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ABSTRACT 
The aims of this research is to find out how influences perception 

variables corporate tax payers both BUMS and BUMD about income tax laws 
with respect to Self Assessment System implementation and to obtain the fact 
wether between BUMS and BUMD. 

Determination Sample number of usses simple sampling method and 
sample alocations uses proportional, other literatur, interview and observation. 
The requied data was anlyzed by path analysis. 

The result of analysis indicated:  The learning motication and personality 
have positive influences to formed perception of tax payers both BUMS and 
BUMD. Both BUMS and BUMD the perceptions of corporate tax payers with 
respect to self assessment system implementation has positive influences. 
There is no difference perception efect the law income tax with respect to self 
assessment system implementation the ttwo tax payers. 
 

 
PENDAHULUAN 
Latar Belakang  

Penggalian potensi penerimaan da-
lam negeri akan terus ditingkatkan seop-
timal mungkin melalui perluasan sumber 
penerimaan negara non migas, guna 
menggantikan pendanaan negara yang 
bersumber dari utang luar negeri. Salah 
satu sumber penerimaan dalam negeri 
yang cukup dominan berasal dari 
penerimaan pajak. 

Perkembangan penerimaan negara 
dari pajak beberapa tahun terakhir dapat 
dilihat pada Tabel 1. 

Langkah yang ditempuh pemerintah 
dalam rangka meningkatkan penerimaan 
pajak yaitu dengan memberlakukan un-
dang-undang perpajakan baru yang 
dikenal dengan istilah reformasi perpa-
jakan (tax reform). Secara umum, kebijak-

sanaan reformasi perpajakan dilakukan 
untuk mengantisipasi perubahan ekonomi 
yang selalu bergerak secara dinamis, ini 
dapat dikatakan sebagai implementasi 
dari munculnya semangat baru dalam 
kebijaksanaan fiskal. 

Kantor Pelayanan Pajak Tasikmalaya 
yang meliputi Kabupaten Tasikmalaya, 
Ciamis dan Garut merupakan daerah 
yang berpotensi dalam mendukung pe-
ningkatan laju pembangunaan melalui 
penerimaan pajak. Penerimaan pajak 
pada Kantor Pelayanan Pajak Tasik-
malaya periode 1993/1994 sampai deng-
an 1997/1998 dapat dilihat pada Tabel 2. 

Leon Yudkin dalam Moh. Zain (1998 
:1-2) mengatakan bahwa, wajib pajak se-
lalu berusaha untuk membayar pajak 
yang terhutang sekecil mungkin, sepan-
jang hal ini dimungkinkan oleh ketentuan 
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Tabel 1 
Perkembangan penerimaan beberapa jenis Pajak  

Tahun anggaran 1988/1989 s/d 1997/1998 (miliar rupiah) 
Tahun 

Anggaran 
Pajak 

Penghasilan 
PPN Bea Masuk Cukai PBB Pajak 

Lainnya 
1988/1989 4.432 4.368 1.376 1.410 362 256 
1989/1990 5.755 5.986 1.892 1.482 605 191 
1990/1991 8.250 8.119 2.850 1.800 786 216 
1991/1992 9.727 9.146 2.871 1.915 944 299 
1992/1993 12.516 10.743 3.223 2.242 1.107 253 
1992/1993 12.516 10.743 3.223 2.242 1.107 253 
1993/1994 14.759 13.943 3.555 2.626 1.485 283 
1994/1995 18.764 16.545 3.900 3.153 1.647 302 
1995/1996 21.012 18.519 3.029 3.593 1.894 453 
1996/1997 27.062 20.351 2.579 4.263 2.413 591 
1997/1998 28.458 24.501 2.990 4.807 2.655 530 

 
Tabel 2 

Realisasi Penerimaan Pajak KPP Tasikmalaya Periode 1993/1994 s/d 1997/1998 (Jutaan Rupiah) 
Jenis pajak Tahun Anggaran 
Pajak Penghasilan PPN & PPn BM Bea Materai 

