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ABSTRACT 
Monitoring Reporting Tax Payment System (MP3) imposed by the government since 2003 

that then is a means to modernize the tax system in Indonesia. This system has many 
advantages but most taxpayers still do not know the advantages of this MP3 System. MP3 
system would be best if the taxpayer has adequate capability in the Understanding of Tax 
Accounting. This study aims to determine how much influence MP3 System Implementation and 
Understanding of Tax Accounting Compliance Taxpayer and also how big its contribution in 
improving the effectiveness of tax receipts. 

The hypothesis of this research is the Implementation Monitoring Reporting Tax Payment 
System (MP3) and Understanding Tax Accounting have a positive influence or negative and 
significant or not significant to the Effectiveness of Tax Receipts by Tax Compliance as an 
intervening variable. 

The results of this study is the Implementation Monitoring Reporting Tax Payment System 
(MP3) does not have a positive and significant impact on the Taxpayer Compliance and 
Effectiveness of Tax Receipts. Meanwhile, Understanding the Tax Accounting has positive and 
significant impact on the Taxpayer Compliance and Effectiveness of Tax Receipts. But the 
effectiveness of tax revenue increase is not certain level (significant). For Taxpayer Compliance 
can be known has positive and significant impact on Effectiveness of Tax Receipts. 
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I. PENDAHULUAN 

Pajak pada dasarnya masih tidak atau kurang disukai oleh masyarakat. Karena negara 
mengambil harta kekayaan yang dimiliki masyarakat, bahkan bila masih terutang dapat 
dipaksakan untuk dibayar sesuai dengan prinsip dasar pajak. Fenomena umum menunjukkan 
bahwa masyarakat (termasuk pelaku bisnis) pada dasarnya masih berupaya menghindari 
pajak. Bahkan jika dapat memilih, masyarakat lebih baik tidak membayar pajak atau tidak 
terdaftar sebagai wajib pajak, atau tidak berhubungan dengan pajak. Sesuai sistem self 
assessment yang berlaku di Indonesia, hasil reformasi perpajakan (tax reform) 1983, 
masyarakat yang telah memenuhi kriteria yang ditetapkan, dengan kesadarannya sendiri 
harus sudah melaksanakan kewajiban perpajakannya. 

Fenomena diatas secara ekonomis dapat dimaklumi. Masyarakat yang dengan 
bersusah payah mendapatkan penghasilan, sebagian diantaranya tanpa pamrih harus 
diserahkan ke negara melalui pembayaran pajak, namun justru tanpa memperoleh imbalan 
secara langsung. Inilah ciri khas pajak yang membedakannya dengan pungutan lainnya. 

Dengan pengertian ini, kecenderungan umum di masyarakat selama ini menunjukkan 
seolah pajak hanya kewajiban dan beban semata. Paradigma ini bisa terjadi bila memandang 
pajak hanya dari satu sisi saja yaitu dari pembayarannya saja, tanpa melihat aspek lain dari 
pajak secara menyeluruh (comprehensive) sebagai satu kesatuan. Seperti yang telah kita 
ketahui pajak adalah kegiatan negara yang pada akhirnya digunakan dan dimanfaatkan 
untuk masyarakat secara luas. Misalnya saja, jalan untuk sarana transportasi dan 
pengembangan ekonomi. Juga peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat di puskesmas, 
maupun pelayanan pendidikan di sekolah, yang di masa depan dapat diperoleh masyarakat 
secara gratis. Bahkan negara bisa memberikan subsidi kepada warga negara yang tidak 
memiliki penghasilan. 

Barang dan jasa serta subsidi tersebut dapat tersedia, bila negara memiliki dana yang 
cukup dan memadai yang diantaranya diperoleh dari pajak  yang sangat memegang peranan 
penting dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). 
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Dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, harus adanya 
harmonisasi pada kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. 
Kewajiban ini mulai dari pendaftaran diri sebagai wajib pajak dan mempunyai Nomor Pokok 
Wajib Pajak (NPWP), menghitung pajak yang terutang, membayar pajak, serta melaporkan 
kewajiban pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). 

