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Abstraksi
Salah satu Pajak daerah yang dikelola Dipenda dalam penelitian ini adalah Pajak
Restoran. Pajak restoran termasuk dalam sumber PAD yang pemungutannya dilakukan oleh
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Penelitian ini dilakukan dengan
metode survey. Populasi dalam penelitian ini adalah 60 Wajib Pungut Restoran yang terdaftar
dalam Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta. Teknik
pengambilan sample yang digunakan adalah metode purposive sampling, yaitu teknik
pengambilan sampel yang dilakukan dengan memilih responden yang memenuhi kriteria
diteliti.
Y = 6,893 + 0,487 X 1 + 0,349 X 2 + 0,238 X 3 + 0,224 X 4 +e. Hasil uji t diperoleh bahwa
variabel kesadaran perpajakan, tingkat pemahaman wajib pajak tentang undang -undang dan
peraturan perpajakan, persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi administrasi pajak
restoran dan tax avoidance berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan penerimaan pajak
restoran secara parsial. Hasil uji F diperoleh bahwa variabel kesadaran perpajakan, tingkat
pemahaman wajib pajak tentang undang -undang dan peraturan perpajakan, persepsi wajib
pajak tentang pelaksanaan sanksi administrasi pajak restoran dan tax avoidance berpengar uh
signifikan terhadap keberhasilan penerimaan pajak restoran secara simultan.
Variabel independen memberikan pengaruh sebesar 78, 9 % terhadap variabel
dependen , sedang sisanya sebesar 21,1% dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel yang
diteliti.
Kata Kunci : kesadaran perpajakan, tingkat pemahaman wajib pajak tentang undang - undang
dan peraturan perpajakan, persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi
administrasi pajak restoran, tax avoidance, keberhasilan penerimaan pajak
restoran
PENDAHULUAN

P

elaksanaan otonomi daerah yang
dititikberatkan pada Kabupaten/Kota
sebagaimana yang diamanatkan oleh
Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004
dan Undang – Undang Nomor 33 Tahun
2004, menuntut Pemerintah Daerah untuk
mampu mengurus dan mengatur rumah
tangga pemerintahannya sendiri. Hal ini
mendorong Pemerintah Daerah untuk
lebih mengoptimalkan Pendapatan Asli
Daerah (PAD). Peningkatan PAD akan
mempermudah Pemerintah Daerah dalam
melaksanakan tugas – tugas pelayanan
kepada masyarakat serta peningkatan
pembangunan daerah. PAD semakin terasa

penting kontribusinya dalam mendukung
dan memelihara hasil – hasil pembangunan
daerah.
Upaya untuk meningkatkan PAD
yang berasal dari Pajak Daerah tentunya
tetap dapat dilakukan tanpa harus
menambah beban masyarakat. Dipend a
merupakan unsur pelaksana teknis yang
membantu Pemerintah Daerah dalam
menyelenggarakan tugas – tugas dalam
bidang
pendapatan
daerah
serta
melaksanakan kebijakan yang ada untuk
lebih mengoptimalkan PAD.
Undang – Undang Nomor 34 Tahun
2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, menjelaskan bahwa Pajak Daerah
ditempatkan sebagai salah satu perwu -

judan kewajiban yang merupakan peran
serta dalam pembiayaan daerah dan
pembangunan daerah. Pajak Daerah
adalah iuran wajib yang dilakukan oleh
orang pribadi atau badan kepada daerah
tanpa imbalan langsung yang seimbang,
yang dapat dipaksakan berdasarkan
peraturan perundang – undangan yang
berlaku, yang digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan
pembangunan daerah (Suandy, 2002 :
262).
Undang – Undang Nomor 34 Tahun
2000 menjelaskan bahwa Pajak Daerah
yang menjadi otonomi kota. Pajak daerah
yang dikelola oleh Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak
hiburan, pajak reklame, pajak parkir, p ajak
penerangan jalan, dan Pajak Bumi dan
Bangunan.
Salah satu Pajak daerah yang
dikelola Dipenda yang menjadi topik

Tahun
2007
2008

bahasan dalam penelitian ini adalah Pajak
Restoran. Pajak restoran termasuk dalam
sumber PAD yang pemungutannya dila kukan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah. Berdasarkan
Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
yang telah diubah dengan Undang –
undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
Pemerintah Kota Surakarta mengatur
aturan – aturan mengenai Pajak Restoran
dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun
2002 tentang Pajak Restoran.
Setiap periode, Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
selalu menetapkan suatu target pajak yang
ingin dicapai serta mencatat realisasi
penerimaan yang diterima dalam periode
tersebut. Berikut ini adalah daftar target
dan realisasi penerimaan Pajak Restoran di
Surakarta periode 2007-2008 :

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran
Kota Surakarta Tahun 2007 -2008
Target
Realisasi
6.000.000.000
6.193.638.884
7.500.000.000
7.647.041.788

Sumber: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Tahun 2007, target penerimaan
Pajak Restoran Rp 6.000.000.000,00
sedangkan realisasi penerimaan Pa jak
Restoran sebesar Rp 6.193.638.884,00.
Artinya bahwa tahun 2007, realisasi pene rimaan Pajak Restoran telah mencapai
target yang ditetapkan oleh Dinas Penda patan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah.
Tahun 2008, target penerimaan
Pajak Restoran Rp 7.500.000.000,00
sedangkan realisasi penerimaan Pajak
Restoran sebesar Rp 7.647.041.788,00.
Artinya bahwa tahun 2008, realisasi pene rimaan Pajak Restoran telah mencapai
target yang ditetapkan oleh Dinas Pen dapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah. Sehingga dapat dikatakan bahwa

penerimaan pajak pada tahun 2007 dan
2008 telah berhasil.
Faktor tax payer relatif bersifat
uncontrollable untuk fiskus. Faktor tax
payer adalah faktor – faktor yang melekat
pada wajib pajak. Oleh karena itu, penge tahuan tentang faktor – faktor yang melekat pada wajib pajak merupakan input
penting bagi fiskus, dan sangat berperan
penting dalam upaya peningkatan keber hasilan pajak restoran.
Permasalahan dalam penelitian ini
adalah :
1. Apakah kesadaran perpajakan mempunyai pengaruh signifikan terhadap
keberhasilan
penerimaan
pajak
restoran di Surakarta?
2. Apakah tingkat pemahaman WP
tentang Undang – Undang dan