1993/1994 21.373 13.539 1.938 
1994/1995 22.464 14.564 2.232 
1995/1996 24.606 18.157 3.677 
1996/1997 29.779 22.908 3.892 
1997/1998 40.392 29.227 3.691 

 
perundang-undangan perpajakan. Wajib 
pajak cenderung untuk menyelundupkan 
pajak (tax evasion) yaitu usaha penghin-
daran pajak terutang secara ilegal, se-
panjang wajib pajak tersebut mempunyai 
alasan yang meyakinkan bahwa akibat 
dari perbuatannya tersebut kemungkinan 
besar mereka tidak akan dihukum serta 
yakin pula bahwa rekan-rekannya mela-
kukan hal yang sama. Mereka merasa 
bahwa telah bekerja atau berusaha de-
ngan susah payah tetapi pada akhirnya 
apa yang mereka peroleh harus dikurangi 
dengan pajak, sehingga daya beli dan, 
kemampuan untuk menabung dan inves-
tasi menurun (Prihatno Suryandoro 
:1997:36). 

Walaupun penerimaan pajak dari 
tahun ke tahun meningkat, namun disisiI 
lain terdapat petunjuk bahwa potensi 

perpajakan nasional belum tergali secara 
maksimal (Mar’ie Muhammad:1992:29). 
Hal ini antara lain disebabkan persepsi 
masyarakat, sejak dulu bahwa pajak di-
pandang pengabdian masyarakat dalam 
pembangunan. Pajak dipersepsikan se-
bagai alat penjajah dan sumber korupsii 
(Radius Prawiro: 1990;35). Persepsi wajib 
pajak badan positif bila didukung oleh 
faktor-faktor pembentuk persepsi yang 
memadai terhadap kedua undang-undang 
tersebut dan persepsinya akan negatif ji-
ka tidak didukung oleh faktor-faktor pem-
bentuk persepsi tersebut. 
 
Identifikasi Masalah 
1. Seberapa besar pengaruh proses be-

lajar, motivasi, kepribadian secara 
serempak maupun parsial terhadap 
persersi wajib pajak badan BUMS 
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dan BUMD mengenai undang-un-
dang pajak penghasilan. 

2. Seberapa besar pengaruh persepsi 
wajib pajak badan BUMS dan BUMD 
mengenai Undan-Undang Pajak 
Penghasilan terhadap pelaksanaan 
sistem self assessment. 

3. Apakah terdapat perbedaan penga-
ruh persepsi wajib pajak badan 
BUMS dan BUMD mengenai un-
dang-undang pajak penghasilan ter-
hadap pelaksanaan sistem self 
assessment. 

 
Kerangka Pemikiran 

Pada hakekatnya persepsi meliputi 
proses yang dilakukan seseorang dalam 
memahami informasi dan proses pema-
haman ini melalui penglihatan, pende-
ngaran dan perasaan (Suripto,1996:10). 
Dengan demikian persepsi merupakan 
proses aktivitas seseorang dalam mem-
berikan kesan, penilaian, pendapat, me-
mahami, mengorganisir, menafsirkan 
yang memungkinkan situasi, peristiwa 
yang dapat memberikan kesan perilaku 
yang positif atau negatif (Stephen, 
1996:132; Hucynsky dan Buchanan’ 
1991”37). Dengan menyadari tentang apa 
yang diterima melalui inderanya, berarti 
seseorang akan menginterpretasikan dan 
menilai suatu objek yang akan tercermin 
dari respon yang timbul, yang dapat 
berupa tanggapan atau perilaku. 

Menurut Miftah (1996:130-137) faktor 
-faktor pembentuk persepsi ada 2 yaitu 
faktor dari dalam diri dan faktor lingku-
ngan. Faktor dari dalam diri terdiri dari 
proses belajar, motivasi dan kepribadian. 
(1) Proses belajar, merupakan proses pe-
rolehan pengetahuan melalui pengala-
man. (2) Motivasi, merupakan fungsi dari 
berbagai macam variabel yang saling 
mempengaruhi dan merupakan proses 
psikologis yang menunjukkan usaha-usa-
ha tingkat tinggi untuk menjangkau terca-
painya suatu tujuan (Indrawijaya,1989: : 
676). Konsep motivasi dipergunakan un-

tuk menunjukkan arah perilaku serta 
menjelaskan perbedaan dalam intensitas 
perilaku. (3) Kepribadian seseorang, me-
rupakan pola total cara berpikir, perasaan 
dan perilaku yang memberikan keabsa-
han mengenai perbedaan individu dalam 
kaitannya dengan lingkungannya. 
Dengan demikian kepribadian berkaitan 
dengan proses belajar dan motivasi. 