Untuk mendukung kinerjanya, maka Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melakukan 
reformasi perpajakan dalam bidang administrasi dengan menggunakan suatu sistem yang 
fungsinya untuk mengawasi aktivitas perpajakan tanpa perlu turun langsung dan juga untuk 
memudahkan wajib pajaknya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sehingga berguna 
bagi pengawasan kepatuhan wajib pajak sehingga bisa meningkatkan penerimaan pajak. 
Dirjen Pajak melaksanakan pembaruan dalam sistem administrasi yaitu Sistem Monitoring 
Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3). Sistem ini sudah diterapkan sejak tahun 2003 dan sudah 
diatur dalam Keputusan Direktorat Jederal Pajak No. Kep-162/PJ/2003 dan Surat Edaran No. 
SE-02/PJ/2003 dan SE-22/PJ/2003.  

Dan wajib pajak juga dituntut untuk memiliki pengetahuan yang memadai guna 
mengaplikasikan sistem self assessment. Hal ini diperlukan untuk mempermudah wajib pajak 
dalam melaksanakan kewajiban pajaknya dan secara langsung meningkatkan penerimaan 
kantor pajak. Wajib pajak dituntut tidak hanya untuk mengikuti tata cara yang sudah 
ditetapkan oleh Dirjen Pajak, tetapi juga dituntut untuk memahami baik sistem administrasi 
perpajakan maupun penghitungan pajak. Tetapi lebih diutamakan jika wajib pajak bisa 
menghitung pajaknya sendiri sehingga mengurangi kemungkinan fiskus untuk melakukan 
kecurangan. 

Sesuai dengan uraian di atas, peneliti akan membuat penelitian dengan judul 
“Pengaruh Penerapan Sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) dan 
Pemahaman Akuntansi Pajak terhadap Penerimaan Pajak dengan Kepatuhan Sebagai 
Variabel Intervening”. Studi Kasus: Wajib Pajak badan yang terdaftar di kantor pelayanan 
pajak Cakung 1. 
II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS 
 
Efektivitas Penerimaan Pajak 

Efektivitas menurut konsep yang dikemukakan oleh Sidik (1994:76) bahwa efektivitas 
pada umumnya digunakan sebagai ukuran keberhasilan perangkat usaha dan kegiatan 
dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.(Ismartani, 2003) 

Penerimaan pajak melalui sektor pajak dibagi-bagi menurut golongan sifat, maupun 
menurut lembaga pemungut dan pajak tersebut. Setiap pembagian penerimaan pajak ini 
mempunyai fungsi yang berlainan. Selain sekedar menjadi alat untuk memudahkan 
pekerjaan dalam prakteknya, ada juga fungsi pembagian alat untuk tujuan ilmiah. Pembagian 
dalam penerimaan pajak itu antara lain sebagai berikut : 
a. Menurut golongannya: 

Penerimaan pajak dibagi menjadi penerimaan pajak melalui pajak langsung dan pajak 
tidak langsung. Pajak langsung berarti pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh wajib 
pajak yang bersangkutan dan tidak boleh dibebankan kepada wajib pajak lainnya. Sedangkan 
pajak tidak langsung berarti pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada pihak ketiga 
atau yang biasanya disebut sebagai konsumen.  
b. Menurut sifatnya 

Penerimaan pajak dibagi menjadi pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif 
berarti pajak yang memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak yang memikul beban pajak 
tersebut. Pajak subjektif ini contohnya adalah PPh orang pribadi. Sedangkan pajak objektif 
berarti pajak yang melihat pertama-tama pada objek dari pajak tersebut yang menyebabkan 
timbulnya kewajiban pajak terebut. 
c. Menurut lembaga pemungutannya 

Penerimaan pajak dibagi menjadi pajak negara atau pajak pusat dan pajak daerah. 
Pajak pusat adalah pajak dipungut oleh pemerintah pusat melalui departemen keuangan. 
Pajak pusat ini yang pertama meliputi pajak yang dipungut Dirjen Pajak antara lain PPh, PPN 
(untuk penyerahan lokal), PBB, bea materai, dan bea lelang. Yang juga termasuk pajak pusat 
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adalah pajak yang dipungut oleh daerah-daerah yang meliputi pajak tingkat propinsi, pajak 
tingkat kabupaten atau kotamadya serta macam-macam pajak lainnya. 