Peraturan Perpajakan mempunyai
pengaruh signifikan terhadap keber hasilan penerimaan pajak restoran di
Surakarta?
3. Apakah persepsi WP tentang pelaksanaan sanksi administrasi pajak
restoran mempunyai pengaruh signi fikan terhadap keberhasilan pene rimaan pajak restoran di Surakarta?
4. Apakah tax avoidance mempunyai
pengaruh signifikan terhadap keber hasilan penerimaan pajak restora n di
Surakarta?
5. Apakah kesadaran perpajakan, tingkat
pemahaman WP tentang Undang –
Undang dan Peraturan Perpajakan,
persepsi WP tentang pelaksanaan
sanksi administrasi pajak restoran, tax
avoidance secara simultan mempunyai
pengaruh signifikan terhadap keb erhasilan penerimaan pajak restoran di
Surakarta?
STUDI PUSTAKA DAN HIPOTESIS
A. Pengertian Pajak
Banyak para ahli memberikan penger tian / definisi yang berbeda – beda
mengenai pajak, yaitu:
a) Prof.Dr.Rochmat Soemitro, S.H
Pajak adalah iuran rakyat kepada
kas Negara (peralihan kekayaan
dari sektor partikelir ke sektor
pemerintah) berdasarkan Undang
– Undang (dapat dipaksakan)
dengan tiada mendapat jasa timbal
yang langsung dapat ditunjuk dan
yang digunakan untuk membiayai
pengeluaran umum.
a) Dr.Soeparman Soemahamidjaja
Pajak adalah iuran wajib, berupa
uang / barang, yang dipungut oleh
penguasa berdasarkan norma –
norma hukum, guna menutup
biaya produksi barang – barang
dan jasa kolektif dalam mencapai
kesejahteraan umum.
b) Prof.S.I. Djajadiningrat
Pajak sebagai suatu kewajiban
menyerahkan sebagian daripada
kekayaan kepada negara dise -

babkan suatu keadaan, kejadian
dan perbuatan yang memberikan
kedudukan tertentu, tetapi bukan
sebagai
hukuman,
menurut
peraturan – peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat
dipaksakan, tetapi tidak ada jasa
balik dari negara secara langsung,
untuk memelihara kesejahteraan
umum.
B. Pajak Restoran
1. Nama, Objek, Subjek, dan Wajib
Pajak
a. Restoran yaitu tempat menyan tap makanan dan atau minu man yang disediakan dengan
dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa dan catering
b. Pajak Restoran yaitu pajak atas
semua pelayanan penjualan
makanan minuman di restoran
c. Pengusaha Restoran adalah
orang atau badan yang menye lenggarakan usaha restoran
untuk atas nama sendiri dan
atas nama pihak lain yang
menjadi tanggungannya.
d. Objek Pajak Restoran adalah
pelayanan
atas
penjualan
makanan dan atau minuman
yang disediakan di restoran
dengan pembayaran, termasuk
pesanan yang dibawa pulang.
Dikecualikan dari objek pajak
restoran adalah :
1) Pelayanan usaha boga atau
catering
2) Pelayanan yang disediakan
oleh restoran atau rumah
makan yang peredarannya
tidak
melebihi
batas
tertentu yang ditentukan
oleh Walikota.
e. Subjek pajak restoran adalah
orang pribadi atau badan yang
melakukan pembayaran atas
pelayanan penjualan makanan
dan minuman di restoran
f. Wajib pajak restoran adalah
pengusaha
restoran
yang

peredarannya tidak melebihi
batas tertentu yang telah di
tetapkan oleh Walikota.
2. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak
a. Dasar pengenaan adalah jumlah
pembayaran yang dilakukan
subjek pajak kepada restoran
atas pelayanan yang diberikan.
a.
arif pajak restoran ditetapkan
dalam 2 kategori, yaitu :
1) Kategori A & B dikenakan
sebesar
10%
(sepuluh
persen). Adalah restoran
atau rumah makan yang
memiliki fasilitas minimal
berupa konstruksi bangunan
permanen dan atau semi
permanen
2) Kategori C dikenakan 5%
(lima
persen).
Adalah
restoran atau rumah makan
yang
minimal
memiliki
fasilitas berupa konstruksi
bangunan tenda atau knock
down.
b.Besarnya pajak terutang dengan
cara mengalikan tarif pajak
dengan jumlah pembayaran.
3. Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang
a. Masa pajak adalah jangka waktu
yang lamanya 1(satu) bulan
atau jangka waktu yang lain
yang ditetapkan Walikota
b. Saat pajak terutang adalah
pada saat pelayanan atas
penjualan makanan dan atau
minuman restoran
4. Tata Cara Pemungutan Pajak
a. Wilayah Pemungutan dan Cara
Perhitungan Pajak
1) Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah dan
pemungutan pajak tidak
dapat diborongkan
2) Pajak dibayar sendiri oleh
Wajib Pungut atau dipungut berdasarkan pene-

tapan
Walikota
atau
pejabat yang ditunjuk
3) Wajib Pungut memenuhi
kewajiban pajak yang
dibayarkan sendiri dengan
menggunakan
SPTPD,
SKPD, SKPDKB, dan atau
SKPDKBT
T 4) Wajib Pungut memenuhi
kewajiban pajak yang
dipungut dengan menggunakan SKPD, atau dokumen lain yang dipersamakan
b. Pendaftaran dan Pendataan
1) Untuk mendapatkan data
Wajib Pungut, dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap wajib
pajak yang memiliki objek
pajak di wilayah daerah
2) Kegiatan pendaftaran dan
pendataan diawali dengan
pengisian formulir pendaftaran dan pendataan oleh
Wajib Pungut dengan jelas,
lengkap dan benar serta
ditandatangani oleh Wajib
Pungut atau kuasanya
3) Petugas pajak kemudian
mencatat
data
Wajib
Pungut, kedalam Daftar
Induk
Wajib
Pungut
berdasarkan nomor urut
yang kemudian digunakan
sebagai NPWPD
4) Untuk kemudahan pelayanan
kepada
Wajib
Pungut, NPWPD dicantumkan pada setiap Dokumen
Perpajakan Daerah
c. Perhitungan dan Penetapan
1) Wajib Pungut yang telah
memiliki NPWPD, setiap
awal tahun pajak atau
masa pajak wajib mengisi
SPTPD
2) SPTPD harus disampaikan
kepada Walikota selambat
– lambatnya 10 hari

setelah berakhirnya masa
pajak
3) Wajib Pungut yang membayar sendiri, SPTPD digunakan untuk menghitung,
memperhitungkan
dan
menetapkan pajak sendiri
yang terutang
4) Seluruh data perpajakan
yang diperoleh dari daftar
isian SPTPS dihimpun dan
dicatat dalam berkas atau
data yang merupakan hasil
akhir untuk memperhitungkan dan menetapkan
besarnya pajak terutang
dengan menerbitkan SKPD.
d. Pembayaran dan Sanksi Administrasi
1) Pembayaran pajak dilakukan
di kas daerah atau tempat lain
yang ditunjuk oleh Walikota
sesuai waktu yang ditentukan
dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT, STPD
2) Apabila pembayaran pajak
dilakukan di tempat lain yang
ditunjuk, hasil penerimaan
pajak harus disetor ke kas
daerah selambat – lambatnya
1 x 24 jam atau dalam waktu
yang ditentukan oleh Walikota
3) Pembayaran pajak dilakukan
menggunakan SSPD
4) Pembayaran pajak harus
dilakukan sekaligus atau lunas
paling lambat 10 hari setelah
berakhirnya masa pajak
5) Walikota dapat memberikan
persetujuan kepada Wajib
Pungut untuk mengangsur
pajak terutang dalam kurun
waktu
tertentu,
setelah
memenuhi persyaratan yang
ditentukan
6) Angsuran pambayaran pajak
harus dilakukan secara teratur
dan berturut – turut dengan
dikenakan bunga sebesar 2%

