak.

METODOLOGI PENELITIAN

Definisi operasional adalah definisi yang menjabarkan variable-variabel yang menjadi

dimensi-dimensi atau aspek-aspek yang dapat diukur.Definisi yang digunakan adalah

surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak dikantor Pelayanan Pajak (KPP)

Pratama Tanjungpinang tahun 2009-2013.

Data yang digunakan adalah data sekunder,maka untuk menentukan ketetapan model

perlu dilakukan pengujian atas seberapa asumsi klasik yang mendasari model regresi

(Imam Ghozali :2006)

Data Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Tahun 2009-2013

Penagihan Pajak dengan Surat Teguran

KPP Pratama Tanjungpinang Tahun 2009  s/d 2013

Bulan

SURAT TEGURAN

2009 2010 2011 2012 2013

Januari 100,329,076 1,308,189,000 10,690,000 66,124,468 292,633,158

Februari 319,860 0 1,000,000 0 1,760,845

Maret 2,095,170 1,180,000 1,781,947,395 663,522,259 0

April 14,610,435 124,259,000 273,357,912 0 89,257,863

Mei 2,922,087 0 1,761,472,706 410,554,348 234,431,575

Juni 0 2,747,899,000 75,736,518
7,580,487,49

2 1,080,543,837

Juli 3,143,444 12,483,000 140,410,446 13,650,057 371,703,354

Agustus 0 0 40,698,680 0 11,512,200

September 0 231,340,000 2,206,117,064 0 256,048,023

Oktober 0 928,530,000 0 168,794,720 1,280,240,115

November 0 275,706,800 33,311,800 0 195,884,272

Desember 261,637,800 0 0 0 365,563,730



Total 385,057,872 5,629,586,800 6,324,742,521 8,903,133,344 4,179,578,972
Sumber : KPP Pratama Tanjungpinang

Berdasarkan table 4.1, penagihan pajak dengan surat teguran pada umumnya

mengalami peningkatan dan penurunan nominal yang tertera dalam surat

teguran.Penagihan surat teguran pada tahun 2009 dengan nilai nominalnya sebesar

Rp.385,057,872,pada tahun 2010 dengan nilai nominalnya sebesar Rp5,629,586,800,pada

tahun 2011 dengan nominal Rp.6,324,742,521,dan tahun 2012 dengan nominal Rp.

8,903,133,344 dan berarti mengalami peningkatandisetiap tahunnya dan tidak ada pengaruh

surat teguran,sedangkan  pada tahun 2013 dengan nominal Rp.4,179,578,972 mengalami

penurunan yang berarti masih sedikit pengaruh surat teguran.

Data Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Tahun 2009-2013

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

KPP Pratama Tanjungpinang Tahun 2009 s/d 2013

Bulan

SURAT PAKSA

2009 2010 2011 2012 2013
Januari 31,968,869 0 0 83,498,181 43,741,005

Februari 0 0 1,933,720,254 0 561,926,580

Maret 103,861,155 1,269,636,000 49,032,658 27,509,356 0

April 0 0 1,785,884,330 0 0

Mei 100,000 0 0 890,008,313 750,119,720

Juni 0 592,270,000 295,798,384 176,054,325 107,008,640

Juli 0 0 1,612,980,019 4,521,334,009 305,801,652

Agustus 0 0 101,781,850 0 568,053,222

September 0 0 0 0 460,664,991

Oktober 0 1,507,623,000 0 11,052,132 82,403,568

November 0 147,979,000 62,301,849 0 0

Desember 24,874,094 0 0 0 31,717,034

Total 160,804,118 3,517,508,000 5,841,499,344 5,709,456,316 2,911,436,412
Sumber : KPP Pratama Tanjungpinang



Berdasarkan table 4.2, penagihan pajak dengan surat paksa juga  pada umumnya

mengalami peningkatan dan penurunan nominal yang tertera dalam surat

teguran.Penagihan surat teguran pada tahun 2009 dengan nilai nominalnya sebesar

Rp,160,804,118, pada tahun 2010 dengan nilai nominalnya sebesar Rp3,517,508,000,pada

tahun 2011 dengan nominal Rp5,841,499,344.,dan tahun 2012 dengan nominal

Rp.5,709,456,316dan berarti mengalami peningkatan disetiap tahunnya dan tidak ada pengaruh

surat paksa ,sedangkan  pada tahun 2013 dengan nominal Rp.2,911,436,412mengalami

penurunan yang berarti masih sedikit pengaruh surat paksa.

