BAB III
METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah langkah dan prosedur yang akan dilakukan dalam
pengumpulan data atau informasi guna meneliti masalah dan menguji hipotesis
penelitian. Dalam mengumpulkan data diperlukan untuk menyusun penelitian ini,
penulis menggunakan metodologi penelitian sebagai berikut:

3.1. Ruang Lingkup Penelitian
Sesuai dengan judul, penelitian ini menitikberatkan pada pengkajian tentang
faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan PPh OP (pasal 21, 25 dan 29 pada UU
PPh) di kota Medan, dalam kurun waktu 10 tahun, yakni dari tahun 2001 – 2010
dengan menggunakan data triwulan.

3.2. Jenis dan Sumber Data
Data yang digunakan adalah jenis data sekunder, yaitu jenis data yang
diperoleh dan digali melalui hasil pengolahan pihak kedua dari hasil penelitian
lapangan, baik berupa data kualitatif maupun kuantitatif. Untuk analisa data
digunakan data triwulanan, dalam kurun waktu 10 tahun yakni dari tahun 2001
sampai dengan 2010. Ada data tahunan yang dipecah menjadi data triwulanan dengan
menggunakan Eviews 7.2, yaitu low to high frequency, di sini perlu asumsi trend
data, dimana data dibagi empat. Adapun data-data tersebut bersumber dari:
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1. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumut I
2. Badan Pusat Statistik Kota Medan.

3.3. Model Analisis Data
Model Analisis yang digunakan dalam menganalisis determinan penerimaan
PPh OP kota Medan adalah model ekonometrika, dengan tehnik analisis yang
digunakan adalah model kuadrat terkecil biasa (Ordinary Least Square/ OLS).
Fungsi dari penelitian ini adalah:
PPH = f (WP, UMK, PPK, PM, DSP) ....................................................................(1)
Dari model persamaan (1) dispesifikasikan ke dalam model ekonometrika
sebagai berikut:
LogPPH = a + b 1 LogWP + b2LogUMK

+ b3LogPPK + b4LogPM + DSP

+µ...(2)
Dimana
PPH

= Penerimaan PPh OP Kota Medan ( Milyar Rupiah)

a

= intercept

WP

= Jumlah Wajib Pajak OP (orang)

UMK = Upah Minimum Kota Medan (Rupiah)
PPK

= Pendapatan Per Kapita (Rupiah)

PM

= Penanaman Modal (Miliar Rupiah)
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DSP

= Dummy Sunset Policy

b 1 ....b 4 = koefisien regresi
µ

= error term

3.4. Pengujian Statistik
3.4.1. Uji Koefisien Determinasi (R2)
Uji ini digunakan untuk mengetahui besarnya kemampuan variabel-variabel
bebas menerangkan variabel tidak bebas pada model secara bersama-sama.
Nilai R2 berkisar antara 0 sampai dengan 1. Semakin besar nilai R2, maka
semakin besar pula kemampuan variabel-variabel bebas menerangkan variabel tidak
bebas.
3.4.2. Uji F- statistik
Uji ini digunakan untuk mengetahui variabel-variabel bebas secara bersamasama mempengaruhi variabel tidak bebas dengan hipotesis:
H 0 : semua variabel bebas secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel tidak
bebas.
H 1 : semua variabel bebas secara bersama-sama mempengaruhi variabel tidak bebas.
Dengan tingkat keyakinan=α dan df= (k-1) (N-k)
H 0 diterima jika F -hitung < F -tabel
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H 0 ditolak jika F -hitung > F -tabel
3.4.3. Uji t-statistik
Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel bebas dalam
model secara terpisah mempunyai pengaruh nyata terhadap variabel tidak bebas
untuk tingkat kepercayaan = α dan df = n-k dengan hipotesa:
H 0 : variabel bebas tidak mempengaruhi variabel tidak bebas
H 1 : variabel bebas mempengaruhi variabel tidak bebas
Jika-t -tabel < t -hitung < t -tabel maka H 0 diterima artinya variabel bebas secara
terpisah tidak mempengaruhi vriabel tidak bebas.
Jika t -hitung < -t -tabel atau t -hitung > t -tabel maka H 0 ditolak artinya variabel bebas
secara terpisah berpengaruh terhadap variabel tidak bebas.

3.5. Uji Asumsi Klasik
3.5.1. Uji Multikolinearitas
Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi
ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Pada mulanya
multikolinieritas berarti ada hubungan yang sempurna atau pasti di antara beberapa
atau semua variabel yang menjelaskan :
LogX 1, LogX 2, LogX 1 ,...,LogX λ
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(dimana λ = 1 untuk semua pengamatan memungkinkan intersep). Suatu hubungan
linear yang pasti ada apabila kondisi berikut terpenuhi :
β1x1 + β 2 x 2 + β 3 x 3 + .... + β k x k + V = 0
Untuk menguji adanya multikolinieritas, karena multikolinieritas adalah
kombinasi linear yang pasti menjelaskan lainnya. Salah satunya cara untuk
mengetahui hubungan antar variabel logX yang satu dengan variabel logX yang lain
adalah meregresi tiap logX i sisa variabel logX dan menghitung r2 yang cocok.
Pengujian terhadap masing-masing variabel independent tersebut didapat, kemudian
dibandingkan dengan R2 yang didapat dari hasil regresi secara bersama-sama variabel
independen. Jika r2 variabel melebihi R2 pada model regresi, maka dalam regresi
tersebut terdapat multikolinieritas. Sebaliknya apabila r2 variabel < R2 pada model
regresi, maka dalam regresi tersebut tidak terdapat multikolinieritas.
3.5.2. Uji Otokorelasi
Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi linear
ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada
periode t-1 (sebelumnya), yaitu suatu fenomena bahwa faktor pengganggu yang satu
dengan yang lain saling berhubungan. Untuk mengetahui ada tidaknya auto korelasi
dapat dilakukan dengan metode Uji Langrange Multilier (LM) yaitu dengan
membandingkan nilai χ2 tabel dengan χ2 hitung. Rumus untuk mencari χ2 hitung
sebagai berikut :
χ2 = (n-1) R2
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dengan pedoman, bila nilai χ2 hitung lebih kecil dibandingkan nilai χ2 tabel maka
tidak ada autokorelasi. Sebaliknya bila nilai χ2 hitung lebih besar dibandingkan
dengan nilai χ2 tabel maka ditemukan adanya auto korelasi.
3.5.3. Uji Normalitas
Asumsi model regresi linier klasik adalah bahwa faktor pengganggu μ i
mempunyai nilai rata-rata yang sama dengan nol, tidak berkorelasi dan mempunyai
varian yang konstan. Uji normalitas adalah untuk melihat apakah nilai residual
terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual
yang terdistribusi normal. Jadi uji normalitas bukan dilakukan pada masing-masing
variabel tetapi pada nilai residualnya. Dengan asumsi ini, OLS estimator atau
penaksir akan memenuhi sifat-sifat statistik yang diinginkan, seperti ketidak biasaan
dan mempunyai varian yang minimum. Untuk dapat mengetahui normal atau
tidaknya faktor pengganggu dilakukan dengan J-B test (Jarque-Bera test). Uji ini
menggunakan hasil estimasi residual dan chisquare probability distribution, yaitu
dengan membandingkan nilai JB hitung = X2 hitung dengan nilai X2 tabel , dengan kriterian
keputusan sebagai berikut :
1. Bila nilai JB

hitung

> nilai X2

tabel ,

maka hipotesis yang menyatakan bahwa

residual μi adalah berdistribusi normal ditolak.
2. Bila nilai JB

hitung

< nilai X2 tabel , maka yang menyatakan bahwa residual μi

adalah berdistribusi normal tidak dapat ditolak.
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3.5.4. Uji Linieritas
Uji linieritas digunakan untuk melihat apakah spesifikasi model yang
digunakan sudah benar. Apakah fungsi yang digunakan sebaiknya berbentuk linier,
kuadrat atau kubik. Apakah suatu variabel baru relevan atau tidak dimasukkan dalam
model. Untuk uji linearitas dalam penelitian ini digunakan Uji Ramsey (Ramsey
RESET test), yaitu dengan membandingkan nilai F hitung dengan f tabel. Kriteria
keputusannya sebagai berikut :
1. Bila nilai F hitung > F tabel , maka hipotesis yang menyatakan bahwa spesifikasi
model yang digunakan dalam bentuk linier adalah benar ditolak.
2. Bila nilai F hitung < F tabel , maka hipotesis yang menyatakan bahwa spesifikasi
model yang digunakan dalam bentuk fungsi linier adalah benar tidak dapat
ditolak.