(dua persen) setiap bulan dari
jumlah pajak yang belum /
kurang dibayar
7) Walikota/pejabat dapat mem berikan persetujuan kepada
Wajib Pungut untuk menunda
pembayaran pajak pada batas
waktu
yang
ditentukan
setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan
dikenakan bunga sebesar 2%
(dua persen) setiap bulan dari
jumlah pajak yang belum /
kurang dibayar
e. Penagihan Pajak
1) Surat Teguran / Surat Peringatan sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7
hari sejak saat jatuh tempo
pembayaran
2) Dalam jangka waktu 7 hari
setelah
tanggal
Surat
Teguran / Surat Peringatan, Wajib Pungut harus
melunasi
pajak
yang
terutang
3) Apabila jumlah pajak yang
masih harus dibayar tidak
dilunasi dalam jangka
waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran
/ Surat Peringatan, jumlah
pajak yang masih harus
dibayar ditagih dengan
Surat Paksa
4) Pejabat menerbitkan Surat
Paksa segera setelah lewat
21 hari sejak tanggal
penerbitan Surat Teguran /
Surat Peringatan
5) Apabila pajak yang harus
dibayar tidak dilunasi
dalam jangka waktu 7 hari
sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa,
pejabat segera menerbitkan Surat Perintah
Melaksanakan Penyitaan
f. Pembukuan dan Pelaporan

1) Besarnya penetapan dan
penerimaan pajak dihimpun dalam buku catatan
pajak
2) Berdasarkan buku catatan
pajak dibuat daftar penetapan, penerimaan dan
tunggakan
pajak
dan
kemudian dibuat laporan
realisasi hasil penerimaan
dan
tunggakan
pajak
sesuai masa pajak
3) Wajib Pungut yang menjalankan usaha restoran
dengan omzet Rp300.000/
tahun atau lebih wajib
menyelenggarakan
pembukuan
4) Wajib Pungut yang tidak
wajib menyelenggarakan
pembukuan sebagaimana
dimaksud di atas cara
pelaporannya diatur lebih
lanjut dengan keputusan
Walikota
g. Pemeriksaan
1) Walikota / Pejabat berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan kewajiban perpajakan daerah dalam
rangka
melaksanakan
Peraturan Daerah
2) Wajib pungut yang diperiksa wajib memperlihatkan dan meminjamkan
buku
atau
catatan,
dokumen yang menjad i
dasarnya, dan dokumen
lain yang berhubungan
dengan objek pajak yang
terutang,
memberikan
kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan
yang dianggap perlu dan
memberi bantuan guna
kelancaran pemeriksaan,
memberi keterangan yang
diperlukan

3) Kewajiban
pemeriksaan
menyampaikan
laporan
hasil pemeriksaan kepada
Wajib Pungut menjadi
batal apabila pemeriksaan
dilanjutkan
dengan
penyidikan
h. Penerbitan
SKPDKB,
SKPDKBT, SKPDN
1) Dalam jangka waktu 5
tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikota
dapat menerbitkan :
a) SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah
Kurang Bayar)
b. SKPDKBT (Surat Ketetapan Pajak Daerah
Kurang Bayar
Tambahan)
c. SKPDN (Surat Ketetapan
Pajak Daerah Nihil)
2) SKPDKB
sebagaimana
dimaksud di atas diterbitkan apabila :
a. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang
terutang tidak / kurang
dibayar,
dikenakan
sanksi
administrasi
berupa bunga sebesar
2% (dua persen) setiap
bulan dihitung dari
pajak yang kurang /
terlambat
dibayar
jangka waktu paling
lama 24 bulan dihitung
sejak saat terutangnya
pajak
b. SPTPD tidak disampaikan dalam waktu
yang ditentukan dan
telah ditegur secara
tertulis,
dikenakan
sanksi
administrasi
berupa bunga sebesar
2% (dua persen) setiap
bulan dihitung dari
pajak yang kurang /

3)

4)

b)
1)

terlambat
dibayar
untuk jangka waktu
paling lama 24 bulan
dihitung sejak saat
terutangnya pajak
c. Kewajiban
mengisi
SPTPD tidak dipenuhi,
pajak yang terutang
dihitung secara jabatan
dan dikenakan sanksi
administrasi
berupa
kenaikan sebesar 25%
(dua
puluh
lima
persen) dari pokok
pajak ditambah sanksi
administrasi
berupa
bunga sebesar 2% (dua
persen) sebulan dihitung dari pajak yang
kurang / terlambat
dibayar untuk jangka
waktu paling lama 24
bulan dihitung sejak
saat terutangnya pajak
SKPDKBT diterbitkan apa bila ditemukan data baru
atau data yang semula
belum terungkap yang
menyebabkan
penambahan jumlah pajak yang
terutang akan dikenakan
sanksi administrasi berupa
kenaikan sebesar 100%
(seratus
persen)
dari
jumlah kekurangan pajak
tersebut
SKPDN diterbitkan apabila
jumlah pajak yang terutang
sama besarnya dengan
jumlah kredit pajak atau
pajak tidak terutang dan
tidak ada kredit pajak
Pengurangan, Keringanan,
dan Pembebasan Pajak
Walikota berdasarkan permohonan Wajib Pungut
dapat memberikan keringanan dan pembebasan
pajak

2) Tata
cara
pemberian
pengurangan keringanan
dan pembebasan pajak
c) Tata Cara Pembetulan,
Pembatalan, Pengurangan
Ketetapan dan Penghapusan/Pengurangan Sanksi
Administrasi
Keberatan
dan Banding
1) Walikota karena jabatan
atau atas permohonan
Wajib Pungut dapat melakukan hal – hal berikut ini :
a) Membetulkan SKPD /
SKPDB / STPD yang
dalam penerbitannya
terdapat
kesalahan
tulis, kesalahan hitung
dan atau kekeliruan
dalam
penerapan
peraturan perundang –
undangan perpajakan
daerah
b) Membatalkan/ mengurangkan
ketetapan
pajak yang tidak benar
c) Mengurangkan/ menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga,
denda, dan kenaikan
pajak yang terutang
dalam
hal
sanksi
tersebut
dikenakan
karena
kekhilafan
Wajib Pungut / bukan
karena kesalahannya
2) Walikota / Pejabat paling
lambat 3 bulan sejak surat
permohonan sebagaimana
dimaksud di atas, sudah
harus memberikan keputusan
d) Keberatan dan Banding
1) Wajib Pungut dapat menga
jukan keberatan pada Wali
kota / Pejabat atas SKPD,
SKPDB, SKPDKBT, SKPDLB,
SKPDN
2) Walikota / Pejabat dalam
jangka waktu paling lama