Pengaruh lingkungan/dari luar diri 
terdiri dari, Ukuran, Kontras, Pengula-
ngan, Gerakan. Selain faktor di atas hal 
penting yang dapat mempengaruhi per-
sepsi wajib Pajak Badan adalah pengaruh 
dari pihak fiscus (aparatur pajak) itu sen-
diri, menyangkut integritas, kualitas profe-
sionalisme, kualitas pelayanan, kontinui-
tas penyuluhan, kontinuitas pengawasan 
dan pemeriksaan (Gunadi,1997:4). Pene-
litian ini mengkaji faktor dari dalam diri 
sebagai pembentuk persepsi.  

Pajak penghasilan merupakan salah 
satu pajak langsung yang dipungut oleh 
pemerintah pusat atau merupakan pajak 
negara. Sebagai pajak langsung maka 
beban pajak tersebut menjadi tanggung-
an wajib pajak yang bersangkutan dalam 
arti beban pajak tersebut tidak bisa 
dilimpahkan kepada pihak lain dengan 
cara memasukkan beban pajak tersebut 
kepada kalkulasi harga jual (Munawir, 
1992:109). 

Untuk mengkaji persepsi wajib pajak 
mengenai undang-undang pajak pengha-
silan yang mengacu pada undang-un-
dang No. 9 Tahun 1994 hanya mengiden-
tifikasi (1) kewajiban wajib pajak (2) hak 
wajib pajak dan (3) ketentuan mengenaii 
sangsi perpajakan, mengingat hal-hal ter-
sebut berkaitan langsung dengan kegiat-
an sehari-hari wajib pajak dalam melak-
sanakan kewajiban pajaknya. Sedangkan 
undang-undang No. 10 Tahun 1994 ten-
tang pajak penghasilan adalah dasar 
hukum pengenaan pajak penghasilan. 
Undang-undang ini pada dasarnya me-
muat subyek pajak, bukan subyek pajak, 
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bukan obyek pajak, cara menghitung dan 
pelunasan pajak. 

Pajak adalah iuran kepada negara 
(dapat dipaksakan) yang oleh wajib pajak 
membayarnya menurut peraturan, de-
ngan tidak dapat prestasi kembali, yang 
langsung dapat ditunjuk dan gunanya 
untuk membiayai pengeluaran-pengelu-
aran umum berhubungan dengan tugas 
negara untuk menyelenggarakan peme-
rintahan (Santoso, 1982:2). 

Wajib pajak adalah orang pribadi 
atau badan yang menurut ketentuan pe-
raturan perundang-undangan perpajakan 
ditentukan untuk melakukan kewajiban 
perpajakan, termasuk pemungut pajak 
atau pemotong pajak tertentu. Sedangkan 
badan adalah suatu bentuk usaha milik 
negara atau daerah dengan nama dan 
dalam bentuk apapun, persekutuan, per-
kumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayas-
an atau organisasi yang sejenis, lem-
baga, dana pensiun, bentuk usaha tetap 
serta bentuk usaha lainnya. Dengan 
demikian yang dimaksud wajib pajak ba-
dan adalah badan yang menurut keten-
tuan peraturan perundang-undangan per-
pajakan ditentukan untuk melakukan ke-
wajiban perpajakan, termasuk pemungut 
pajak atau pemotong pajak tertentu. 

Sistem self assessment adalah sis-
tem pemungutan pajak yang memberi 
wewenang kepada wajib pajak untuk 
menentukan sendiri besarnya pajak yang 
terutang. Cirinya antara lain (a) wewe-
nang untuk menentukan besarnya pajak 
terutang ada pada wajib pajak sendiri, (b) 
wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, 
menyetor dan melaporkan sendiri pajak 
terutang, (c) fiscus tidak ikut campur dan 
hanya mengawasi (Mardiasmo, 1997). 