3.6. Definisi Operasional Variabel Penelitian
Variabel-varibel penelitian dapat didefinisikan sebagai berikut:
1. Penerimaan PPh OP (PPH) merupakan jumlah penerimaan triwulanan yang
diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak yang ada di kota Medan berkenaan
dengan pajak penghasilan yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi,
dinyatakan dalam jutaan Rupiah.
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2. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WP), adalah jumlah wajib pajak orang
pribadi triwulanan yang terdaftar di seluruh Kantor Pelayanan Pajak yang
berada di kota Medan, dinyatakan dalam orang.
3. Upah Minimum Kota Medan (UMK) adalah suatu standar minimum yang
digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah
kepada pekerja di dalam lingkungan usaha yang berada di kota Medan,
dinyatakan dalam Rupiah.
4. Pendapatan Perkapita (PPK), ialah jumlah pendapatan per kapita triwulanan
yang diterima oleh penduduk kota Medan yang dinyatakan dalam Rupiah.
5. Penanaman Modal (PM), adalah jumlah total penanaman modal di kota
Medan baik penanaman modal dalam negeri maupun asing, dan dinyatakan
dalam satuan miliar Rupiah.
6. Sunset Policy (DSP), adalah adanya kebijakan pemerintah untuk memberikan
penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan
kekurangan pembayaran pajak, dinyatakan dengan nilai 0 sebelum periode
berlakunya sunset policy (sebelum 31 Desember 2007) dan nilai 1 setelah
periode sunset policy (setelah 1 Januari 2008).
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

4.1. Hasil Penelitian
4.1.1. Sejarah Pajak Penghasilan
Pengenaan pajak langsung sebagai cikal bakal dari pajak penghasilan sudah
terdapat pada zaman Romawi Kuno, antara lain dengan adanya pungutan yang
bernama tributum yang berlaku sampai dengan tahun 167 Sebelum Masehi.
Pengenaan pajak pajak penghasilan secara eksplisit yang diatur dalam suatu Undangundang sebagai Income Tax baru dapat ditemukan di Inggris pada tahun 1799. Di
Amerika Serikat, pajak penghasilan untuk pertama kali dikenal di New Plymouth
pada tahun 1643, di mana dasar pengenaan pajak adalah " a person's faculty, personal
faculties and abilitites". Pada tahun 1646 di Massachusetts dasar pengenaan pajak
didasarkan pada "returns and gain". “personal faculty and abilities" secara implisit
adalah pengenaan pajak pengahasilan atas orang pribadi, sedangkan "Returns and
gain" berkonotasi pada pajak penghasilan badan. Tonggak-tonggak penting dalam
sejarah pajak di Amerika Serikat adalah Undang-Undang Pajak Federal tahun 1861
yang selanjutnya telah beberapa kali mengalami tax reform, terakhir dengan Tax
Reform Act tahun 1986. Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (tax return) yang
dibuat pada tahun 1860-an berdasarkan Undang-Undang Pajak Federal tersebut telah
dipergunakan sampai dengan tahun 1962.
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Sejarah pengenaan Pajak Penghasilan di Indonesia dimulai dengan adanya
tenement tax (huistaks) pada tahun 1816, yakni sejenis pajak yang dikenakan sebagai
sewa terhadap mereka yang menggunakan bumi sebagai tempat berdirinya rumah
atau bangunan. Pada periode sampai dengan tahun 1908 terdapat perbedaan perlakuan
perpajakan antara penduduk pribumi dengan orang Asia dan Eropa, dengan kata lain
dapat dikatakan bahwa terdapat banyak perbedaan dan tidak ada uniformitas dalam
perlakuan perpajakan Tercatat beberapa jenis pajak yang hanya diperlakukan kepada
orang Eropa seperti "patent duty". Sebaliknya business tax atau bedrijfsbelasting
untuk orang pribumi. Di samping itu, sejak tahun 1882 hingga 1916 dikenal adanya
Poll Tax yang pengenaannya berdasarkan status pribadi, pemilikan rumah dan tanah.
Pada 1908 terdapat Ordonansi Pajak Pendapatan yang diperlakukan untuk
orang Eropa, dan badan-badan yang melakukan usaha bisnis tanpa memperhatikan
kebangsaan pemegang sahamnya. Dasar pengenaan pajaknya penghasilan yang
berasal dari barang bergerak maupun barang tak gerak, penghasilan dari usaha,
penghasilan pejabat pemerintah, pensiun dan pembayaran berkala. Tarifnya bersifat
proporsional dari 1%, 2% dan 3% atas dasar kriteria tertentu. Selanjutnya, tahun 1920
dianggap sebagai tahun unifikasi, dimana dualistik yang selama ini ada, dihilangkan
dengan diperkenalkannya General income tax yakni Ordonansi pajak pendapatan
yang diperbaharui pada tahun 1920 (Ordonantie op de Herziene Inkomstenbelasting
1920, Staatsblad 1920 1921, No.312) yang berlaku baik bagi penduduk pribumi,
orang Asia maupun orang Eropa. Dalam Ordonansi pajak pendapatan ini telah
diterapkan asas-asas pajak penghasilan yakni asas keadilan domisili dan asas sumber.
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Karena desakan kebutuhan dengan makin banyaknya perusahaan yang
didirikan di Indonesia seperti perkebunan-perkebunan (ondememing), pada tahun
1925 ditetapkanlah Ordonasi pajak perseroan tahun 1925 (Ordonantie op de
Vennootschapbelasting) yakni pajak yang dikenakan terhadap laba perseroan, yang
terkenal dengan nama PPs (Pajak Perseroan). Ordonansi ini telah mengalami
beberapa kali perubahan dan penyempurnaan antara lain dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Tatacara Pemungutan
Pajak Pendapatan 1944, Pajak Kekayaan 1932 dan Pajak Perseroan tahun 1925 yang
dalam praktek lebih dikenal dengan UU MPO dan MPS. Perubahan penting lainnya
adalah dengan UU No. 8 tahun 1970 dimana fungsi pajak mengatur/regulerend
dimasukkan ke dalam Ordonansi PPs 1925, khususnya tentang ketentuan cuti pajak
(tax holiday). Ordonasi PPs 1925 berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 1983,
yakni pada saat diadakannya reformasi pajak, Pada awal tahun 1925-an yakni dengan
mulai berlakunya Ordonansi Pajak Perseroan 1925 dan dengan perkembangan pajak
pendapatan di Negeri Belanda, maka timbul kebutuhan untuk merevisi Ordonansi
Pajak Pendapatan 1920, yakni dengan ditetapkannya Ordonasi Pajak Pendapatan
tahun 1932 (Ordonantie op de Incomstenbelasting 1932, Staatsblad 1932, No.111)
yang dikenakan kepada orang pribadi (Personal Income Tax). Asas-asas pajak
penghasilan telah diterapkan kepada penduduk Indonesia; kepada bukan penduduk
Indonesia hanya dikenakan pajak atas penghasilan yang dihasilkannnya di Indonesia;
Ordonansi ini juga telah mengenal asas sumber dan asas domisili.
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Dengan makin banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia, maka kebutuhan
akan mengenakan pajak terhadap pendapatan karyawan perusahaan muncul. Maka
pada tahun 1935 ditetapkanlah Ordonansi Pajak Pajak Upah (loonbelasting) yang
memberi kewajiban kepada majikan untuk memotong Pajak Upah/gaji pegawai yang
mempunyai tarif progresif dari 0% sampai dengan 15%. Pada zaman Perang Dunia II
diberlakukan Oorlogsbelasting (Pajak perang) menggantikan ordonansi yang ada dan
pada tahun 1946 diganti dengan nama Overgangsbelasting (Pajak Peralihan). Dengan
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1957 nama Pajak Peralihan diganti dengan nama
Pajak Pendapatan tahun 1944 yang disingkat dengan Ord. PPd. 1944. Pajak
Pendapatan sendiri disingkat dengan PPd. saja.
Ord. PPd. 1944 setelah beberapa kali mengalami perubahan terutama dengan
perubahan tahun 1968 yakni dengan adanya UU No. 8 tahun 1968 tentang Perubahan
dan Penyempurnaan Tatacara Pemungutan Pajak Pendapatan 1944, Pajak Kekayaan
1932 dan Pajak Perseroan 1925, yang lebih terkenal dengan "UU MPO dan MPS".
Perubahan lainnya adalah dengan UU No. 9 tahun 1970 yang berlaku sampai dengan
tanggal 31 Desember 1983, yakni dengan diadakannya reformasi pajak di Indonesia.
Subyek pajak
Pajak Penghasilan (disingkat PPh) di Indonesia diatur pertama kali dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 dengan penjelasan pada Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50. Selanjutnya berturut-turut peraturan ini
diamandemen oleh:
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1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008
4.1.2. Perkembangan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Kota Medan
Perkembangan PPh OP di kota Medan dari tahun ke tahun terus mengalami
kenaikan seperti yang terlihat pada Tabel 4.1. berikut ini
Tabel 4.1. Data PPh OP Kota Medan Periode 2001 – 2010 (Dalam Milyar
Rupiah)
PERIODE