3)
4)

e)
1)

2)

f)
1)

2)

12 bulan sejak tanggal
surat permohonan keberatan diterima, sudah
memberikan keputusan
Pengajuan keberatan tidak
menunda
kewajiban
mebayar pajak
Wajib Pungut dapat menga
jukan banding kepada
Badan Penyelesaian Seng
keta Pajak dalam jangka
waktu 3 bulan setelah dite
rimanya keputusan kebe
ratan
Pengembalian Kelebihan
Pembayaran Pajak
Wajib Pungut dapat menga
jukan
permohonan
pengembalian kelebihan
pembayaran pajak kepada
Walikota / Pejabat yang
berwenang secara tertulis
dengan
menyebutkan
sekurang – kurangnya
Nama dan alamat Wajib
Pungut,
masa
pajak,
besarnya
pembayaran
pajak, alasan yang jelas
Walikota / Pejabat dalam
jangka waktu paling lama
12 bulan sejak diterimanya
permohonan
pengembalian kelebihan
pembayaran pajak harus
memberikan keputusan
Kadaluarsa Penagihan
Hak untuk melakukan pena
gihan pajak kadaluarsa
setelah melampaui jangka
waktu 5 tahun terhitung
sejak terutangnya pajak,
kecuali apabila Wajib
Pungut melakukan tindak
pidana dibanding perpajakan daerah
Kadaluarsa
penagihan
pajak tertangguh apabila
diterbitkan Surat Teguran
dan Surat Paksa atau
adanya pengakuan utang

pajak dari Wajib Pungut
baik langsung maupun
tidak langsung
C. Faktor-faktor Keberhasilan Peneri maan Pajak (Collection Rate) Dan
Faktor Tax Payer
Faktor – faktor penelitian meliputi satu
variabel dependen dan empat variabel
independen :
1) Faktor Keberhasilan Penerimaan
Pajak (Collection Rate)
Salah satu ukuran keberhasilan
perpajakan adalah keberhasilan
penerimaan pajak yang diakibatkan
oleh tingginya tingkat kepatuhan
wajib pajak. Oleh karena itu,
semakin tinggi tingkat kepatuhan
wajib pajak, semakin tinggi pula
tingkat keberhasilan penerimaan
pajak, dan mengakibatkan tinggi
keberhasilan perpajakan.
2) Faktor Kesadaran Perpajakan
Kesadaran
pajak
( tax
consciousness)
dari
rakyat
Indonesia masih rendah, dan perlu
ditingkatkan melalui informasi
yang intensif, agar masyarakat
mengerti fungsi dan kegunaan
pajak dalam masyarakat dan
manfaat bagi diri pribadi.
Kesadaran perpajakan yang diikuti
perasaan tertarik dalam perpa jakan (tax mindedness) akhirnya
menjadi disiplin pajak (tax disciplines) (Soemitro dalam Bagus
Riyadi, 2007).
3). Faktor Pemahaman WP terhadap
Undang – Undang dan Peraturan
Perpajakan
Hukum pajak disebut sebagai
hukum fiskal adalah suatu kum pulan peraturan tertulis yang
mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungutan pajak
dengan rakyat sebagai pembayar
pajak. Hukum pajak ada 2, yaitu
hukum pajak materiil dan hukum
pajak formil. Hukum pajak materiil
memuat norma – norma yang
menerangkan keadaan – keadaan,

perbuatan – perbuatan , dan
peristiwa – peristiwa hukum yang
dikenakan pajak. Adapun hukum
pajak formil memuat norma –
norma atau ketentuan – ketentuan
yang berisi bagaimana melaksa nakan hukum pajak materiil
tersebut (Zain dalam Bagus Riyadi,
2007).
4). Faktor Persepsi WP tentang Pelak
sanaan Sanksi Administrasi Pajak
Restoran
Persepsi
adalah
menafsirkan
stimulus yang telah ada di dalam
otak. Proses persepsi adalah hasil
dari aksi dan reaksi, setiap faktor
mental, suasana emosi dan
keinginan yang kuat atau sikap
Ha1

:

Ha2

:

Ha3
Ha4
a5

:
:
:

Kesadaran Perpajakan mempunyai pengaruh signifikan terhadap
Keberhasilan Penerimaan Pajak Restoran
Tingkat Pemahaman WP tentang Undang -Undang dan Peraturan
Perpajakan mempunyai pengaruh signifikan terhadap Keberhasilan
Penerimaan Pajak Restoran
Persepsi WP tentang Pelaksanaan Sanksi Administrasi Pajak Restoran
mempunyai pengaruh signifikan terhadap Keberhasilan Penerimaan
Pajak Restoran
Tax Avoidance mempunyai pengaruh signifikan terhadap Keberhasilan
Penerimaan Pajak Restoran
Kesadaran Perpajakan, Pemahaman WP tentang Undang – Undang
dan Peraturan Perpajakan, Persepsi WP tentang Pelaksanaan Sanksi
Administrasi Pajak Restoran dan Tax Avoidance mempunyai pengaruh
signifikan terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Restoran

METODOLOGI PENELITIAN
A. Desain Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan
metode survey. Data penelitian yang
dibutuhkan adalah data primer dalam
bentuk pendapat dari responden
(subjek penelitian). Data ini didapat
dari kuesioner yang berisi item -item
pertanyaan yang didasarkan pada
pasal-pasal yang terdapat dalam
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun
2002 tentang Pajak Restoran.
B.

dapat
berpengaruh
terhadap
respon persepsi. Oleh karena itu,
persepsi dan pandangan wajib
pajak terhadap sanksi administratif
pajak
restoran
berpengaruh
terhadap kepatuhan perpajakan.
5). Tax Avoidance
Semua Undang – Undang pasti ber
loop - holes yaitu mempunyai celah
– celah kelemahan Undang –
Undang yang bisa dimanfaatkan
oleh mereka yang ingin menghin dari kewajiban hukumnya.
Demikian juga untuk Undang –
Undang dan Peraturan pajak
restoran.
Adapun hipotesis dalam penelitian ini
adalah

