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ABSTRAK 

 

SEILVYA WULANDARI. Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang 

Pribadi dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang 

Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Wilayah Jakarta. Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Jakarta. 2014. 

 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak 

Orang Pribadi dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan 

Orang Pribadi. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari 

jumlah penyampaian SPT PPh Tahunan Orang Pribadi, total pemeriksaan pajak 

orang pribadi, dan laporan penerimaan pajak penghasilan yang diterima oleh 

Direktorat Jenderal Pajak. Sampel yang digunakan dalam peneltian ini adalah 

wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada 24 KPP di seluruh wilayah Jakarta 

yang terdiri dari  2011-203. 

 Untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, 

penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan menggunakan 

program statistik SPSS 19. 

 Berdasarkan hasil uji hipotesis, penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis 

pertama diterima yakni kepatuhan wajib pajak orang pribadi berpengaruh 

signifikan dengan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Sedangkan 

variabel independen lainnya yaitu pemeriksaan pajak penghasilan orang pribadi 

tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak. 

 

Kata kunci: Penerimaan Pajak, Kepatuhan Pajak, Pemeriksaan Pajak 
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ABSTRACT 

 

SEILVYA WULANDARI. Influence the level of individual taxpayer compliance 

and tax audits of the personal income tax revenue in the tax office Jakarta.  

This study aimed to examine the effect of individual taxpayer Compliance 

and Inspection of Income Tax Personal Income Tax. This study uses secondary 

data derived from the amount of income tax returns submission of Annual 

Personal, total personal income tax examinations, and report income tax revenue 

received by the Directorate General of Taxation. The sample used in this research 

is an individual taxpayer on 24 LTO registered throughout Jakarta consisting of 

2011-203.  

To test the effect of independent variables on the dependent variable, this 

study uses multiple regression analysis using the statistical program SPSS 19. 

Based on the results of testing the hypothesis, this study shows that the 

first hypothesis is accepted that an individual taxpayer compliance significantly 

affects the individual income tax receipts. While the other independent variables 

are personal income tax audit does not have a significant impact on tax revenue.  

 

Keywords: Tax Filing, Tax Compliance, Tax Audit 
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