PPh
OP

PERKEMBANGAN
(%)

2001Q1
4,23
2001Q2
4,34
2001Q3
4,51
2001Q4
4,72
2002Q1
4,97
2002Q2
5,28
2002Q3
5,64
2002Q4
6,04
2003Q1
5,8
2003Q2
6,58
2003Q3
7,69
2003Q4
9,12
2004Q1
12,2
2004Q2
13,7
2004Q3
15,1
2004Q4
16,3
2005Q1
18,1
2005Q2
18,7
2005Q3
18,7
2005Q4
18,2
Sumber: Ditjen Pajak 2011

-2,60
3,92
4,66
5,30
6,24
6,82
7,09
-3,97
13,45
16,87
18,60
33,77
12,30
10,22
7,95
11,04
3,31
0,00
-2,67

PERIODE

PPh
OP

PERKEMBANGAN
(%)

2006Q1
2006Q2
2006Q3
2006Q4
2007Q1
2007Q2
2007Q3
2007Q4
2008Q1
2008Q2
2008Q3
2008Q4
2009Q1
2009Q2
2009Q3
2009Q4
2010Q1
2010Q2
2010Q3
2010Q4

14,7
14,3
14,4
15
16,4
17,9
19,9
22,3
28,3
30,2
31,2
31,3
138
72,2
59,9
258
523
855
1.250
1.720

-19,23
-2,72
0,70
4,17
9,33
9,15
11,17
12,06
26,91
6,71
3,31
0,32
340,89
-47,68
-17,04
330,72
102,71
63,48
46,20
37,60
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Berdasarkan data di atas dapat dilihat secara umum penerimaan PPh OP untuk
kota Medan selama periode 2001 – 2010 terus mengalami peningkatan, dimana nilai
penerimaan PPh OP untuk kota Medan minimum sebesar Rp. 4,230,000,000 dan
maksimum sebesar Rp. 1,720,000,000,000 dengan rata rata pertumbuhan per triwulan
sebesar 27,60 persen per triwulan selama periode 2001 – 2010. Pergerakan trend dari
penerimaan PPh OP kota Medan dapat dilihat pada Gambar 4.1 berikut:

Sumber: Ditjen Pajak Kota Medan

Gambar 4.1 Perkembangan PPh OP di Kota Medan
Pergerakan trend penerimaan PPh OP kota Medan cenderung naik, dimana
sejak awal periode 2001 hingga 2008 kenaikan yang terjadi tidak begitu signifikan,
tetapi setelah 2008 kenaikan begitu melonjak tajam, hal ini disebabkan adanya
peraturan pemerintah mengenai “sunset policy”.
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4.1.3. Perkembangan Wajib Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Kota Medan
Wajib Pajak (WP) adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban
perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.
Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam
kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang,
mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak
berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa
dari luar Daerah Pabean.
Sesuai dengan sistem self assessment, Wajib Pajak mempunyai kewajiban
untuk mendaftarkan diri, melakukan sendiri penghitungan pembayaran dan pelaporan
pajak terutangnya.
Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri untuk
mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Wajib Pajak Orang Pribadi yang
wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP adalah :
1. Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
2. Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, yang
memperoleh penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) wajib
mendaftarkan diri paling lambat pada akhir bulan berikutnya;
3. Wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah, karena hidup terpisah
berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan
perjanjian pemisahan penghasilan dan harta;
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4. Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang mempunyai tempat usaha
berbeda dengan tempat tinggal, selain wajib mendaftarkan diri ke KPP yang
wilayah kerjanya meliputi tempat tinggalnya, juga diwajibkan mendaftarkan diri
ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan.
Untuk memperoleh NPWP, Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada Kantor
Pelayanan Pajak yang wilayahnya meliputi kedudukan wajib pajak dengan mengisi
formulir pendaftaran dan melampirkan persyaratan administrasi. Selain mendatangi
Kantor Pelayanan Pajak, Wajib Pajak Orang Pribadi dapat pula mendaftarkan diri
secara online melalui e-registration di website Direktorat Jenderal Pajak
www.pajak.go.id. Selain mendapatkan NPWP, Wajib Pajak dapat dikukuhkan
sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan kepadanya akan diberikan Nomor
Pengkuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP)
Setelah melakukan pendaftaran dan mendapatkan NPWP, Wajib Pajak
mempunyai kewajiban untuk menghitung dan membayar pajak, yang selanjutnya
melaporkan pajak terutangnya dalam bentuk Surat Pemberitahuan (SPT).
Apabila dalam menghitung dan membayar pajak tersebut ditemukan
ketidakbenaran dalam pengisian SPT atau karena ditemukannya data fiskal
berdasarkan hasil pemeriksaan yang tidak dilaporkan oleh WP, Direktorat Jenderal
Pajak akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) kepada WP tersebut.
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Wajib pajak selain mempunyai kewajiban juga mempunyai hak untuk
mendapatkan kerahasiaan atas seluruh informasi yang telah disampaikan pada
Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka menjalankan ketentuan perpajakan. Berkaitan
dengan pembayaran pajak terutang, Wajib Pajak berhak memperoleh :
1. Pengangsuran pembayaran, apabila wajib pajak mengalami kesulitan keuangan
sehingga tidak mampu untuk membayar pajak sekaligus.
2. Pengurangan PPh Pasal 25, apabila Wajib Pajak mengalami kesulitan keuangan
dikarenakan usahanya mengalami kesulitan sehingga tidak mampu membayar
angsuran yang sudah ditetapkan sebelumnya.
3. Pembebasan Pajak, apabila wajib pajak mengalami musibah dikarenakan force
mayeur seperti bencana alam. Dalam hal ini DJP akan mengeluarkan suatu
kebijakan.
4. Pajak ditanggung pemerintah, dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang
dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri PPh yang terutang atas
penghasilan yang diterima oleh kontraktor, konsultan dan supplier utama
ditanggung oleh pemerintah
5. Insentif Perpajakan, untuk merangsang investasi
6. Penundaan pelaporan SPT Tahunan, apabila Wajib Pajak tidak dapat
menyelesaikan/menyiapkan laporan keuangan tahunan untuk memenuhi batas
waktu penyelesaian, Wajib Pajak berhak mengajukan permohonan perpanjangan
penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan paling lama 6 (enam) bulan.
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7. Restitusi (pengembalian kelebihan pembayaran pajak), apabila wajib pajak
merasa bahwa jumlah pajak atau kredit pajak yang dibayar lebih besar daripada
jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak
seharusnya terutang, dengan catatan Wajib Pajak tidak punya hutang pajak lain.
8. Keberatan, Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan ke DJP. Apabila dalam
pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan kemungkinan
terjadi bahwa Wajib Pajak (WP) merasa kurang/tidak puas atas suatu ketetapan
pajak yang dikenakan kepadanya atau atas pemotongan/pemungutan oleh pihak
ketiga.
9. Banding, apabila hasil proses keberatan dirasa masih belum memuaskan Wajib
Pajak dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak.
10. Peninjauan Kembali, apabila Wajib Pajak tidak/belum puas dengan putusan
Pengadilan Pajak, maka pihak yang bersengketa dapat mengajukan Peninjauan
Kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak dan hanya dapat
diajukan satu kali.
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Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi di kota Medan adalah sebagai berikut:
Tabel 4.2. Data Wajib Pajak PPh OP Kota Medan Periode 2001–2010(Dalam
Orang)
PERIODE

WP

2001Q1
54.609
2001Q2
55.550
2001Q3
56.528
2001Q4
58.405
2002Q1
59.665
2002Q2
63.441
2002Q3
69.642
2002Q4
78.076
2003Q1
86.217
2003Q2
98.759
2003Q3
110.663
2003Q4
116.660
2004Q1
119.498
2004Q2
122.858
2004Q3
124.627
2004Q4
126.542
2005Q1
128.402
2005Q2
131.183
2005Q3
133.306
2005Q4
139.265
Sumber: Ditjen Pajak 2011

PERKEMBANGAN
(%)

PERIODE

WP

PERKEMBANGAN
(%)

-1,72
1,76
3,32
2,16
6,33
9,77
12,11
10,43
14,55
12,05
5,42
2,43
2,81
1,44
1,54
1,47
2,17
1,62
4,47

2006Q1
2006Q2
2006Q3
2006Q4
2007Q1
2007Q2
2007Q3
2007Q4
2008Q1
2008Q2
2008Q3
2008Q4
2009Q1
2009Q2
2009Q3
2009Q4
2010Q1
2010Q2
2010Q3
2010Q4

141.690
143.921
145.559
147.519
149.735
152.637
164.724
226.798
246.892
252.650
257.108
290.513
389.371
428.305
457.574
477.351
512.812
535.003
554.036
570.345