Dalam sistem self assessment perm-
berdayaan masyarakat adalah hal yang 
pokok, dimana prinsip itikad baik  meru-
pakan tuntunan moral menyelenggarakan 
pembukuan untuk keperluan pajak. Ber-
dasarkan sistem ini pula setiap wajib 
pajak harus (1) mendaftarkan diri pada 

kantor Direktorat Jenderal Pajak (kantor 
pajak) untuk dicatat sebagai wajib pajak 
dan sekaligus mendapatkan Nomor Po-
kok Wajib Pajak, (2) kewajiban memaha-
mi peraturan yang berlaku, (3) menye-
lenggarakan pembukuan atau pencatatan 
untuk keperluan administrasi pajak 
dengan disertai oleh moral dan etika yang 
bertanggung jawab. 

Maksud diberikannya kepercayaan 
penuh kepada wajib pajak untuk melaksa-
nakan kegotong-royongan nasional mela-
lui sistem menghitung, membayar dan 
melaporkan sendiri pajak yang terutang, 
sehingga melalui sistem ini administrasii 
perpajakan diharapkan dapat dilaksana-
kan dengan rapi, sederhana dan mudah 
untuk dipahami oleh anggota masyarakat 
wajib pajak. 
Hipotesis 
1. Proses belajar, motivasi, kepribadian 

secara serentak dan secara parsial 
berpengaruh terhadap wajib pajak 
badan BUMD dan BUMS mengenai 
undang-undang pajak penghasilan. 

2. Persepsi wajib pajak BUMD dan 
BUMS mengenai undang-undang pa-
jak penghasilan berpengaruh positif 
terhadap pelaksanaan self assess-
ment. 

3. Terdapat perbedaan pengaruh per-
sepsi antara wajib pajak badan BUMD 
dan BUMS mengenai undang-undang 
pajak penghasilan terhadap pelaksa-
naan self assessment. 

 
METODE PENELITIAN 
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Penelitian ini menggunakan metode 
survei. Sampel diambil dengan menggu-
nakan Simple Random Sampling (SRS) 
dengan formulasi yang ditunjukkan per-
samaan (1).  Simbol n menunjukkan uku-
ran sampel minimal/terpilih, N merupakan 
ukuran populasi keseluruhan, σ adalah 
resiko kekeliruan yang mungkin terjadi 
dan δ adalah Bound of error.  
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jika n0/N<0.05, maka n0=n. 
jika n0/N>0.05, maka n=(n0/(1+n0/N)). 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Faktor pembentuk persepsi Faktor pengaruh pihak fiscus/aparat pajak: 
1. Bersih dan berwibawa/integritas 
2. Kualitas profesionalisme 
3. Kualitas pelayanan 
4. Kontinuitas penyuluhan/penerangan 

A. External set factor 
1. Ukuran 
2. Kontras 
3. Pengulangan 
4. Gerakan 

B. Internal set factor 
1. Proses belajar (X1) 

Pendidikan dan Pengalaman 
2. Motivasi (X2) 

Motivasi internal dan external 
3. Kepribadian (X3) 

Sikap perilaku/pola pikir 

5. Kontinuitas pengawasan/pemeriksaan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Baik/Tidak Baik 

Persepsi Wajib Pajak Badan BUMD dan BUMS 
mengenai UU Pajak Pengahasilan (Y) 
 
Persepsi atas UU No. 10 Th. 1994 
  UU No. 9  Th. 1994 

Mendukung/ Tidak 
Mendukung 

 
 
 

 
 
 

  
Dengan menggunakan alpha (σ) 0,05 

dan bound of error 0,15 dari 100 wajib 
pajak  badan efektif penyetor pajak terbe-
sar (23 wajib pajak badan BUMD dan 77 
wajib pajak badan BUMS) diperoleh 
sampel minimal sebanyak 30 yang dialo-
kasikan secara proporsional sehingga 
diperoleh wajib pajak BUMS 23 dan wajib 
pajak BUMD 7. 