Populasi, Sampel, Responden, dan
Teknik Pengambilan Sampel

Menurut Kuncoro (2001: Bab
3), Populasi adalah kelompok elemen
yang lengkap yang biasan ya berupa
orang, objek, transaksi, atau kejadian
dimana kita tertarik untuk mempe lajarinya atau menjadi obyek pene litian. Populasi dalam penelitian ini
adalah Wajib Pungut Restoran yang
terdaftar dalam Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kota Surakarta.
Sampel adalah bagian dari
populasi yang diharapkan dapat
mewakili populasi penelitian. Teknik
pengambilan sample yang digunakan
adalah metode purposive sampling,

yaitu teknik pengambilan sampel yang
dilakukan dengan memilih responden
yang memenuhi kriteria yang diteliti.
Sampel dari penelitian ini adalah usaha
restoran di Kota Surakarta dengan
kriteria :
1. Sampel terdaftar di Dinas Penda patan Pengelolaan Keuangan Aset
Daerah
2. Kriteria restoran adalah restoran
yang telah memiliki tempat usa ha
tetap
C. Sumber Data
1)
D
ata primer
Data primer adalah data yang
diperoleh secara langsung dari
hasil kuesioner responden Wajib
Pungut yang telah disusun terlebih
dahulu.
2) Data sekunder
Data sekunder adalah data
penelitian yang diperoleh peneliti
dari Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kota
Surakarta.
B. Teknik Pengumpulan Data
Teknik yang digunakan dalam mem
peroleh data – data yang diperlukan
adalah sebagai berikut :
1) Kuesioner
Adalah suatu cara yang dilakukan
untuk mengumpulkan data deng an
cara memberikan pertanyaan pertanyaan yang telah dirancang
sebelumnya oleh peneliti.
Kuesioner dalam penelitian ini
menggunakan pertanyaan ter tutup.
2) Wawancara
Adalah teknik pengumpulan data
melalui tanya jawab dengan pihak
– pihak yang terkait dalam h al ini
petugas Dinas Perpajakan yang
berhubungan dengan objek pene litian.
3) Studi Kepustakaan
Untuk mendapatkan landasan ber pikir melalui buku – buku literatur
serta perundang – undangan yang

berlaku dan berkaitan dengan hal
yang sedang diteliti.
E. Metode Analisis Data
1. Asumsi Klasik yang meliputi :
a) Uji Normalitas
Uji Normalitas dilakukan untuk
mengetahui apakah model
regresi, variabel independen,
variabel
dependen
atau
keduanya memiliki distribusi
normal atau tidak. Dalam
penelitian ini uji normalit as
yang digunakan adalah uji
kolmogrof – smirnov. Data
disebut berdistribusi normal
apabila mempunyai proba bilitas > 0.05.
b) Uji Multikolinearitas
Uji ini merupakan bentuk
pengujian untuk asumsi dalam
analisis regresi berganda.
Asumsi
multikolinearitas
menyatakan bahwa variabel
independen harus terbebas
dari gejala multikolinearitas.
Penelitian dinyatakan bebas
dari Multikolonearitas apabila
nilai VIF < 10 dan nilai
tolerance > 0.10.
c) Uji Heterokedastisitas
Uji Heterokedastisitas dalam
penelitian ini menggunakan uji
Gleiser yaitu dengan meregresi
nilai absolute residual terhadap variabel bebas. Dalam
uji Heterokedastisitas, apabila
tingkat signifikansi uji t > 0.05
maka tidak terjadi hete rokedastisitas.
d) Uji Autokorelasi
Uji ini dilakukan untuk menguji
apakah dalam sebuah model
Regresi linier ada korelasi
antara kesalahan pengganggu
pada
periode
t
–
1
(sebelumnya) (Gozhali dalam
Utami, 2008). Model regresi
yang baik adalah yang bebas
dari autokorelasi. Uji Auto

korelasi dalam penelitian ini
apakah Kesadaran Perpajakan,
menggunakan Run Test.
Pemahaman WP tentang Undang2. Regresi Linier Berganda
Undang dan Peraturan Perpajakan,
Regresi Linier Berganda
Persepsi WP tentang Pelaksanaan
digunakan untuk menguji dampak
Sanksi Administrasi Pajak Restoran
langsung variabel independen
dan Tax Avoidance berpengaruh
terhadap
variabel
dependen.
terhadap Keberhasilan Penerimaan
Analisis data dalam penelitian ini
Pajak Restoran. Persamaan yang
dimaksudkan untuk mengetahui
digunakan sebagai berikut:
Y = a + b1 x1 + b2 x 2 + b3 x 3 + e (Djarwanto dan Subagyo, 1994 : 309)
Dimana =
Y
: Keberhasilan Penerimaan Pajak Restoran
a
: Bilangan Konstanta
bı, b
: Koefisien regresi
Xı
: Kesadaran Perpajakan
: Pemahaman WP tentang Undang-Undang dan Peraturan
X
Perpajakan
: Persepsi WP tentang Pelaksanaan Sanksi Administrasi Pajak
X
Restoran
: Tax Avoidance
X
Error
E
H. Uji Hipotesis
1) Uji t
Uji t digunakan untuk menguji
pengaruh masing-masing variabel
independen terhadap variabel
dependen. Ho ditolak apabila
tingkat signifikansi < 0,05 dan Ho
diterima apabila tingkat signifkansi
> 0,05.

Daerah Tolak

- t /2, n – 1 – k
Ho diterima apabila : -ttabel 
thitung  ttabel
Ho ditolak apabila : thitung > t
tabel atau t hitung < -t tabel
d. Nilai t-tabel
t-tabel = /2(n-k)
Keterangan :

Langkah-langkah uji t sebagai
berikut:
a. Menentukan Ho dan Ha
(Hipotesis Nihil dan Hipotesis
Alternatif)
b. Menentukan Level of Signifikan
(misal alpha : 5%)
c. Kriteria dan aturan pengujian

Daerah
Terima

Daerah Tolak

t /2, n – 1 – k
n
= jumlah sampel yang
diobservasi
k = jumlah parameter
e. Mencari t-hitung
t-hitung =
βi
Se(βi)

Apabila t-hitung > t-tabel maka
Ho ditolak, berarti variabel
independen (Kesadaran Perpa
jakan, Pemahaman WP tentang
Undang-Undang dan Peraturan
Perpajakan,
Persepsi
WP
tentang Pelaksanaan Sanksi
Administrasi Pajak Restoran
dan Tax Avoidance) berpengaruh terhadap Keberhasilan
Penerimaan Pajak Restoran.
Sebaliknya apabila t-hitung < ttabel maka Ho diterima yang
berarti tidak signifikan.