1,74
1,57
1,14
1,35
1,50
1,94
7,92
37,68
8,86
2,33
1,76
12,99
34,03
10,00
6,83
4,32
7,43
4,33
3,56
2,94

Berdasarkan data di atas dapat dilihat secara umum jumlah WP PPh OP untuk
kota Medan selama periode 2001 – 2010 terus mengalami peningkatan, dimana nilai
jumlah WP PPh OP untuk kota Medan minimum sebesar 54.609 orang dan
maksimum sebesar 570.345 orang dengan rata rata pertumbuhan per triwulan sebesar
6.45 persen per triwulan selama periode 2001 – 2010. Pergerakan trend dari jumlah
WP PPh OP kota Medan dapat dilihat pada Gambar 4.2 berikut:
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Sumber: Ditjen Pajak Kota Medan

Gambar 4.2. Perkembangan WP PPh OP di Kota
Pergerakan trend jumlah WP PPh OP kota Medan cenderung naik, dimana
sejak awal periode 2001 hingga 2007 terus mengalami kenaikan, pada akhir kuartal
ke empat 2007 mulai terjadi lonjakan jumlah WP PPh OP kota Medan, hal ini
disebabkan adanya peraturan pemerintah mengenai “Sunset Policy”, Sunset Policy
adalah kebijakan pemberian fasilitas perpajakan, yang berlaku hanya pada tahun
2008, dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga yang
diatur dalam Pasal 37A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
(Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007).
4.1.4. Perkembangan Upah Minimum di Kota Medan
Upah Minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para
pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pegawai, karyawan
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atau buruh di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Pemerintah mengatur
pengupahan melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 05/Men/1989 tanggal 29
Mei 1989 tentang Upah Minimum.
Penetapan upah dilaksanakan setiap tahun melalui proses yang panjang. Mulamula Dewan Pengupahan Daerah (DPD) yang terdiri dari birokrat, akademisi, buruh
dan pengusaha mengadakan rapat, membentuk tim survei dan turun ke lapangan
mencari tahu harga sejumlah kebutuhan yang dibutuhkan oleh pegawai, karyawan
dan buruh. Setelah survei di sejumlah kota dalam propinsi tersebut yang dianggap
representatif, diperoleh angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) - dulu disebut
Kebutuhan Hidup Minimum (KHM). Berdasarkan KHL, DPD mengusulkan upah
minimum regional (UMR) kepada Gubernur untuk disahkan. Komponen kebutuhan
hidup layak digunakan sebagai dasar penentuan upah minimum berdasarkan
kebutuhan hidup pekerja lajang (belum menikah).
Saat ini upah minimum juga dikenal dengan istilah Upah Minimum Propinsi
(UMP) karena ruang cakupnya biasanya hanya meliputi suatu propinsi. Selain itu
setelah otonomi daerah berlaku penuh, dikenal juga istilah Upah Minimum
Kabupaten/Kota (UMK).
Medan sebagai kota terbesar ketiga di Indonesia tentunya banyak memiliki
industri yang memiliki pekerja massal, sehingga pengaturan UMK merupakan suatu
hal sangat penting bagi kemajuan perekonomian kota Medan. Data UMK tahunan
dipecah menjadi data kwartalan dengan menggunakan Eviews 7.2, yaitu low to high
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frequency disini perlu asumsi trend data, dimana data dibagi empat. Perkembangan
UMK kota Medan dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut ini:
Tabel 4.3. Data UMK Kota Medan Periode 2001 – 2010 (Dalam Rupiah)
PERIODE

UMK

PERKEMBANGAN
(%)

2001Q1
368.297,60
2001Q2
389.343,40
2001Q3
408.846,90
2001Q4
426.808,10
2002Q1
443.227,10
2002Q2
458.103,90
2002Q3
471.438,40
2002Q4
483.230,60
2003Q1
490.507,80
2003Q2
500.404,70
2003Q3
509.948,40
2003Q4
519.139,10
2004Q1
513.921,90
2004Q2
528.028,10
2004Q3
547.403,10
2004Q4
572.046,90
2005Q1
608.045,30
2005Q2
640.792,20
2005Q3
676.373,40
2005Q4
714.789,10
Sumber: BPS Kota Medan 2011

-5,71
5,01
4,39
3,85
3,36
2,91
2,50
1,51
2,02
1,91
1,80
-1,00
2,74
3,67
4,50
6,29
5,39
5,55
5,68

PERIODE

UMK

PERKEMBANGAN
(%)

2006Q1
2006Q2
2006Q3
2006Q4
2007Q1
2007Q2
2007Q3
2007Q4
2008Q1
2008Q2
2008Q3
2008Q4
2009Q1
2009Q2
2009Q3
2009Q4
2010Q1
2010Q2
2010Q3
2010Q4

776.875,00
812.625,00
842.875,00
867.625,00
882.656,20
898.093,70
909.718,70
917.531,20
898.562,50
907.937,50
922.687,50
942.812,50
990.544,70
1.012.527,00
1.030.991,00
1.045.937,00
1.057.366,00
1.065.277,00
1.069.669,00
1.070.544,00

8,69
4,60
3,72
2,94
1,73
1,75
1,29
0,86
-2,07
1,04
1,62
2,18
5,06
2,22
1,82
1,45
1,09
0,75
0,41
0,08

Berdasarkan data di atas dapat dilihat secara umum Upah Minimum Kota
Medan selama periode 2001 – 2010 terus mengalami peningkatan, dimana nilai Upah
Minimum Kota (UMK) minimum sebesar Rp. 368,297.60 perbulan dan maksimum
sebesar Rp.1,070,544 per bulan dengan rata rata pertumbuhan per triwulan sebesar
2.73 persen per triwulan selama periode 2001 – 2010. Pergerakan trend dari UMK
kota Medan dapat dilihat pada Gambar 4.3 berikut:
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Sumber: BPS Kota Medan 2011

Gambar 4.3. Perkembangan UMK Kota Medan
Pergerakan trend UMK kota Medan cenderung naik, dimana sejak awal
periode 2001 hingga 2007 terus mengalami kenaikan, kenaikan UMK ini didorong
terjadinya kenaikan harga BBM yang secara langsung menaikan harga kebutuhan
pokok dan tarif transportasi.
Seperti yang disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang

Ketenagakerjaan,

pengaturan

pengupahan

utamanya

perlu

mempertimbangkan dapat memenuhi kebutuhan pekerja/buruh yang dari waktu ke
waktu senantiasa meningkat, serta kelangsungan hidup perusahaan. Untuk itu,
penetapan Upah Minimum dan kenaikan Upah Minimum perlu dilakukan dan dikaji
secara cermat sehingga semua pihak dapat menarik manfaat. Kenaikan Upah
Minimum yang terlalu drastis akan merugikan perusahaan atau pemberi kerja.
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Sebaliknya kenaikan yang terlalu datar/landai tidak menguntungkan pekerja/buruh,
karena kenaikan tersebut akan kalah oleh inflasi sehingga tujuan menaikkan
kesejahteraan pekerja/buruh tidak akan tercapai. Oleh karena itu kenaikan Upah
Minimum perlu diketahui dan disetujui/disepakati oleh kedua belah pihak, dimana
regulasinya diatur oleh pemerintah daerah.
4.1.5. Perkembangan Pendapatan Per Kapita Kota Medan
Pendapatan Per Kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara.
Variabel yang digunakan untuk menghitung pendapatan per kapita adalah pendapatan
nasional dan jumlah penduduk.
Kegunaan umum dari perhitungan pendapatan per kapita adalah sebagai indikator
ekonomi yang mengukur tingkat kemakmuran penduduk suatu negara, pendapatan
per kapita dihitung secara berkala, biasanya 1 tahun.
Manfaat dari perhitungan pendapatan per kapita secara rinci dapat dijelaskan
antara lain sebagai berikut :
a. Untuk melihat tingkat perbandingan kesehjateraan masyarakat suatu negara dari
tahun ke tahun. Dari tabel yang dikeluarkan oleh BPS dapat dilihat bahwa
pendapatan per kapita Indonesia naik secara perlahan dari tahun ke tahun.
Pendapatan per kapita Indonesia di tahun 1996 adalah sebesar Rp. 2.102.000
namun pada tahun 1999, pendapatan per kapita Indonesia menurun menjadi Rp.
1.761.108,5.
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b. Sebagai data perbandingan tingkat kesejahteraan suatu negara dengan negara lain.
Dari pendapatan per kapita masing-masing negara dapat dilihat tingkat
kesehjateraan tiap negara. Pada daftar pendapatan per kapita masing-masing
negara dilihat tingkat kesejahteraan tiap negara. Pada daftar pendapatan per kapita
terlihat bahwa pendapatan Singapura mencapai US$ 21.429 dan Indonesia hanya
mencapai US$839. Dari daftar itu pendapatan per kapita Singapura mencapai 26
kali pendapatan per kapita Indonesia.
c. Sebagai perbandingan tingkat standar hidup suatu negara dengan negara lainnya.
Dengan mengambil dasar pendapatan per kapita dari tahun ke tahun, dapat
disimpulkan apakah pendapatan per kapita suatu negara rendah, sedang ataupun
tinggi. Menurut data Bank Dunia, Indonesia berpendapatan menengah ke bawah.
d. Sebagai data untuk mengambil kebijakan di bidang ekonomi. Pendapatan per
kapita dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil lahan
pertimbangan untuk mengambil langkah di bidang ekonomi.
Pendapatan per kapita kota Medan Rp.2,3 juta pada tahun 1998 menjadi Rp.13,2 juta
pada tahun 2006. Bertambah 5,7 kali atau tumbuh 474 persen, alias meningkat tajam.
Itu kalau berdasarkan harga konstan. Jika diukur berdasarkan harga berlaku angkanya
adalah Rp.4,2 juta pada tahun 1998 menjadi Rp.23,7 juta pada tahun 2006 atau naik
5,6 kali.
Kedua metode tersebut menempatkan kota Medan sebagai daerah yang paling
menjanjikan kehidupan yang lebih menyenangkan. Dalam pengertian lain,
pertumbuhan ekonomi kota ini sangat mengagumkan selama tahun 2000-an ini. Oleh
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karena itu pada tataran provinsi Sumatera Utara, berdasarkan harga konstan posisi
ekonomi kota ini meroket dari urutan kedelapan pada tahun 1998 menjadi nomor satu
pada tahun 2006. Kinerja yang patut diberi apresiasi.
Dalam tiga tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi nasional yang sudah
digenjot habis-habisan hanya mampu mencapai 6,3 persen. Sementara ekonomi kota
Medan, bisa mencapai rata-rata 7 persen. Hal itulah yang membuat peran ekonomi
kota Medan menjadi makin lebih berpengaruh di Sumut. Pada tahun 1998 produk
domestik regional bruto atau pendapatan total kota ini baru mencatat sekitar 16,5
persen dari total PDRB Sumut. Naik menjadi hampir 30 persen pada tahun 2006.
Secara fisik kenomorsatuan Medan itu dapat disaksikan dengan kasat mata.
Sejumlah gedung bertingkat kini menjulang tinggi. Pusat perbelanjaan moderen
tumbuh di sana sini hingga merisaukan pemerhati kota. Hotel-hotel berbintang
bertambah di beberapa penjuru kota. Komplek-komplek perumahan mewah baru juga
banyak muncul di daerah stategis kota. Demikian juga dengan bertambahnya tempattempat rekreasi dan hiburan. Taman kota menambah indah pemandangan. Beberapa
tanda-tanda kemajuan begitu terlihat di mana-mana hingga kota Medan menjadi lebih
pantas menyandang predikat kota metropolitan.
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Perkembangan pendapatan per kapita kota Medan dapat dilihat pada tabel
4.4. berikut:
Tabel 4.4. Data Pendapatan Per Kapita Kota Medan Periode 2001 – 2010
(Dalam Juta Rupiah)
PERIODE

PENDAPATAN
PER KAPITA

PERKEMBANGAN
(%)

2001Q1
7,48
2001Q2
7,71
2001Q3
7,95
2001Q4
8,21
2002Q1
8,47
2002Q2
8,74
2002Q3
9,02
2002Q4
9,31
2003Q1
9,55
2003Q2
9,89
2003Q3
10,25
2003Q4
10,65
2004Q1
10,22
2004Q2
11,03
2004Q3
12,21
2004Q4
13,76
2005Q1
17,43
2005Q2
19,03
2005Q3
20,30
2005Q4
21,24
Sumber: BPS Kota Medan 2011

-3,11
3,14
3,16
3,19
3,20
3,21
3,22
2,61
3,48
3,69
3,88
-3,97
7,86
10,67
12,71
26,72
9,16
6,68
4,65

PERIODE

PENDAPATAN
PER KAPITA

PERKEMBANGAN
(%)

2006Q1
2006Q2
2006Q3
2006Q4
2007Q1
2007Q2
2007Q3
2007Q4
2008Q1
2008Q2
2008Q3
2008Q4
2009Q1
2009Q2
2009Q3
2009Q4
2010Q1
2010Q2
2010Q3
2010Q4

20,99
21,62
22,29
22,97
23,38
24,23
25,22
26,35
27,98
29,26
30,53
31,81
33,79
34,79
35,50
35,92
36,07
35,92
35,50
34,79

-1,21
3,04
3,06
3,07
1,77
3,63
4,09
4,49
6,19
4,56
4,36
4,18
6,24
2,94
2,04
1,20
0,40
-0,39
-1,18
-1,99

Berdasarkan data di atas dapat dilihat secara umum pendapatan per kapita
kota Medan selama periode 2001 – 2010 terus mengalami peningkatan, dimana
pendapatan per kapita minimum sebesar Rp. 7,479,541.00 per tahun dan maksimum
sebesar Rp. 36,065,204 per tahun dengan rata rata pertumbuhan per triwulan sebesar
4,02 persen per triwulan selama periode 2001 – 2010.

Pergerakan trend dari

pendapatan per kapita kota Medan dapat dilihat pada Gambar 4.4 berikut:
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Sumber: BPS Kota Medan 2011

Gambar 4.4. Perkembangan Pendapatan Per Kapita Kota
Pergerakan trend pendapatan per kapita kota Medan cenderung naik, dimana
sejak awal periode 2001 hingga 2007 terus mengalami kenaikan, kenaikan
pendapatan per kapita ini akibat berkembangnya usaha-usaha produktif disetiap
sektor ekonomi yang didukung oleh keberadaan sarana dan parasarana penunjang
juga salah satu faktor yang mampu meningkatkan pendapatan per kapita kota Medan.
4.1.6. Perkembangan Investasi Kota Medan
Investasi merupakan suatu pengeluaran sejumlah dana dari investor atau
pengusaha guna membiayai kegiatan produksi untuk mendapatkan profit di masa
yang akan datang.

Investasi tercipta dari pendapatan yang ditabung atau dari

penanaman modal baik secara langsung maupun tidak langsung oleh berbagai pihak
dengan tujuan memperbesar output dan meningkatkan pendapatan di kemudian hari.
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Investasi lazim disebut dengan istilah penanaman modal, akan memberikan banyak
pengaruh kepada perekonomian suatu negara atau daerah . Tingkat investasi pada
suatu daerah ditentukan oleh berbagai faktor antara lain; 1) tingkat keuntungan
investasi yang diramalkan 2) tingkat bunga 3) situasi politik 4) kemajuan teknologi
5) kemudahan kemudahan yang diberikan kepada investor.
Pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah
dapat dilihat melalui multiplier effect yang ditimbulkannya. Multiplier Effect atau
efek pengganda dari investasi dapat dituliskan sebagai berikut:
KI =

1
, dimana MPC merupakan besarnya hasrat untuk mengkonsumsi.
1 − MPC

Sehingga suatu investasi didalam suatu perekonomian memberikan dampak
pertambahan pendapatan nasional atau daerah, tidak hanya sebesar nilai investasi
yang ditanamkan, tetapi sebesar nilai investasi yang ditanamkan dikali dengan nilai
angka penggandanya, misalnya investasi ditanamkan pada suatu daerah sebesar Rp.
10 juta, dengan nilai MPC suatu masyarakat 2/3, maka pertambahan pendapatan yang
ditimbulkan dari investasi tersebut sebesar KI =