Salah satu upaya peningkatan penerimaan pajak dapat ditempuh dengan cara 
intensifikasi penerimaan pajak, faktor-faktor yang dapat meningkatkan penerimaan pajak 
antara lain: 
a. Dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak 
b. Meningkatkan kesadaran wajib pajak akan kewajiban perpajakannya. 
c. Melakukan pemeriksaan/tax audit. 
d. Menerapkan penyuluhan perpajakan. 
e. Menerapkan pengampunan pajak/tax amnesty (Silitonga, 2007) 

Melalui pembenahan sistem administrasi pajak (Budi,2006). 
 
Sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) 

Direktorat Jenderal pajak melakukan terobosan dalam rangka memberikan pelayanan 
prima (excellent service) kepada Wajib Pajak. Salah satu usaha peningkatan pelayanan yang 
diterapkan oleh Dirjen Pajak adalah dengan sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak 
(MP3) secara online atau e-payment. Sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) 
atau pembayaran pajak secara online paling lambat sudah dilaksanakan oleh bank pada akhir 
Juni 2003 yang lalu. Sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) dilakukan untuk 
memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak dan upaya meningkatkan pelayanan kepada 
wajib pajak. 

Sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) secara online ini merupakan 
salah satu usaha Dirjen Pajak untuk penyelenggaraan sistem administrasi perpajakan yang 
modern. Ada tiga tahapan yang telah dimodernisasi : 

1. Tahap e-registration, yaitu tahap pendaftaran wajib pajak secara online. 
2. Tahap pembayaran secara online.\ 
3. Tahapan selanjutnya adalah penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara online 

dan real time. 
 
Pemahaman Akuntansi Pajak 

Paham dalam kamus besar bahasa indonesia memiliki arti pandai atau mengerti benar 
sedangkan pemahaman adalah proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan. Ini 
berarti bahwa orang yang memiliki pemahaman akuntansi pajak adalah orang yang pandai 
dan mengerti benar akuntansi pajak. Pemahaman wajib pajak tentang akuntansi pajak akan 
memberikan pengetahuan bagaimana wajib pajak menyelenggarakan atau membuat catatan 
pembukuan bagi badan usaha sehingga dari catatan tersebut dapat diketahui besarnya 
penghasilan kena pajak (Rulyanti, 2005). Perhitungan pajak meliputi penghitungan jumlah 
penghasilan termasuk menentukan besarnya penghasilan dan pengurangan yang 
diperkenankan dan jumlah pajaknya. Sehingga ketika wajib pajak dihadapkan kepada salah 
satu kewajiban perpajakannya melalui pelaporan SPT, maka pada saat itulah wajib pajak 
melakukan rekonsiliasi laporan keuangan komersial kelaporan keuangan fiskal. 

Pengisian SPT harus sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, dan membayar pajak 
yang terutang tepat pada waktunya, maka setiap wajib pajak dituntut untuk memiliki 
pengetahuan atau pemahaman yang cukup tentang kemampuan untuk menyelenggarakan 
pembukuan secara baik dan benar. 

 
 
 
 
 

Kepatuhan Wajib Pajak 
Kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat sesuai 

dengan aturan yang telah ditetapkan. 
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Kepatuhan perpajakan yang dikemukakan oleh Norman D. Nowak sebagai “suatu 
iklim” kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dalam situasi 
(Devano, 2006:110 dalam Ni Luh Supadmi, 2007) sebagai berikut: 

a. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan. 

b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas. 
c. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar. 
d. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya. 

Ada dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. 
Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban secara 
formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Kepatuhan material 
adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan, 
yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material juga 
meliputi kepatuhan formal. 