2) Uji F
Uji F digunakan untuk menguji
apakah variabel - variabel yang ada
secara bersama - sama berpengaruh
signifikan
terhadap
Keberhasilan
Penerimaan Pajak Restoran.
Langkah-langkah melakukan uji F
adalah sebagai berikut:
a. Menentukan Ho dan Ha (Hipotesis
Nihil dan Hipotesis Alternatif)
b. Menentukan Level of Signifikan
(misal alpha : 5%)
c. Kriteria dan aturan pengujian

Daerah
terima
Daerah tolak

F 0,05 ; k ; n-1-k
Ho diterima apabila Fhitung 

F0,05 ; k ; n-1-k
Ho ditolak apabila Fhitung >
F0,05 ; k ; n-1-k
d. Nilai F-tabel
Bila f-hitung < f-tabel maka Ho
diterima, sebaliknya bila f hitung > f-tabel, maka Ho
ditolak
e. Mencari F-hitung
F-hitung = R²/(k-1)
(1-R²)/(n-k)
Keterangan:
R² = Koefisien Determinasi
K = Jumlah variabel
n = Jumlah sampel
Apabila F-hitung > F-tabel
maka Ho ditolak, berarti
variabel independen (Kesa daran Perpajakan, Pemahaman
WP tentang Undang-Undang
dan Peraturan Perpajakan,
Persepsi WP tentang Pelak sanaan Sanksi Administrasi
Pajak Restoran dan Tax
Avoidance)
berpengaruh

terhadap Keberhasilan Pen erimaan
Pajak
Restoran.
Sebaliknya apabila F-hitung <
F-tabel maka Ho diterima yang
berarti tidak signifikan.
3) Uji R2 (Uji Koefisien Determinan
Majemuk)
Koefisien determinasi (r2) meng
ukur seberapa jauh kemampuan
model dalam menerangkan variasi
variabel dependen (Ghozali dalam
Dipo, 2008 : 31). Jika R2 mendekati
0 variabel independen tidak
mampu menerangkan variabel
dependennya. Jika R2 mendekati 1
variabel independen dapat mene rangkan dengan baik variabel
dependennya. Semakin tinggi nilai
R2 maka model Regresi yang
dihasilkan semakin baik
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Data
Penelitian mengambil sampel
sebanyak 60 restoran di Surakarta dan
besarnya pajak:

Nama Restoran dan Besarnya Pajak Pada Tahun 2007 dan 2008
No

Nama Restoran

Jumlah Pajak
Tahun 2007
8.250.000

Jumlah Pajak
Tahun 2008
6.750.000

8.484.169

14.734.670

16.200.000

18.100.000

1

Warung Restu Resto

2

Palm Resto

3

Boga Bogi Resto

4

Haillai INT EXS CLUB Resto

154.006.244

94.689.339

5

Nasi Timbel Resto

10.458.200

14.720.060

6

Pring Sewu Resto

57.370.341

57.047.610

7

Airu Sushi Resto

21.034.697

21.034.697

8

The Bistro X Coffe Resto

15.576.064

3.415.529

9

Suncity Resto

100.100.004

111.982.789

10

Sederhana Resto

144.019.644

112.526.080

11

Sapo-sapo Square Resto

4.596.450

4.341.634

12

Fast Food Indonesia Resto

343.437.320

343.437.320

13

Orient Resto

226.125.175

301.917.162

14

Diamond Resto

557.484.036

335.469.222

15

Pizza Hut Resto

593.487.192

653.916.457

16

Timlo Sastro Resto

1.800.000

2.100.000

17

Adem Ayem Resto

232.187.350

268.917.450

18

Kentucky Fried Chicken Resto

686.452.956

698.651.424

19

Wong Solo Ayam Bakar Resto

45.744.010

45.744.010

20

Texas Chicken Resto

62.336.863

83.506.547

21

Es Teller 77 Resto

14.533.750

15.005.359

22

Oishi Bento Resto

14.300.000

10.161.525

23

Siap Saji Hipermart Resto

58.314.277

58.314.277

24

California FC Resto

33.052.671

40.645.939

25

Intro Resto

15.070.754

15.070.754

26

Kedai Cobek Resto

900.000

3.000.000

27

Kantin Sami Luwes Resto

7.492.365

4.552.455

28

Boga Resto

86.961.850

60.707.690

29

O`Solo Mio Resto

6.920.000

30.269.719

30

Miroso II Resto

7.575.000

7.770.050

31

Café Obong Resto

3.000.000

3.000.000

32

Red House Resto

13.200.000

14.250.000

33

North Food Launge Resto

10.458.200

8.250.000

34

Mas Xum Garase Steak Resto

7.200.000

6.000.000

35

Ramayana Resto

36.937.484

30.678.500

36

Puspa Sari I Resto

8.220.000

17.562.712

37

Mas Mbong Lesehan Resto

4.920.000

4.920.000

38

Kafe Gamelan Resto

1.742.600

1.742.600

39

Ice Cream Bima Resto

20.655.365

16.734.140

40

Malioboro Resto

17.292.000

19.844.000

41

Sea Food Pak Petruk Resto

6.640.000

9.357.500

42

Steak Shake Resto

27.528.865

27.528.865

43

Timlo Maestro Resto

6.340.000

7.040.000

44

Better Resto

5.750.000

5.750.000

45

Steak Warung WS 2 Resto

17.150.000

17.150.000

46

Mie Pasar Baru Resto

17.871.220

22.394.967

47

Steak WS III Resto

7.800.000

7.800.000

48

Steak Moenmoen Resto

10.800.000

7.722.000

49

IST Steak Gor MNH Resto

2.095.065

2.095.065

50

Bebek Goreng HT Resto

3.000.000

3.000.000

51

Twin Donut Resto

2.057.430

2.057.430

52

Mas Ja Resto

3.270.000

5.400.000

53

Es Eny Resto

11.270.000

12.213.000

54

Fai Kie Resto

12.944.000

15.000.000

55

Golden Resto

20.508.970

18.511.192

56

Solo Resto

3.906.000

3.906.000

57

Food Coun Sega Pulen Resto

24.441.272

22.808.831

58

ST Siswomartono Resto

46.710.943

61.497.500

59

ST Harjo Sumarto Resto

4.740.000

6.705.000

60

Soto Gading IV Resto

2.593.412

2.724.170

Total :
3.895.314.208
Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

3.822.143.240

B. Analisa Data Dan Pembahasan
1. Uji Asumsi Klasik
a. Uji Normalitas
Hasil uji normalitas sebagai berikut :
Unstandardized
Residual
N
Normal Parameters(a,b)
Most Extreme Differences

Mean
Std. Deviation
Absolute
Positive
Negative

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

60
.0000000
132507214.48968140
.293
.293
-.224
1.682
.060

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

Berdasarkan tabel di atas dapat
diketahui bahwa nilai kolmogrof
smirnov adalah 1,682 (lampiran 6)
dengan nilai signifikansi 0,60,

karena tidak signifikan maka dapat
dinyatakan
bahwa
data
terdistribusi secara normal.
b. Uji Multikolonieritas

Model regresi yang baik seha -rusnya
tidak terjadi korelasi diantara variabel

bebas. Pengujian Multikolineritas s bb :

Collinearity Statistics

Model

Tolerance
1

VIF

(Constant)
Kesadaran Pjk (X1)

.613

1.631

Pemahaman WP (X2)

.724

1.381

Persepsi WP (X3)

.734

1.363

.611
a Dependent Variable: Keberhasilan Pjk (Y)

1.637

Tax Avoidance (X4)

Model regresi yang baik adalah tidak
adanya multikolonieritas. Dari tabel di
atas dapat dike-tahui bahwa nilai VIF <
10 dan nilai tolerance > 0,10, sehingga
tidak terdapat multikolo-nieritas.dalam
model regresi, yang berarti bahwa

antar variabel bebas tidak terjadi
korelasi atau hubungan.
c. Uji Heterokedastisitas
Pengujian heteroskedastisitas digu nakan uji Gleiser. Hasil uji sebagai
berikut :

Model

1

t

Sig.