1
= 3, sehingga pertambahan
1− 2 / 3

pendapatan daerah tersebut menjadi:
∆Y = KI x ∆I = 3 x 10 juta = 30 juta
Tugas menumbuhkan iklim investasi tak lagi menjadi domain pemerintah
pusat, tapi juga daerah. Peraturan Pemerlntah Rl Nomor 45 Tahun 2008 Tentang
Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di
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Daerah, pemerintah pusat memberikan kebebasan buat pemerintah daerah
menentukan sendiri bonus yang mau mereka berikan kepada penanam modal.
Pemberian insentif tersebut tidak hanya berbentuk keringanan biaya, pajak
dan retribusi daerah. Bahkan, dapat berupa dana stimulan atau pemberian modal.
Sedangkan kemudahan investasi bisa berbentuk penyediaan sarana dan prasarana,
data, informasi, lahan, bantuan teknis dan percepatan pemberian izin. Tentunya,
segala macam bonus menarik itu mesti memberikan kontribusi bagi peningkatan
pendapatan masyarakat, produk domestik regional bruto serta peningkatan pelayanan
publik. Kemudian, menyerap tenaga kerja lokal, mendorong pengembangan usaha
kecil menengah dan koperasi.
Pemerintah pusat telah menerbitkan berbagai aturan untuk meningkatkan
investasi di daerah antara lain:
1. Undang-Undang Rl Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi
Khusus.
2. Peraturan Pemerlntah Rl Nomor 45 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pemberian
Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah
3. Peraturan Presiden Rl Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Kriteria dan
Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha
Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal
4. Peraturan Menteri Perdagangan Rl Nomor : 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang
Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan
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5. Peraturan Menteri Perdagangan Rl Nomor : 37/M-DAG/PER/9/2007 Tentang
Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan
6. Peraturan Pemerintah Rl Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Fasilitas Pajak
Penghasiian Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu
dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 35/PMK.011/2011 Tentang Bea Masuk
Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Oleh Industri
Telematika Untuk Tahun Anggaran 2009
8. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 89/SK/2007
Tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan
Bagi Perusahaan Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu
dan/atau di Daerah-DaerahTertentu
9. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 2/P/2008
Tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan
Bagi Perusahaan Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu
dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu
Kenyataan yang terjadi, pihak pemerintah daerah merasa pemerintah pusat
terlalu jauh ikut campur, pihak pemerintah daerah merasa merekalah yang paling tahu
peluang investasi di wilayahnya, dan meminta pemerintah pusat hanya menyiapkan
standar investasi saja, dan menurut pandangan pihak pemerintah daerah, pemerintah
pusat tidak bisa lagi mengendalikan investasi yang ada di kabupaten dan kota.
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Dualisme mengenai peraturan investasi ini sering menjadi penghambat
masuknya investor di daerah-daerah, demikian juga permasalahan yang dihadapi oleh
pemerintah kota Medan, tetapi secara umum pertumbuhan investasi di kota Medan
terus mengalami peningkatan seperti terlihat pada Tabel 4.5 berikut ini:
Tabel 4.5. Data Penanaman Modal di Kota Medan Periode 2001–2010(Dalam
Milyar Rupiah)
PERIODE

PENANAMAN
MODAL

PERKEMBANGAN
(%)

2001Q1
2.781,98
2001Q2
2.718,91
2001Q3
2.700,37
2001Q4
2.726,34
2002Q1
2.796,83
2002Q2
2.911,84
2002Q3
3.071,36
2002Q4
3.275,41
2003Q1
3.718,00
2003Q2
3.933,47
2003Q3
4.115,83
2003Q4
4.265,10
2004Q1
4.251,78
2004Q2
4.386,66
2004Q3
4.540,23
2004Q4
4.712,49
2005Q1
4.524,43
2005Q2
4.885,71
2005Q3
5.417,30
2005Q4
6.119,20
Sumber: BPS Kota Medan 2011

--2,27
-0,68
0,96
2,59
4,11
5,48
6,64
13,51
5,80
4,64
3,63
-0,31
3,17
3,50
3,79
-3,99
7,99
10,88
12,96

PERIODE

PENANAMAN
MODAL

PERKEMBANGAN
(%)

2006Q1
2006Q2
2006Q3
2006Q4
2007Q1
2007Q2
2007Q3
2007Q4
2008Q1
2008Q2
2008Q3
2008Q4
2009Q1
2009Q2
2009Q3
2009Q4
2010Q1
2010Q2
2010Q3
2010Q4

7.457,72
8.313,72
9.153,50
9.977,06
10.964,45
11.683,57
12.314,46
12.857,12
13.341,88
13.695,95
13.949,67
14.103,03
13.867,81
13.935,74
14.018,59
14.116,38
14.229,09
14.356,73
14.499,30
14.656,80

21,87
11,48
10,10
9,00
9,90
6,56
5,40
4,41
3,77
2,65
1,85
1,10
-1,67
0,49
0,59
0,70
0,80
0,90
0,99
1,09

Berdasarkan data di atas dapat dilihat secara umum penanaman modal di kota
Medan selama periode 2001 – 2010 terus mengalami peningkatan, dimana
penanaman modal minimum sebesar Rp. 2,7 trilyun dan maksimum sebesar Rp.
14,656 trilyun dengan rata rata pertumbuhan per triwulan sebesar 4,36 persen per
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triwulan selama periode 2001 – 2010. Pergerakan trend dari pendapatan per kapita
kota Medan dapat dilihat pada Gambar 4.5 berikut:

Sumber: BPS Kota Medan 2011

Gambar 4.5 Perkembangan Penanaman Modal di Kota Medan
Pergerakan trend penanaman modal di kota Medan cenderung naik, dimana
sejak awal periode 2001 hingga 2005 kenaikan masih terasa wajar, tetapi periode
2005 – 2008 kenaikan investasi begitu signifikan, penyebab kenaikan yang signifikan
pada periode tersebut adalah kebijakan-kebijakan Walikota Medan pada masa itu
yang sangat memperhatikan investasi, dimana beliau menjabat Walikota Medan
selama dua periode (2000 – 2005 dan 2005 – 2010), pada awal era kepemimpinan
kedua sebagai Walikota Medan, beliau sangat banyak memberi kemudahan kepada
para investor untuk menanamkan modalnya di kota Medan, dan ini terbukti pada
masa tersebut berbagai macam proyek penataan dan pembangunan kota, terutama
proyek papan iklan dan proyek lampu hias kota yang dinilai kontroversial. Selain itu,
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ia juga menyetujui pembangunan berbagai pusat perbelanjaan modern dan pusat jajan
Kesawan Square, sebuah pusat jajan di tengah kota yang dinilai cukup berhasil. Di
samping itu, kebijakannya mengkomersilkan sebagian dari lapangan Merdeka Medan
untuk dibangun tempat 'nongkrong' Merdeka Walk yang menuai banyak kritikan dari
berbagai pihak. Tetapi, kebijakannya tersebut di kemudian hari mendapat pujian,
karena hal itu ternyata menghidupkan geliat kota di malam hari. Pada tahun 2008
beliau diberhentikan dari jabatannya sebagai Walikota Medan.

Setelah beliau

diberhentikan geliat investasi di kota Medan mulai menjadi tidak begitu signifikan
kembali, seperti terlihat pada Gambar 4.5.

4.2. Hasil Analisis Penelitian
Untuk menentukan besarnya koefisien variabel yang ditentukan pada model
estimasi menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS) dengan program
Eviews 7.2. Adapun koefisien untuk masing-masing variabel dapat dilihat pada tabel
berikut ini:
Tabel 4.6. Hasil Regresi
Variable
C
LWP
LUMK
LPPK
LPM
DSP
R-squared
Adjusted R-squared
F-statistic
Prob(F-statistic)

Coefficient

Std. Error

10.33116
2.944270
3.347879
2.067312
2.159972
0.238832
0.896827
0.881655
59.10878
0.000000

4.147460
0.416783
1.434929
0.946291
0.718394
0.295162

t-Statistic

Prob.

2.490960***
7.064281***
2.333132***
2.184647 **
3.006667***
0.809154 .
Keterangan:
*** signifikan pada
** signifikan pada

0.0024
0.0000
0.0091
0.0144
0.0049
0.4241
α1%
α5%
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Durbin-Watson stat