Data Jumlah Penerimaan Pajak

Periode 2009-2013

dalam rupiah

Bulan
Tahun Penerimaan

2009 2010 2011 2012 2013
Januari 43,221,555,240 38,648,319,868 51,436,107,017 63,672,583,968 76,987,662,018

Februari 19,972,126,933 25,133,382,666 19,042,472,235 35,927,793,496 31,992,803,345
Maret 22,757,891,936 22,213,953,924 27,457,124,120 44,809,474,951 42,465,253,765
April 24,548,952,649 23,119,906,392 22,796,672,302 38,180,472,181 36,234,095,548
Mei 26,644,041,823 23,572,589,650 26,292,419,046 40,152,631,365 46,216,237,399
Juni 27,292,750,005 25,013,737,857 25,982,873,675 39,748,865,056 52,296,973,208
Juli 22,911,157,908 23,951,763,922 35,172,875,603 40,543,640,673 55,287,893,576

Agustus 22,670,621,156 24,602,513,455 34,169,725,713 41,964,633,382 46,530,908,800
September 25,880,093,437 32,026,631,648 37,438,484,568 37,414,271,674 56,623,893,924

Oktober 30,508,784,607 31,312,820,742 34,645,342,808 42,918,650,391 53,606,502,726
November 29,520,056,806 32,507,068,459 39,119,709,250 55,812,849,865 62,932,847,227

Desember 53,666,939,171 54,862,943,153 91,206,768,835 90,390,504,921 124,886,760,925

Total 349,594,971,671 356,965,631,736 444,760,575,172 571,536,371,923 686,061,832,461
Sumber :Kantor Pelayanan  Pajak Pratama Tanjungpinang



Dari data yang diperoleh diatas,dapat dilihat penerimaan pajak pada KPP

Pratama Tanjungpinang cenderung meningkat dari tahun 2009-2010.Pada tahun 2010

mengalami peningkatan sebesar Rp. 7,370,660,065,pada 2011 meningkat sebesar

Rp.87,794,943,436,tahun 2012 sebesar Rp.126,775,796,751 Dan Tahun 2013 mengalami

peningkatan sebesar Rp114,525,460,538.Peningkatan penerimaan pajak ini merupakan wujud

dari hasil kerja keras pihak KPP Pratama Tanjungpinang untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas Data

Sebelum data diolah,data harus berdistribusi normal.selain itu data harus diuji outier

agar data yang outlier tidak termasuk dalam penelitian.Dalam penelitian ini peneliti

menggunakan uji satu sampel komologrov.berikut hasil dari SPSS :

Uji Satu Sampel Komologrov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized

Residual

N 30

Normal Parametersa,,b Mean .0000010

Std. Deviation 1.99510236E10

Most Extreme Differences Absolute .136

Positive .136

Negative -.127

Kolmogorov-Smirnov Z .743



Asymp. Sig. (2-tailed) .639

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Besarnya nilai Kolomogrov-smirnov adalah 0.743 dan signifikansi 0.639

(>0.05).Hal ini berarti H0diterima  yang  berarti data residual terdistribusi normal secara

keseluruhan.

Uji Multikolonieritas

Berikut hasil output dari SPSS 17 untuk menguji multikolonieritas data:

Hasil Uji Multikolonieritas

Dari hasil output diatas, dapat dihat bahwa nilai VIF untuk masing-masing variable

independen <10. jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolonieritas antar variable

independen dalam model regresi.

Uji Autokorelasi

Berikut adalah hasil output dari hasil dari SPSS 17 untuk menguji autokorelasi data.

Model

Unstandardized Coefficients

Standardized

Coefficients Collinearity Statistics

B Std. Error Beta Tolerance VIF

1(Constant) 4.647E10 4.723E9

SURAT TEGURAN -.667 2.670 -.047 .985 1.015

SURAT PAKSA -5.727 4.106 -.260 .985 1.015



Hasil Uji Autokorelasi

Dari hasil output diatas dapat dilihat bahwa nilai DW sebesar 1.120 .maka dapat

disimpulkan bahwa H0 diterima yang menyatakan tidak ada autokorelasi.

Uji Heterokedastisitas

Berikut hasil output dari SPSS 17 dengan melihat grafik scatterplot untuk

menguji Heteroskedastisitas data:

Gambar Grafik Scatterplot

Dari grafik scatterplots terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta

tersebar baik diatas maupun dbawah angka 0 pada sumbu Y.Hal ini dapat disimpulkan

Model Summaryb

Model R R Square Adjusted R Square

Std. Error of the

Estimate Durbin-Watson

1 .270a .073 .004 2.068E10 1.120

a. Predictors: (Constant), SURAT PAKSA, SURAT TEGURN

b. Dependent Variable: PENERIMAAN PAJAK



bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi,sehingga model regresi layak

dpakai.

