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ABSTRAK 

 

Khansa Luthfiyah Larasati, 2019: Pengaruh Wajib Pajak Badan dan Surat 

Pemberitahuan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan dengan Penagihan 

Pajak sebagai Variabel Moderasi 

Pembimbing: (1) Nuramalia Hasanah, SE., M.Ak; (2) Hafifah Nasution, SE., 

Ms.Ak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh wajib pajak badan dan surat 

pemberitahuan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan dengan penagihan 

pajak sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang 

didapat dari KPP Pratama Cakung Dua periode 2015-2018. Teknik pengambilan 

sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling jenuh. Sampel yang 

digunakan sebanyak 46 data dengan menggunakan jenis data time series dan 

program yang digunakan Eviews10. Hasil penelitian ini bahwa wajib pajak badan 

dan penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan, 

sedangkan surat pemberitahuan tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak 

penghasilan badan. Penagihan pajak sebagai variabel moderasi, dapat memoderasi 

hubungan surat pemberitahuan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan tetapi 

penagihan pajak tidak dapat memoderasi hubungan wajib pajak badan terhadap 

penerimaan pajak penghasilan badan. 

 

Kata kunci: Wajib Pajak Badan, Surat Pemberitahuan, Penagihan Pajak, 

Penerimaan Pajak Penghasilan Badan 
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ABSTRACT 

 

Khansa Luthfiyah Larasati, 2019: Influence of Corporate Taxpayers and 

Notification of Acceptance to Corporate Income Taxes by Tax Collection as 

Moderating Variables 

Advisors: (1) Nuramalia Hasanah, SE., M.Ak; (2) Hafifah Nasution, SE., Ms.Ak 

The purpose of this study is to determine the effect of corporate taxpayers and 

notification letters on corporate income tax receipts with tax collection as a 

moderating variable. This research uses secondary data obtained from KPP 

Cakung Dua Pratama 2015-2018. The sampling technique used in this study was 

saturated sampling. The sample used was 46 data using the time series data type 

and the program used by Eviews10. The results of this study that corporate 

taxpayers and tax collection affect the receipt of corporate income tax, while the 

notification letter does not affect the receipt of corporate income tax. Tax billing as 

a moderating variable, can moderate the relationship of notification letters to 

corporate income tax receipts but tax collection cannot moderate the relationship 

of corporate taxpayers to corporate income tax receipts. 

 

Keywords: corporate taxpayer, notification letter, tax collection, corporate income 

tax receipt 

 

 

 

 

 



iii 
 

 

 

 



iv 
 

 

 



v 
 

KATA PENGANTAR 

Segala puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah Yang Maha Esa 

atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul “Pengaruh Jumlah Wajib 

Pajak Badan dan Surat Pemberitahuan terhadap Penerimaan Pajak 

Penghasilan Badan dengan Penagihan Pajak sebagai Variabel 

Moderasi”. 

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada 

pihak - pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini. 

Dan pada kesempatan ini dengan rasa hormat penulis mengucapkan terima 

kasih, kepada yang telah membimbing dan menyemangati penulis pada 

saat menyusun skripsi, serta penulis juga mengucapkan terima kasih 

kepada: 

1. Mama, papa serta adik yang telah memberikan doa dan dukungan moril 

maupun materil; 

2. Ibu Dr. I Gusti Ketut Agung Ulupui,Se.,M.Si.,Ak.,CA selaku Koordinator 

Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Jakarta; 

3. Ibu Nuramalia Hasanah, SE.,M.Ak selaku dosen pembimbing I dan Ibu 

Hafifah Nasution,SE.,MS.Ak selaku dosen pembimbing II yang telah 

meluangkan waktu, memberikan banyak masukan dan arahan dalam 

penyusunan skripsi ini; 

4. Seluruh dosen pengajar Universitas Negeri Jakarta, terutama dosen 

Fakultas Ekonomi yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat 

semasa perkuliahan; 

5. Kak Pandu yang telah menemani dari jauh sebelum skripsi ini dibuat 

hingga skripsi ini selesai sampai saat ini, menjadi tempat keluh kesah, 

menemani menyusun, mengantarkan ke sana-sini untuk mencari data, 

menyemangati disaat lelah, selalu mendukung untuk segera 

menyelesaikan skripsi ini agar cepat lulus;



vi 
 

6. Carissa Maulidya yang sering menemani saya dalam pembuatan skripsi 

ini, tempat berbagi keluh kesah, canda dan tawa serta yang tidak henti-

hentinya memberikan semangat untuk penyelesaian skripsi ini yang 

dikejar deadline; 

7. Lindut, Ocil, Pipit, Octahoy, Nui, Hari, Valdi yang telah menjadi tempat 

saya berbagi keluh kesah, yang tidak henti memberikan dukungan dan 

canda tawa selama 4 tahun semasa perkuliahan; 

8. Kakak-kakak S1 Akuntansi 2014, terutama kak Yanti, kak Atom, kak 

Anip, kak Akbar, kak Andi, kak Razief, kak Nandez, kak Destia yang 

memberikan banyak bantuan saran, dukungan dan doa dalam 

penyusunan proposal ini; 

9. Dilla, Ayu, Cut, Tiara, Ichi, Douglas, Toni, Dita, Ridha yang telah 

membantu, mengajari selayaknya dospem ketiga serta memberikan 

perhatian kecil yang amat berharga dalam menyelesaikan skripsi ini; 

10. Safira kurma dan Nesty teman seperpanikan yang sering ketemu di 

lantai 8 buat sharing dan bertukar masalah skripsi dan masalah yang 

lain serta tidak henti memberikan support untuk segera lulus; 

11. Teman-teman S1 Akuntansi 2015 yang telah memberikan banyak 

pembelajaran dan dukungannya; 

12. Keluarga besar Econo Channel FE UNJ 2015 dan Keluarga besar BPM 

FE UNJ yang memberikan banyak dukungan dan pelajaran dalam 

berorganisasi; 

13. Kak Vania, Yoga, Favian, Bang aik, Alfi, Nadiya, Eka, Okta, Vidy dan 

Indah yang tidak henti memberikan support, yang mengepush untuk 

segera lulus pada waktunya dan berbagi pengalaman saat pembuatan 

skripsi ini; 

14. Para sahabat dan orang-orang terdekat saya yang tidak dapat saya 

sebutkan satu persatu, tempat saya berbagi keluh kesah yang tidak 

henti memberikan dukungan, mengingatkan, mendoakan, serta 

perhatian kecil yang amat berharga dalam menyelesaikan skripsi ini; 

 



vii 
 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa di dalam penyusunan 

proposal skripsi ini masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan. Oleh 

karena itu, penulis sangat mengharapkan tanggapan, kritik dan saran dari 

semua pihak demi kesempurnaan proposal skripsi ini untuk menjadi 

pembelajaran agar lebih baik lagi kedepannya.  

 

Jakarta, Juli 2019 

                                                                                                  Penulis  

                                                                                                 

                                        Khansa Luthfiyah Larasati     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