1.517366

Berdasarkan tabel di atas dapat ditentukan hasil model estimasi sebagai
berikut:
LogPPH = 10,33 + 2,94 LogWP + 3,35 LogUMK + 2,07 LogPPK + 2,16 LogPM
+ 0,24 DSP
4.2.1. Interpretasi Model Estimasi
Berdasarkan hasil model estimasi dapat diketahui bahwa variabel jumlah WP
OP berpengaruh positip terhadap penerimaan PPh OP di kota Medan dengan
koefisien sebesar 2,94, berarti apabila jumlah WP OP naik sebesar 1 persen, maka
akan mengakibatkan kenaikan penerimaan PPh OP di kota Medan sebesar 2,94
persen, ceteris paribus.
Koefisien variabel Upah Minimum Kota Medan sebesar 3,35 memiliki arti
terdapat pengaruh positip variabel UMK terhadap penerimaan PPh OP, dan apabila
terjadi kenaikan Upah Minimum sebesar 1 persen akan mengakibatkan kenaikan
penerimaan PPh OP sebesar 3,35 persen, ceteris paribus.
Koefisien variabel Pendapatan Per Kapita Kota Medan sebesar 2,07 memiliki
arti terdapat pengaruh positip variabel terhadap penerimaan PPh OP dan apabila
terjadi kenaikan Pendapatan Per Kapita sebesar 1 persen akan mengakibatkan
kenaikan penerimaan PPh OP sebesar 2,07 persen, ceteris paribus.
Koefisien variabel Penanaman Modal (investasi) di Medan sebesar 2,16
memiliki arti terdapat pengaruh positip variabel Penanaman Modal terhadap
penerimaan PPh OP dan apabila terjadi kenaikan Penanaman Modal sebesar 1 persen
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akan mengakibatkan kenaikan penerimaan PPh OP sebesar 2,16 persen, ceteris
paribus.
Koefisien variabel Sunset Policy sebesar 0,24 memiliki arti terdapat pengaruh
positip Sunset Policy terhadap penerimaan PPh OP dan setelah ada kebijakan Sunset
Policy akan mengakibatkan kenaikan penerimaan PPh OP.
4.2.2. Pengujian Kesesuaian Model
4.2.2.1. Koefisien Determinasi
Berdasarkan estimasi data penelitian diperoleh nilai r-squared sebesar 0.896,
yang memiliki makna bahwa seluruh variabel penelitian yang digunakan didalam
model estimasi, yaitu jumlah wajib pajak, upah minimum, pendapatan per kapita, dan
penanaman modal mampu menjelaskan variasi penerimaan PPh OP di kota Medan
sebesar 89,7 persen selama periode 2001 – 2010, sedangkan sisanya 10,3 persen
merupakan variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian
4.2.2.2. Uji F - statistik
Untuk melakukan uji serempak ini dilakukan dengan membandingkan nilai Fhitung dengan F-tabel dan melihat nilai signifikansi hasil estimasi data penelitian.
Nilai F-hitung untuk data penelitian adalah 59.10878 dan nilai signifikansinya adalah
0.000000. Hasil F-tabel adalah 2,493, bila F-hitung dibandingkan dengan F-tabel
(59,109 > 2,493) dan nilai sig (0,000 < 0,05) dapat disimpulkan secara serempak
variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh OP di kota Medan.
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4.2.2.3. Uji Parsial
Untuk melakukan uji parsial dilakukan dengan membandingkan nilai t-hitung
dengan t-tabel dan melihat nilai signifikansi hasil estimasi data penelitian. Nilai ttabel untuk data penelitian adalah 2,03 dan nilai signifikansi adalah 0,05.
Hasil estimasi menunjukkan nilai t dan sig dari variabel wajib pajak adalah
7.064281 dan 0,0000, apabila dibandingkan dengan nilai t tabel (7,06 > 2,03) dan
nilai sig (0,000 < 0,05), sehingga dapat disimpulkan variabel jumlah wajib pajak
memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh OP di kota Medan.
Variabel Upah minimum memiliki nilai t dan sig sebesar 2.333132 dan
0.0091, bila dibandingkan dengan t tabel (2,33 > 2,03) dan nilai sig (0,009 < 0,05)
dapat disimpulkan variabel upah minimum memiliki pengaruh signifikan terhadap
penerimaan PPh OP di kota Medan.
Variabel pendapatan per kapita memiliki nilai t dan sig sebesar 2.184647 dan
0.0144, bila dibandingkan dengan nilai t tabel (2,18 > 2,03) dan nilai sig penelitian
(0,014 < 0,05) dapat disimpulkan variabel pendapatan per kapita memiliki pengaruh
yang signifikan terhadap penerimaan PPh OP di kota Medan.
Variabel Penanaman Modal memiliki nilai t dan sig sebesar 3.006667 dan
0.0049, bila dibandingkan dengan nilai t tabel (3,01 > 2,03) dan nilai sig penelitian
(0,005 < 0,05) dapat disimpulkan variabel penanaman modal memiliki pengaruh
signifikan terhadap penerimaan PPh OP di kota Medan.
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Variabel sunset policy memiliki nilai t dan sig sebesar 0,809154 dan 0,4241 ,
bila dibandingkan dengan nilai t tabel ( 0,81 < 2,03 ) dan nilai sig penelitian ( 0,424 >
0,05 ) dapat disimpulkan variabel sunset policy tidak signifikan pengaruhnya terhadap
penerimaan PPh OP di kota Medan.
4.2.3. Uji Asumsi Klasik
4.2.3.1. Uji Multikolinearitas
Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi
ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Uji ini dilakukan
dengan membandingkan nilai r-square regresi dari persamaan penelitian dengan nilai
r-square dari regresi antar sesama variabel bebas, model penelitian dikatakan terbebas
dari multikolinearitas apabila nilai r-square persamaan model penelitian lebih besar
dari nilai r-square regresi antar variabel bebas. Berikut ini adalah hasil nilai r-square
penelitian untuk uji multikolinearitas.
Tabel 4.7. Uji Multikolinearitas
Persamaan
LPPH = f (LWP, LUMK, LPPK, LPM, DSP)
LWP = f (LUMK, LPPK, LPM, DSP)
LUMK = f (LPPK, LPM, DSP, LWP)
LPPK = f (LPM, DSP, LWP, LUMK)
LPM = f (DSP,LWP, LUMK, LPPK)
DSP = f (LWP, LUMK, LPPK, LPM)

Nilai r-square
0.89683
0.86453
0.78820
0.79684
0.67160
0.51284

Sumber: Estimasi data penelitian (2012)
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Berdasarkan Tabel 4.7. dapat dilihat nilai r-square dari persamaan penelitian
lebih besar dari nilai r-square regresi antar variabel bebas penelitian, sehingga dapat
disimpulkan bahwa model penelitian tidak terdapat multikolinearitas.
4.2.3.2. Uji Otokorelasi
Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi linear
ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada
periode t-1 (sebelumnya), yaitu suatu fenomena bahwa faktor pengganggu yang satu
dengan yang lain saling berhubungan. Untuk mengetahui ada tidaknya auto korelasi
dapat dilakukan dengan metode Uji Langrange Multilier (LM) yaitu dengan
membandingkan nilai χ2 tabel dengan χ2 hitung
Tabel 4.8. Uji LM
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic
1.852695

Prob. F(2,33)

0.7651

1.776983

Prob. Chi-Square(2)

0.6752

Obs*R-squared
Sumber: Estimasi data penelitian (2012)

Dapat dilihat dari output estimasi uji LM bahwa nilai prob F dan Prob chisquare lebih besar dari pada α penelitian yaitu 0,05, sehingga dapat disimpulkan
bahwa tidak terdapat otokorelasi pada persamaan model penelitian.
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4.2.3.3. Uji Normalitas
Uji normalitas dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah data yang
digunakan mempunyai distribusi normal atau tidak, data yang baik memiliki
distribusi normal atau mendekati normal, dalam uji Jarque-Bera (JB), jika residual
terdistribusi secara normal maka diharapkan nilai statistik JB akan sama dengan nol.
Jika nilai probabilitas ρ dari statistik JB besar atau dengan kata lain jika nilai statistik
dari JB ini tidak signifikan maka menerima hipotesis bahwa residual mempunyai
distribusi normal karena nilai statistik JB mendekati normal, dengan pengujian
hipotesis :
H 0 = data tersebar normal
H 1 = data tidak tersebar secara normal
Kriteria pengujiannya adalah:
1. H 0 ditolak jika ρ value < α 5%
2. H 0 diterima jika ρ value > α 5%

Tabel 4.9. Uji Normalitas
Jarque-Berra
Probability

1,035861
0,595752

Sumber: Estimasi data penelitian (2012)

Berdasarkan Tabel 4.9. dapat dilihat nilai JB test 1,036 dan nilai ρ = 0,596
lebih besar dari 0,05, dapat ditarik kesimpulan bahwa data penelitian tersebar secara
normal.
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4.2.3.4. Uji Linieritas
Uji linieritas dilakukan untuk melihat apakah spesifikasi model yang kita
gunakan sudah benar atau tidak. Salah satu uji yang digunakan untuk menguji
linieritas adalah uji Ramsey (Ramsey RESET Test), dengan asumsi sebagai berikut :
H0 = 0 (spesifikasi model linier)
H1 ≠ 0 (spesifikasi model tidak linier)
Dengan dasar penolakan H0 jika nilai probabilitas pengujian Ramsey Reset <
nilai α (0,05). Adapun hasil uji linieritas penelitian ini adalah sebagai berikut :
Tabel 4.10. Uji Linieritas
F-statistic
1.928194
Log likelihood ratio
1.625351
Sumber: Estimasi data penelitian (2012)

Prob. F(1,34)
Prob. Chi-Square(1)

0.5538
0.6963

Dari tabel di atas diperoleh bahwa nilai probabilitas Ramsey Reset (0,5538) >
nilai α = 5% (0,050), sehingga kita menerima hipotesis nul (H0). Dengan demikian
dapat disimpulkan bahwa spesifikasi model data bersifat linier.