(Constant)

1.410

.164

Kesadaran Pjk (X1)

-.634

.529

.742

.461

Persepsi WP (X3)

-.999

.322

Tax Avoidance (X4)

-.465

.644

Pemahaman WP (X2)

a Dependent Variable: AbsUt

Model regresi yang baik adalah homos
kedastitas atau tidak terjadi Hetero kedastisitas. Berdasarkan tabel di atas
dapat diketahui bahwa tidak terdapat
signifikansi
pada
masing -masing
variabel, sehingga dapat dinyatakan

lolos uji heterokedastisitas, yang
berarti model regresi mempunyai data
seragam (homos).
d.
Uji Autokorelasi
Autokorelasi dilakukan dengan melihat
Run test dalam output SPSS sbb :

Hasil Uji Autokorelasi
Unstandardized
Residual
Test Value(a)

-41155846.51828

Cases < Test Value

30

Cases >= Test Value

30

Total Cases

60

Number of Runs
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
a Median

30
-.260
.795

Apabila nilai signifikansi lebih dari 0,05
maka tidak terjadi autokorelasi dalam
model regresi. Karena nilai signifikansi
0,795 (lampiran 6) lebih dari 0,05
maka tidak terjadi auto-korelasi, yang
berarti bahwa tidak ada faktor peng ganggu model regresi.

Hasil asumsi klasik diketahui bahwa
data telah normal, tidak terjadi auto
korelasi, heteroskedastisitas d an tidak
terjadi multikolinieritas. Sehingga
analisa dengan model regresi dapat
digunakan.
2.
Uji regresi linier berganda

Hasil analisis regresi sebagai berikut :

Unstandardized
Coefficients

Model

B
1

(Constant)

Standardized
Coefficients

Std. Error

Beta

6.893

3.783

Kesadaran Pjk (X1)

.487

.633

.775

Pemahaman WP (X2)

.349

.411

.671

Persepsi WP (X3)

.238

.367

.640

Tax Avoidance (X4)

.224

.277

.355

a Dependent Variable: Keberhasilan Pjk (Y)

Hasil pengolahan komputer dapat
diketahui persamaan koefisien regresi
linier ber-ganda yang diperoleh adalah
sebagai berikut :
Y = 6,893 + 0,487 X 1 + 0,349 X 2 +
0,238 X 3 + 0,224 X4 +e
Persamaan tersebut dapat dijelaskan
sebagai berikut :
a = 6,893. Apabila variabel kesadaran
perpajakan, tingkat pemahaman
wajib pajak tentang undang undang dan peraturan perpajakan,
persepsi wajib pajak tentang
pelaksanaan sanksi administrasi
pajak restoran, konstan, maka
keber-hasilan penerimaan pajak
restoran yaitu positif.
b1 = 0,487. Variabel kesadaran per
pajakan berpengaruh secara positif
terhadap keberhasilan penerimaan
pajak restoran. Apabila restoran
mempunyai kesadaran akan pajak
maka keberhasilan penerimaan
pajak restoran juga akan mening
kat dengan asumsi bahwa variabel
yang lain tetap.
b2=0,349 variabel tingkat pemahaman
wajib pajak tentang undang undang dan peraturan perpajakan
berpengaruh secara positif ter -

hadap keberhasilan penerimaan
pajak restoran. Apabila restoran
mempunyai pemahaman tentang
undang-undang dan peraturan
perpajakan maka keberhasilan
penerimaan pajak restoran akan
mening- kat dengan asumsi bahwa
variabel yang lain tetap.
b3= 0,238 variabel persepsi wajib pajak
tentang pelaksanaan sanksi admi nistrasi pajak restoran berpe ngaruh secara positif terhadap
keberhasilan peneri-maan pajak
restoran. Apabila restoran memi
liki persepsi yang baik tentang
pelaksanaan sanksi administrasi
pajak restoran maka keberhasilan
pene-rimaan pajak restoran juga
akan meningkat dengan asumsi
bahwa variabel yang lain tetap.
b4 = 0,224 variabel tax avoidance
berpengaruh secara positif terha dap keber hasilan penerimaan
pajak restoran. Apabila restoran
memiliki persepsi yang baik ten tang pelaksanaan sanksi adminis trasi pajak restoran karyawan
ditingkatkan maka keberhasilan
penerimaan pajak restoran juga
akan meningkat

3.

Uji Hipotesis
a. Uji t

Hasil uji t sebagai berikut :

Variabel

thitung

ttabel

Sig.

Keputusan

Kesadaran Pjk (X1)

4.715

1,96

.000

Ho ditolak

Pemahaman WP (X2)

3.763

1,96

.003

Ho ditolak

Persepsi WP (X3)

3.305

1,96

.007

Ho ditolak

Tax Avoidance (X4)

2.332

1,96

.041

Ho ditolak

a Dependent Variable: Keberhasilan Pjk (Y)

1). Uji t kesadaran perpajakan (X 1)
terhadap keberhasilan penerimaan
pajak restoran (Y)
Hasil perhitungan diper-oleh nilai t
hitung (4,715) > dari t tabel (1,96)
atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,000 < 0,05, maka Ho ditolak
yang berarti terdapat pengaruh
signifikan antara kesadaran perpa jakan terhadap keberhasilan peneri maan pajak restoran .
2).
Uji t tingkat pemahaman wajib
pajak tentang undang-undang dan
pera-turan perpajakan (X2) ter-hadap
keberhasilan penerimaan pajak
restoran (Y)
Hasil perhitungan diperoleh nilai t
hitung (3,763) > dari t tabel (1,96)
atau dapat dilihat dari nilai signifkansi 0,003 < 0,05, maka Ho ditolak
yang berarti terdapat pengaruh
signifikan antara tingkat pemahaman
wajib pajak tentang undang -undang
dan peraturan perpajakan terhadap
keberhasilan penerimaan pajak
restoran.
3).
Uji t persepsi wajib pajak
tentang
pelaksanaan
sanksi

administrasi pajak restoran (X 3)
terhadap keberhasilan penerimaan
pajak restoran (Y)
Hasil perhitungan diper-oleh nilai t
hitung (3,305) > dari t tabel (1,96)
atau dapat dilihat dari nilai
signifikansi 0,007 < 0,05, maka Ho
ditolak yang berarti terdapat
pengaruh signifikan antara persepsi
wajib pajak tentang pelak sanaan
sanksi administrasi pajak restoran
terhadap keberhasilan penerimaan
pajak restoran .
4).
Uji t tax avoidance (X3)
terhadap keberhasilan penerimaan
pajak restoran (Y)
Hasil perhitungan diper-oleh nilai t
hitung (3,332) > dari t tabel (1,96)
atau dapat dilihat dari nilai
signifikansi 0,041 < 0,05, maka Ho
ditolak yang berarti terdapat
pengaruh signifikan antara tax
avoidance
terhadap keberhasilan
penerimaan pajak restoran.
b.Uji F
Hasil uji F sebagai berikut :

Fhitung

Ftabel

Sig.