Disamping itu ,untuk mendukung penagamatan grafik ini ,peneliti juga menggunakan

spearman’s rho.Berikut hasil output SPSS 17 untuk uji spearmans’s rho:

Hasil Uji Spearman’s rho

Correlations

SURAT TEGURAN SURAT PAKSA

Unstandardized

Residual

Spear

man's

rho

SURAT TEGURN Correlation Coefficient 1.000 .244 .158

Sig. (2-tailed) . .193 .405

N 30 30 30

SURAT PAKSA Correlation Coefficient .244 1.000 -.094

Sig. (2-tailed) .193 . .621

N 30 30 30

Unstandardized Residual Correlation Coefficient .158 -.094 1.000

Sig. (2-tailed) .405 .621 .

N 30 30 30

Sumber :Data Diolah, 2013.



Dari hasil output diatas dapat dilihat bahwa untuk masing-masing variable independen

memiliki signifikansi .Jadi dapat disimpulkan bahwa terima H1 atau tolak H0 atau tidak

terjadi Heteroskedastisitas.

Analisis Data dan Uji Hipotesis

Analisis Model Regresi

Adapun hasil regresi dari output SPSS 17 dalam penelitian ini adalah seperti berikut:

Berdasarkan hasil table diatas,maka dapat ditarik sebuah model regresi,yaitu:

Hasil Model Regresi

Coefficientsa

Model

Unstandardized Coefficients

Standardized

Coefficients

t Sig.

Collinearity Statistics

B Std. Error Beta Tolerance VIF

1 (Constant) 4.647E10 4.723E9 9.838 .000

SURAT

TEGURN

-.667 2.670 -.047 -.250 .805 .985 1.015

SURAT

PAKSA

-5.727 4.106 -.260 -1.395 .174 .985 1.015

a. Dependent Variable: PENERIMAAN PAJAK

Y=4.647E10-.667X1-5.727X2



Konstanta a (alpha) sebesar 3.508E10 memberi pengertian,jika penagihan pajak tidak

berpengaruh dengan surat teguran dan surat paksa bernilai 0,maka penerimaan pajak di

KPP Pratama Tanjungpinang sebesar 4647E10.

Variabel X1 yang merupakan koefisien regresi rasio untuk penagihan surat teguran

sebesar Variabel X1 yang merupakan koefisien regresi rasio untuk penagihan surat

teguran sebesar-.667,rasio penagihan pajak dengan surat teguran satuan,maka

penerimaan pajak menurun sebesar 667 dengan asumsi variable lainya tidak diberlakukan

atau sama dengan nol.

Variabel X2 yang merupakan koefisien regresi rasio untuk penagihan surat paksa sebesar-

5.727 rasio penagihan pajak dengan surat teguran satuan,maka penerimaan pajak

menurun sebesar 5.727 dengan asumsi variable lainya tidak diberlakukan atau sama

dengan nol.

Uji T (Parsial )

Berikut merupakan hasil dari uji T dengan menggunakan SPSS adalah sebagai berikut:

Hasil Uji T

Coefficientsa

Model

Unstandardized Coefficients

Standardized

Coefficients

t Sig.

Collinearity Statistics

B Std. Error Beta Tolerance VIF

1 (Constant) 4.647E10 4.723E9 9.838 .000

SURAT

TEGURN

-.667 2.670 -.047 -.250 .805 .985 1.015

SURAT

PAKSA

-5.727 4.106 -.260 -1.395 .174 .985 1.015



Coefficientsa

Model

Unstandardized Coefficients

Standardized

Coefficients

t Sig.

Collinearity Statistics

B Std. Error Beta Tolerance VIF

1 (Constant) 4.647E10 4.723E9 9.838 .000

SURAT

TEGURN

-.667 2.670 -.047 -.250 .805 .985 1.015

SURAT

PAKSA

-5.727 4.106 -.260 -1.395 .174 .985 1.015

a. Dependent Variable: PENERIMAAN PAJAK
Sumber ; Data Diolah, 2013.

Untuk variable X1 dalam hal ini surat teguran dilihat bahwa signifikansi sebesar

0,805 atau > 0,05.Hal ini terlihat jelas untuk menerima H0 yaitu tidak ada pengaruh

antara surat teguran terhadap penerimaan pajak.

Untuk variable X2 dalam hal ini surat paksa dilihat bahwa signifikansi sebesar

atau 0,174 > 0,05.Hal ini terlihat jelas untuk menerima H0 yaitu tidak ada pengaruh

Uji F ( Simultan )

Berikut ini hasil uji F dengan menggunakan SPSS !7 adalah sebagai berikut :

Hasil Uji F

ANOVAb

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression 9.078E20 2 4.539E20 1.062 .360a

Residual 1.154E22 27 4.275E20

Total 1.245E22 29

a. Predictors: (Constant), SURAT PAKSA, SURAT TEGURN

b. Dependent Variable: PENERIMAAN PAJAK

Hasil  dari output SPSS diatas dapat dilihat nilai signifikansi sebesar 0,360



Dari hasil diatas dapat dilihat bahwa tingkan signifikansi >0,05.Hal ini terlihat jelas

bahwa hasil penelitian ini menolak H1 atau H0 yang berarti tidak ada pengaruh antara

surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak.