4.3. Pembahasan Hasil Analisis
4.3.1. Pengaruh Variabel Jumlah Wajib Pajak Terhadap Penerimaan PPh OP
Nilai koefisien jumlah wajib pajak dari hasil estimasi penelitian (2,94) dan
memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penerimaan PPh OP di kota
Medan. Hasil ini sesuai dengan penelitian Saefullah (2002), Dewi (2007), dan
Nasution (2008) yang menyatakan jumlah wajib pajak berpengaruh terhadap
penerimaan PPh OP. Jumlah wajib pajak sangat ditentukan oleh sistem perpajakan
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yang dapat merangsang wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak, sistem
pajak yang dapat merangsang WP untuk melakukan pembayaran (Buchori, 2005):
1. Kemudahan (Simplicity), orang akan bergairah membayar pajak jika ada
kemudahan dalam menunaikan tugas tersebut. Misalnya dalam memperoleh
formulir SPT serta kemudahan di dalam pengisiannya yang merupakan
kemudahan dalam memahami peraturan perpajakan. Oleh karena itu, bahasa
yang digunakan harus sederhana dan mudah dipahami, sehingga WP tidak
perlu membutuhkan konsultan pajak untuk menentukan pajak yang harus
dibayar.
2. Keadilan (equality), jumlah pajak yang akan dibayar oleh seseorang pada
akhirnya akan ditentukan oleh petugas pajak, walaupun sebelumnya diisi
sendiri yang menentukan kira-kira berapa besar pajak yang harus dibayar.
Perasaan tidak adil dapat terjadi dalam hal pembayaran pajak ini. Keadaan
demikian dapat membuat orang membenci pajak.
3. Perangsang (insentive), di dalam membayar pajak, uang yang diserahkan
kepada negara akan digunakan dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah untuk
kepentingan negara. Orang ingin melihat dengan jelas apa yang telah
dilakukan oleh pemerintah dengan pajak yang telah mereka bayar, apakah
telah digunakan sesuai dengan yang seharusnya.
Pada dasarnya, orang pribadi selaku Wajib Pajak memahami bahwa pajak
yang mereka bayar adalah digunakan untuk menunjang pembiayaan pembangunan
dan penyelenggaran kegiatan pemerintahan demi menjamin kelangsungan kehidupan
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berbangsa dan bernegara. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak WP
orang pribadi yang enggan membayar pajak, bahkan kalau bisa hal itu akan dihindari,
digelapkan atau paling tidak dilalaikan. Hal ini terjadi karena masih kurangnya
kesadaran WP untuk membayar pajak, selain itu timbal balik yang diperoleh jika
membayar pajak belum optimal dirasakan oleh WP.
4.3.2. Pengaruh Variabel Upah Minimum Terhadap Penerimaan PPh OP
Koefisien variabel upah minimum kota Medan merupakan yang terbesar dari
keseluruhan variabel (3,35) dan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan
terhadap variabel penerimaan PPh OP di kota Medan.

Hasil ini sesuai dengan

penelitian Saefullah (2002), yang menyatakan jumlah penghasilan berpengaruh
terhadap penerimaan PPh.
Sebelum tahun 2000, Indonesia menganut sistem pengupahan berdasarkan
kawasan (regional). Artinya, untuk kawasan yang berbeda, upah minimum yang harus
diterima oleh pekerja juga berbeda. Ini berdasarkan pada perbedaan biaya hidup
pekerja di setiap daerah. Akan tetapi, penentuan upah berdasarkan kawasan ini masih
dirasakan belum cukup untuk mewakili angka biaya hidup di setiap daerah. Untuk itu
pemerintah melakukan perubahan peraturan tentang upah minimum.
Dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang
kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom, maka
pemberlakuan Upah Minimum Regional (UMR) berubah menjadi Upah Minimum
Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten/Kota. Dengan adanya peraturan
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baru ini, provinsi-provinsi di Indonesia mulai menyesuaikan upah minimum regional
di daerah mereka.
Pajak penghasilan yang berhubungan dengan upah minimum provinsi atau
upah minimum kabupaten/kota diatur oleh pemerintah melalui PP No. 5 Tahun 2003
mengenai Pajak Penghasilan Atas Penghasilan yang Diterima oleh Pekerja Sampai
Dengan Sebesar Upah Minimum Provinsi atau Upah Minimum Kabupaten/Kota.
Peraturan ini dibuat berdasarkan kenyataan bahwa masih banyak pekerja yang
memperoleh penghasilan dalam sebulan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak,
namun masih di bawah atau sebesar UMP.
Peningkatan UMK akan meningkatkan penghasilan para pekerja/ karyawan,
sehingga akan meningkatkan pula potensi pajak penghasilan perorangannya.
Seberapa besar potensi penerimaan PPh Orang Pribadi dapat ditingkatkan, tergantung
seberapa besar UMK ditingkatkan.
4.3.3. Pengaruh Variabel Pendapatan Per Kapita Terhadap Penerimaan PPh
OP
Nilai koefisien Pendapatan Per Kapita dari hasil estimasi penelitian (2,07) dan
memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penerimaan PPh OP di kota
Medan, hasil ini sesuai dengan penelitian Nasution (2008) yang menyatakan
pendapatan per kapita berpengaruh terhadap penerimaan PPh OP. Hasil ini sangat
logis sekali karena semakin tinggi pendapatan masyarakat akan semakin besar pula
nilai pajak yang harus dibayar.

Bagi aparat pajak dengan mengetahui jumlah

pendapatan yang dimiliki penduduk, dapat dijadikan sebagai indikator apakah
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penduduk yang bersangkutan memiliki pendapatan yang layak untuk ditetapkan
sebagai wajib pajak dan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik, yakni
dengan cara membayar dan melaporkan pajaknya kepada negara.
Untuk meningkatkan peranan PPh dari wajib pajak orang pribadi, pemerintah
harus meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat.

Seberapa cepat porsi

penerimaan PPh orang pribadi bisa ditingkatkan tergantung seberapa cepat
pendapatan per kapita bisa naik.
4.3.4. Pengaruh Variabel Penanaman Modal Terhadap Penerimaan PPh OP
Nilai koefisien Penanaman Modal dari hasil estimasi penelitian (2,16) dan
memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penerimaan PPh OP di kota
Medan. Dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak perorangan, pemerintah harus
melakukan upaya agar penanaman modal meningkat. Dengan adanya peningkatan
penanaman modal maka akan membuka lapangan kerja baru dan mengakselerasi laju
pertumbuhan ekonomi, yang selanjutnya akan meningkatkan potensi PPh Orang
Pribadi. Seberapa besar porsi penerimaan PPh Orang Pribadi dapat ditingkatkan,
tergantung seberapa banyak penanaman modal ditingkatkan.
4.3.5. Pengaruh Variabel Sunset Policy Terhadap Penerimaan PPh OP
Nilai koefisien Sunset Policy dari hasil estimasi penelitian (0,24) dan
memiliki pengaruh yang positif dan tidak signifikan terhadap penerimaan PPh OP di
kota Medan. Kebijakan ini berpengaruh dengan meningkatnya jumlah pembayaran
pajak oleh para wajib pajak yang memanfaatkan Sunset Policy, yang diberlakukan
pada 1 Januari 2008 sampai dengan 28 Pebruari 2009.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil pembahasan pada bab terdahulu, maka penulis dapat
memberikan beberapa kesimpulan penelitian ini, yaitu sebagai berikut :
1. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi berpengaruh positip dan signifikan terhadap
Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Kota Medan.
2. Upah Minimum Kota Medan berpengaruh paling dominan terhadap Penerimaan
Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Kota Medan.
3. Pendapatan Per Kapita berpengaruh paling kecil terhadap Penerimaan Pajak
Penghasilan Orang Pribadi di Kota Medan.
4. Jumlah Penanaman Modal di Medan berpengaruh positip dan signifikan terhadap
Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Kota Medan.
5. Kebijakan Sunset Policy berpengaruh positip tetapi tidak signifikan terhadap
penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Kota Medan.
5.2. Saran
Berdasarkan hasil pembahasan pada bab terdahulu, maka penulis dapat
memberikan beberapa saran, yaitu sebagai berikut :
1. Kepada pihak Kantor Pelayanan Pajak agar lebih banyak lagi menjaring wajib
pajak orang pribadi agar penerimaan PPh OP bisa lebih meningkat di masa yang
akan datang, walaupun hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak
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bukan merupakan yang paling dominan terhadap penerimaan PPh OP, dan upah
minimum yang merupakan paling dominan terhadap penerimaan PPh OP,
pengaturan upah minimum bukanlah domain dari pihak Kantor Pelayanan Pajak,
sehingga lebih baik Kantor Pelayanan Pajak lebih fokus untuk meningkatkan
jumlah wajib pajak.
2. Kepada Pemerintah Kota Medan, hendaknya berusaha meningkatkan upah
minimum kota, tetapi hendaknya dalam meningkatkan upah minimum juga
berkordinasi dengan berbagai pihak. Artinya, peningkatan upah minimum kota
harus memperhatikan kepentingan pekerja/karyawan dan pengusaha.
3. Kepada peneliti selanjutnya yang tertarik dengan penelitian tentang penerimaan
pajak penghasilan orang pribadi dengan melakukan penelitian yang berbasiskan
data primer misalnya latar belakang pendidikan wajib pajak sebagai salah satu
variabelnya.
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