Keputusan

41,295

2,37

0,000

Ho ditolak

Nilai F hitung (41,295) > dari nilai F
tabel (2,37) atau dapat dilihat dari
nilai signifikansi 0,000 < 0,05, maka
Ho ditolak yang berarti terdapat
pengaruh yang signifikan antara kesa
daran perpajakan, tingkat pemaha man wajib pajak tentang undang undang dan peraturan perpajakan,

persepsi wajib pajak tentang pelak sanaan sanksi administrasi pajak
restoran dan tax avoidance terhadap
keber-hasilan penerimaan pajak
restoran.
C.
Koefisien determinasi
Hasil koefisien determinasi sebagai
berikut :

Adjusted Std. Error of
R Square the Estimate
1
.897(a)
.801
.789
137.51030
a Predictors: (Constant), Tax Avoidance (X4), Persepsi WP (X3),
Pemahaman WP (X2), Kesadaran Pjk (X1)
Model

R

R Square

Perhitungan program SPSS diperoleh
nilai Adjusted R Square = 0,789
berarti variabel kesadaran perpa jakan, tingkat pemahaman wajib
pajak tentang undang-undang dan
peraturan perpajakan, persepsi wajib
pajak tentang pelaksa-naan sanksi
administrasi pajak restoran dan tax
avoidance menerangkan dengan baik
variabel keberhasilan peneri-maan
pajak restoran sebesar 78,9%
terhadap keber hasilan penerimaan
pajak restoran, sedangkan sisanya
sebesar 21,1% dipengaruhi oleh
faktor lain di luar variabel yang
diteliti.
KESIMPULAN
1.

Hasil pengolahan komputer dapat
diketahui persamaan koefisien regresi
linier berganda yang diperoleh adalah
sebagai berikut : Y = 6,893 + 0,487 X 1 +
0,349 X 2 + 0,238 X 3 + 0,224 X 4 + e .
Variabel kesadaran perpajakan, tingkat
pemahaman wajib pajak tentang
undang-undang
dan
peraturan
perpajakan, persepsi wajib pa jak
tentang pelaksanaan sanksi admi
nistrasi pajak restoran, berpe -ngaruh
positip
terhadap
keber -hasilan
penerimaan pajak restoran
2.
Uji t
a. Kesadaran perpajakan (X 1) terhadap keberhasilan penerimaan
pajak restoran (Y) diperoleh hasil
bahwa variabel kesadaran perpajakan berpengaruh secara signi fikan terhadap keberhasilan pene rimaan pajak restoran
b. Uji t tingkat pemahaman wajib
pajak tentang undang-undang dan
peraturan perpajakan (X 2) ter-hadap

keberhasilan penerimaan pajak
restoran (Y) diperoleh hasil bahwa
variabel tingkat pema- haman wajib
pajak tentang undang-undang dan
peraturan perpajakan berpengaruh
secara
signifikan
terhadap
keberhasilan penerimaan pajak
restoran.
c. Uji t persepsi wajib pajak tentang
pelaksanaan sanksi administrasi
pajak restoran (X 3) terhadap keberhasilan penerimaan pajak restoran
(Y) diperoleh hasil bahwa variabel
persepsi wajib pajak tentang
pelaksanaan sanksi administrasi
pajak restoran berpengaruh secara
signifikan terhadap keberhasilan
penerimaan pajak restoran
d.
Uji t tax avoidance (X3) terhadap
keberhasilan penerimaan pajak
restoran (Y) diperoleh hasil bahwa
variabel tax avoidance
berpe ngaruh secara signifikan terhadap
keberhasilan penerimaan pajak
restoran
3.
Hasil uji F
Dari hasil uji F diperoleh bahwa
terdapat pengaruh yang si gnifikan
antara kesadaran perpajakan, tingkat
pemahaman wajib pajak tentang
undang-undang dan peraturan per pajakan, persepsi wajib pajak tentang
pelaksanaan sanksi administrasi pajak
restoran dan tax avoidance terhadap
keberhasilan
penerimaan
pajak
restoran.
4. Hasil koefisien determinasi
Variabel kesadaran perpajakan, tingkat
pemahaman wajib pajak tentang
undang-undang dan peraturan perpa jakan, persepsi wajib pajak tentang
pelaksanaan sanksi administrasi pajak
restoran dan tax avoidance mene-

rangkan dengan baik variabel keberhasilan penerimaan pajak restoran
sebesar 78,9% terhadap keberhasilan
penerimaan pajak restoran, sedangkan
sisanya sebesar 21,1% dipengaruhi oleh
faktor lain di luar variabel yang diteliti.
Keterbatasan
Kekurangan-kekurangan
yang
belum mampu memaksimalkan pene litian karena :
1. Restoran yang dipilih sebagai
sample hanya restoran yang ada di
wilayah Surakarta saja. Hal ini
berakibat hasil penelitian tidak
dapat digunakan sebagai dasar
generalisasi, sehingga penelitian ini
dianggap belum maksimal.
2. Variabel independent yang digu nakan dalam penelitian ini hanya
kesadaran perpajakan, tingkat
pemahaman Wajib Pajak tentang
Undang – Undang dan Peraturan
Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak
tentang
pelaksanaan
sanksi
administrasi pajak restoran dan tax
avoidance. Hasil analisis data
menyatakan bahwa hanya 78,9%
variasi dari variable dependen yang
dapat dijelaskan oleh variable
independent,
sehingga
masih
banyak variable lain yang mem pengaruhi keberhasilan peneri maan pajak restoran.
Saran
1. Kesadaran perpajakan mempunyai
pengaruh paling dominan atau
paling kuat terhadap keberhasilan
penerimaan pajak restoran.
Sebaiknya Dinas Perpajakan lebih
memberikan sosialisasi dan pema haman kepada wajib pajak tentang
pentingnya pembayaran pajak.
2. Wajib pajak belum memahami
seluruh isi peraturan pajak restoran,
seharusnya wajib pajak wajib
mempelajari
tentang
undang undang dan peraturan perpajakan
3. Pelaksanakan sanksi administrasi
pajak restoran harus dijalankan

dengan baik. Setiap pelanggaran
mendapatkan sanksi sesuai dengan
ketentuan yang berlaku sehingga
dapat memberikan kedisiplinan bagi
wajib pajak membayar pajaknya
4. Wajib pajak yang terbukti mela kukan tax avoidance atau melakukan penghindaran pajak harus
diberikan sanksi tegas sesuai
dengan hukum yang berlaku,
sehingga menimbulkan efek jera
bagi wajib pajak tersebut dan bagi
wajib pajak lain.
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