Koefisien Determinasi

Hasil Uji Koefiseien Determinasi

Model Summaryb

Model R R Square Adjusted R Square

Std. Error of the

Estimate

1 .270a .073 .004 2.068E10

a. Predictors: (Constant), SURAT PAKSA, SURAT TEGURAN

b. Dependent Variable: PENERIMAAN PAJAK

Koefisien deteminasi (R2) digunakan untuk mengukur seberapa besar variable

independent mempengaruhi variable dependen.Berdasarkan dari hasil  output table

diatas dapat diilihat bahwa nilai R square (R2) adalah sebesar 0,004Hal ini berarti bahwa

surat teguran dan surat paksa hanya mempengaruhi sebesar 0.4% terhadap penerimaan

pajak.sedangkan sisanya 99,6% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan

dalam penelitian ini  yaitu seperti: Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam pembayaran

tunggakan pajak lewat surat teguran dn surat paksa,dan kurangnya pengawasan

terhadap wajib pajak dan Surat teguran dan surat paksa tidak dapat disampaikan karena

penanggung pajak pindah alamat dan tidak melaporkan ke kantor pajak ,dan lain-lain

Kesimpulan



Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab V, maka

penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Berdasarkan hasil uji parsial untuk Variabel independen dapat ditarik kesimpulan bahwa

surat teguran tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak.Hal ini dapat dilihat

tingkat signifikansi sebesar 0,805 yang mana lebih besar dari 0.05 sehingga menolak H1

dan menerima H0.Dan hal yang sama juga terjadi pada surat paksa dari hasil uji T signifikansi

sebesar 0,174 yang mana lebih besar dari 0.05 sehingga menolak H1 dan menerima H0.

2. Berdasarkan uji secara simultan ,kedua variable independen yaitu surat teguran dan surat

paksa juga tidak memiliki pengaruh terhadap variable dependen yaitu penerimaan pajak.Dari

hasil uji F didapatkan bahwa signifikansi sebesar 0,360 yang mana hasil ini > 0.05 ,sehingga

menolak H1 dan menerima H0.

3. Berdasarkan hasil uji Koefisiensi Determinasi ,pengujian dilakukan untuk melihat seberapa

besar pengaruh variable independen terhadap variable dependen.Dari hasil yang didapat

bahwa untuk surat teguran dan surat paksa hanya mempengaruhi sebesar 0,4% sedangkan

99,6% dipengaruhi oleh factor lain

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan yaitu penagihan pajak dengan surat

teguran dan surat paksa dalam pelaksanaannya belum berpengaruh , maka saran yang

dapat penulis berikan adalah Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjungpinang

agar menerbitkan surat teguran dan surat paksa lebih banyak lagi dan lebih efektif dan

bekerja keras lagi kepada petugas bagian penagihan, sehingga tagihan pajak dapat

meningkat. Mensosialisasikan tentang pentingnya pajak kepada masyarakat, hal ini



bertujuan agar dalam masyarakat dapat menimbulkan kesadaran tentang pentingnya

pajak dan memimalisirkan anggapan bahwa membayar pajak adalah beban.

DAFTAR PUSTAKA

Pudyatmoko,Sri Y.2009.Pengantar Hukum Pajak, Yogyakarta Penerbit ANDI,.

Setiawati,Lilis.2009.Perpajakan Indonesia, Yogyakarta : Penerbit ANDI,.

Waluyo.2009.Perpajakan Indonesia, Jakarta : Salemba Empat,J.

Muljono,Djoko.2010.Ketentuan Umum Perpajakan,Yogyakarta : Penerbit ANDI,.

Mardiasmo.2009.Perpajakan ,Jakarta : Penerbit ANDI,.

Resmi,Siti.2009.Perpajakn Teori dan Kasus, Yogyakarta Salemba Empat,.

Erwis,N.A.2009.Efektivitas Penagihan Pajak Denga Surat Teguran dan Surat Paksa

Terhadap Penerimaan Pajak,Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin,Makasar.

Wijoyanti,Mayang.2010.Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak DI KPP Pratama Jakarta Mampang Prampatan,Skripsi

Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional,Jakarta.

--------., Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat

Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000

Ghazali, Imam.2006. Aplikasi  Analisis Multivarate dengan program SPSS. Cetakan IV.

Semarang: Badan  Penerbit  Universitas Diponegoro.



Ritonga,Pendapotan.tidak dipublikasi. Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

Terhadap Kepatuhan Wajib  Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan

Timur,Jurnal,Medan.

Syahputra,Rio.2012.Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Efektivitas

Penerimaan  Pajak (Studi Kasus Kantor Pelayanan (KPP) Pratama Tanjungpinang,

Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji.