Data yang diperlukan dalam peneliti-
an ini berupa data primer dan data sekun-
der. Data primer dikumpulkan melalui 
kuesioner, sedangkan data sekunder di-
peroleh melalui lembaga terkait, kepusta-

kaan, hasil penelitian serta bentuk publi-
kasi lainnya. 
Variabel Penelitian 

Variabel-variabel yang akan dianali-
sis dalam penelitian terdiri dari: 
1. Variabel X, yaitu faktor pembentuk 

persepsi baik pada Wajib Pajak Ba-
dan BUMS atau BUMD, meliputi: 
X1 : Proses Belajar pada Wajib 

Pajak Badan BUMS/BUMD 
X2 :  Motivasi pada Wajib Pajak 

Badan BUMS/BUMD 
X3 : Kepribadian pada Wajib Pajak 

Badan BUMS/BUMD 

Pelaksanaan Sistem Self Assessment (Z) 

Gambar 1 
Konseptual Kerangka Pemikiran
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2. Variabel Y, yaitu Persepsi Wajib Pa-
jak badan BUMS atau BUMD 
menge-nai UU Pajak Penghasilan. 

3. Variabel Z, yaitu Pelaksanaan 
Sistem Self Assessment pada Wajib 
Pajak Badan BUMS/BUMD. 

 
Pengujian Hippotesis 

Dari seluruh variabel yang akan dia-
nalisis dalam penelitian ini secara kon-
septual dapat digambarkan dalam dia-
gram jalur (path Analysis) sebagai beri-
kut: 

                                             Pεi  
                                                                  
 
 
 
 
 
 

                                       
             
Keterangan: 
X1 : Proses Belajar pada Wajib Pajak Badan 

BUMS/BUMD 
X2 : Motivasi pada Wajib Pajak Badan 

BUMS/BUMD 
X3 : Kepribadian pada Wajib Pajak Badan 

BUMS/BUMD 
Yi : Persepsi Wajib Pajak Badan 

BUMS/BUMD mengenai UU Pajak 
Penghasilan 

Zi : Pelaksanaan Sistem Self Assessment 
Wajib Pajak BUMS/BUMD 

 
 
 
Untuk menguji secara serempak 
pengaruh proses belajar, motivasi dan 
kepribadian terhadap  persepsi wajib 
pajak digunakan uji F sebagai berikut: 
H0 : PYX1 = PYX2 = PYX3 = 0 
H1 : Sekurang-kurangnya terdapat PYX1 

≠ 0 
Statistik uji yang digunakan: 

Sedangkan pengujian secara parsial 
dilakukan dengan menggunakan uji t. 
Hipotesis Operasional : H0 : PYiXi  ≤ 0 
              H1 : PYiXi  >  0 
 

Pengaruh persepsi wajib pajak mengenai 
UU pajak penghasilan terhadap pelak-
sanaan sistem self assessment dianalisa 
menggunakan hipotesa:H0 : β = 0 dan Ha 
: β ≠ 0. 
Untuk mengetahui apakah terdapat 
perbedaan pengaruh persepsi wajib 
pajak mengenai UU terhadap 
pelaksanaan self assessment antara 
wajib pajak BUMS dan wajib pajak 

BUMD digunakan uji beda sebagai 
berikut: H0 :  μ1 = μ2 dan Ha :  μ1 ≠ μ2 

X

 
Statistik Uji 
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HASIL PEMBAHASAN 

Untuk melihat pengaruh faktor pem-
bentuk persepsi terhadap perrsepsi wajib 
pajak badan secara serempak digunakan 
Uji Fisher. Dari hasil analisis diperoleh 
nilai F hitung sebesar 97.9517 dan F tabel 
untuk α 0,05, dengan db 3 sebesar 3.31. 
Oleh karena F hitung > F tabel maka Ho dito-
lak, sehingga dapat disimpulkan bahwa 
variabel Proses Belajaar (X1), Variabel 
Motivasi (X2) dan Variabel Kepribadian 
(X3) secara serempak berpengaruh 
positif terhadap persepsi wajib pajak 
badan BUMS mengenai UU Pajak 
Penghasilan. 

Hasil pengujian secara parsial dapat 
dilihat pada Tabel 3 berikut: 
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Tabel 3 

Koefisien jalur dan t hitung, variabel Proses Belajar, Motivasi dan Kepribadian  
pada Wajib Pajak Badan BUMS 

Nama Variabel Koefisien Jalur T hit T tabel Kesimpulan 
Proses Belajar (X1) 0.3267 2.2834 2.093 Nyata 
Motivasi (X2) 0.4631 6.6494 2.093 Nyata 
Kepribadian (X3) 0.31221 2.3179 2.093 Nyata 

thitung > ttabel : Pengaruh Nyata 
 

Mengingat antara variabel indepen-
den memiliki korelasi (hubungan) maka 
perlu juga dihitung besarnya pengaruh 
langsung dan besarnya pengaruh tidak 

langsung antara variabel independen ter-
sebut terhadap variabel dependen. Untuk 
melihat hubungan variabel tersebut disa-
jikan dalam Tabel 4 berikut : 

 
Tabel 4 

Pengaruh langsung dan tidak langsung variabel Proses Belajar,  
Motivasi, Kepribadian terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan BUMS  

mengenai UU Pajak Penghasilan 
Nama Variabel Besarnya Pengaruh (%) 

1. Proses Belajar (X1)  
Pengaruh Langsung 10.67 
Pengaruh tdk Langsung/melalui  
X2 9.04 
X3 9.25 
Total pengaruh X1 28.97 

2. Motivasi (X2)  
Pengaruh Langsung 21.84 
Pengaruh tdk Langsung/melalui  
X3 7.54 
X1 9.04 

Nama Variabel Besarnya Pengaruh (%) 
Total Pengaruh X2 38.72 

3. Kepribadian (X3)  
Pengaruh Langsung 9.75 
Pengaruh tdk Langsung/melalui  
X2 7.54 
X1 9.25 
Total Pengaruh X3 26.54 

Pengaruh Total (X1, X2, X3) 73.93 
Besarnya pengaruh dari faktor lain 24.64 

 
Dari tabel 4 dapat dilihat bahwa pe-

ngaruh variabel motivasi terhadap varia-
bel persepsi wajib pajak badan BUMS 
mengenai UU Pajak Penghasilan, lebih 
besar dibanding dengan variabel proses 
belajar maupun variabel kepribadian. 

Pengaruh faktor pembentuk persepsi 
terhadap persepsi wajib pajak badan 
BUMD secara serempak diuji dengan 
menggunakan Uji F. Dari hasil analisis 

diperoleh nilai Fhitung sebesar 430,2683 
dan Ftabel α 0,05, sebesar 9,28. Oleh 
karena F hitung > F tabel maka Ho ditolak, 
sehingga dapat disimpulkan bahwa varia-
bel Proses Belajar (X1), Variabel Motivasi 
(X2) dan Variabel Kepribadian (X3) secara 
serempak berpengaruh positif terhadap 
persepsi wajib pajak BUMD mengenai UU 
Pajak Penghasilan. 
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Tabel 5 

Koefisien Jalur dan thitung Variabel Proses Belajar, Motivasi, Kepribadian  
pada Wajib Pajak Badan BUMD 

Nama Variabel Koefisien Jalur thit t tabel Kesimpulan 
Proses Belajar (X1) 0.7707 13.4916 3.182 Nyata 
Motivasi (X2) 0.1431 4.5317 3.182 Nyata 
Kepribadian (X3) 0.1809 3.3813 3.182 Nyata 

  thitung > ttabel : Pengaruh Nyata 
 

Untuk melihat besarnya hubungan 
variabel baik hubungaan langsung mau-
pun hubungan tidak langsung dapat dili-
hat dalam Tabel 6. Dalam tabel tersebut 
nampak bahwa pengaruh variabel proses 

belajar lebih besaar dibanding dengan 
variabel motivasi maupun variabel kepri-
badian terhadap variabel persepsi wajib 
pajak badan BUMD mengenai UU pajak 
penghasilan yaitu sebesar 76.16%. 

 
Tabel 6 

Hubungan Langsung dan Tidak Langsung Variabel Proses Belajar, Motivasi, Kepribadian 
 terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan BUMD mengenai UU Pajak Penghasilan 

Nama Variabel Besarnya Pengaruh (%) 
1. Proses Belajar (X1)  

Pengaruh Langsung  59.40 
Pengaruh tdk Langsung/melalui  
X2 4.92 
X3 11.84 
Total pengaruh X1 76.16 

2. Motivasi (X2)  
Pengaruh Langsung 2.05 

Nama Variabel Besarnya Pengaruh (%) 
Pengaruh tdk Langsung/melalui  
X3 0.76 
X1 4.92 
Total Pengaruh X2 7.73 

3. Kepribadian (X3)  
Pengaruh Langsung 3.27 
Pengaruh tdk Langsung/melalui  
X2 0.76 
X1 11.84 
Total Pengaruh X3 15.87 

Pengaruh Total (X1, X2, X3) 99.77 
Besarnya pengaruh dari faktor lain 4.82 

 
Pengaruh persepsi wajib pajak me-

ngenai UU Pajak Penghasilan terhadap 
pelaksanaan sistem self assessment diuji 
dengan menggunakan uji t. Persepsi wa-
jib pajak badan BUMS mengenai UU Pa-
jak Penghasilan berpengaruh positif ter-
hadap pelaksanaan sistem self assess-
ment. Hal ini mengandung makna bahwa 
semakin baik persepsi yang dimiliki wajib 
pajak BUMS, akan semakin baik kualitas 

dalam melaksanakan kewajiban perpa-
jakannya. 

Persepsi wajib pajak badan BUMD 
mengenai UU Pajak Penghasilan ber-
pengaruh positif terhadap pelaksanaan 
sistem self assessment, yang berarti 
bahwa semakin baik persepsi yang dimi-
liki oleh wajib pajak badan BUMD 
tersebut akan semakin baik pula kualitas 
dalam melaksanakan kewajiban 
perpajakannya. 
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Hasil pengujian mengenai persepsi 
wajib pajak mengenai UU Pajak Peng-
hasilan terhadap pelaksanaan sistem self 
assessment pada wajib pajak BUMS dan 
wajib pajak BUMD menunjukkan bahwa 
H0 diterima (t hitung = 1.39 < t tabel = 2.05). 
Dengan demikian tidak terdapat perbeda-
an pengaruh persepsi wajib pajak menge-
nai UU Pajak Penghasilan terhadap pe-
laksanaan sistem self assessment antara 
wajib pajak BUMS dan wajib pajak 
BUMD. 
 
PENUTUP 
Kesimpulan 

Proses belajar, motivasi dan kepriba-
dian secara bersama-sama (serempak) 
berpengaruh terhadap terbentuknya per-
sepsi wajib pajak badan mengenai UU 
Pajak Penghasilan baik wajib pajak ba-
dan BUMS maupun BUMD. Secara par-
sial pada wajib pajak BUMS masing-
masing variabel mempunyai pengaruh 
positif, dan kontribusi pengaruh variabell 
lebih besar dibanding proses belajar mau-
pun kepribadian. Pada wajib pajak badan 
BUMD masing-masing variabel mempu-
nyai pengaruh positif dan variabel proses 
belajar pengaruhnya lebih besar diban-
dingkan dengan kedua variabel lainnya. 

Persepsi wajib pajak badan BUMS 
maupun BUMD mengenai mengenai UU 
Pajak Penghasilan berpengaruh nyata 
terhadap pelaksanaan sistem self assess-
ment. 

Persepsi wajib pajak badan BUMS 
dengan persepsi wajib pajak badan 
BUMD mengenai mengenai UU Pajak 
Penghasilan tidak mempunyai perbedaan 
yang nyata/signifikan. 
 
Saran 

Dalam rangka meningkatkan peneri-
maan pajak, maka perlu diberikan motiva-
si kepada wajib pajak BUMS dan untuk 
wajib pajak BUMD proses belajarnya per-
lu ditingkatkan. 

Karena pengaruh dari faktor lain ma-
sih cukup besar, maka diperlukan peneli-
tian lebih lanjut terhadap faktor-faktor 
yang mempengaruhi persepsi wajib pajak 
BUMS. 
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