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 yang diubah 
dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003 jo Keputusan Dirjen Pajak 
Nomor 550 tahun 2000, wajib pajak dimasukkan dalam kategori wajib pajak patuh apabila 
memenuhi kriteria sebagai berikut: 

a. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan untuk semua jenis pajak 
dalam dua tahun terakhir. 

b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh 
izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. 

c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan 
dalam jangka waktu sepulun tahun terakhir. 

d. Dalam hal laporan keuangannya diaudit oleh akuntan publik atau BPKP harus dengan 
pendapat wajar tanpa pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian 
sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal 

 
Pengembangan Hipotesis 
 Tingkat penerimaan pajak merupakan fokus utama Dirjen Pajak agar bisa 
meningkatkan APBN. Untuk meningkatkan efektivitas penerimaan pajak, pemerintah 
melakukan reformasi administrasi perpajakan berupa sistem monitoring pelaporan 
pembayaran pajak untuk mempermudah wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak. 
Dengan adanya layanan ini, ada kemungkinan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 
Tetapi dalam pelaksanaannya, sistem monitoring pelaporan pembayaran pajak juga harus di 
dukung dengan pemahaman wajib pajak terhadap akuntansi pajak, sehingga wajib pajak bisa 
lebih mandiri dalam melakukan penghitungan pajak dan akhirnya bisa lebih patuh dalam 
membayar pajak. 
 

 
Gambar: Kerangka Berpikir 
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Berdasarkan kerangka pemikiran dan asumsi di atas, maka dapat dibuat hipotesis 
sebagai berikut : 
H1 : Terdapat pengaruh antara sistem monitoring pelaporan pembayaran pajak terhadap 

kepatuhan wajib pajak. 
H2 : Terdapat pengaruh antara pemahaman akuntansi pajak terhadap kepatuhan wajib 

pajak 
H3 : Terdapat pengaruh antara kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak 
H4 : Terdapat pengaruh antara sistem monitoring pelaporan pembayaran pajak terhadap 

penerimaan pajak dengan kepatuhan sebagai variabel intervening 
H5 : Terdapat pengaruh antara pemahaman akuntansi pajak terhadap penerimaan pajak 

dengan kepatuhan sebagai variabel intervening 
 

 
III. OBJEK DAN METODOLOGI PENELITIAN 

Populasi dalam penelitian ini adalah 2590 Wajib pajak badan efektif yang terdaftar di 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cakung Satu. Untuk menentukan ukuran sampel 
Wajib Pajak badan efektif yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cakung 
Satu digunakan rumus quota sampling, yaitu sebagai berikut : 
 
n =      N 

1 + N e2 

 
n =       2590 

1 + 2590 (10%)2 

 
n = 96.282528 ≈ 100 
 
Keterangan : 
 
N = Jumlah Populasi 
n = Jumlah Sampel 
e = Tingkat Kesalahan/Eror (sebesar 10%) 
 

Dari hasil penghitungan quota sampling diatas di dapat hasil 96.282528 atau 97 wajib 
pajak badan yang di perlukan untuk melakukan analisis ini. Untuk mempermudah 
perhitungan maka jumlah wajib pajak badan yang digunakan untuk penelitian ini dibulatkan 
menjadi 100 wajib pajak badan. Tingkat kesalahan/eror yang digunakan adalah sebesar 10% 
dengan mengangkat dasar bahwa penelitian ini adalah penelitian dibindang ilmu sosial, 
dimana tingkat kesalahan sebesar 10% masih bisa ditolerir (Hanif,2002). 
 
Definisi Operasionalisasi Variabel 
 
1) Efektivitas Penerimaan Pajak 

Untuk menaikkan penerimaan pajak perlu dilakukan penyempurnaan aparatur 
perpajakan dengan melakukan komputerisasi dan peningkatan mutu para pegawainya, 
perbaikan sikap mental para pejabatnya, serta mempersiapkan para wajib pajak yang telah 
diberi kebebasan dan kepercayaan yang besar dalam menghitung dan membayar pajaknya 
sendiri (Ruliyanti Susi Wadhani, 2005). Pengukuran variabel menggunakan skala ordinal 
Likert lima poin. 

 
2) Sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak 
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Variabel ini menggambarakan bagaimana wajib pajak menggolongkan dan 
menginterpretasikan gambaran panca inderanya untuk memberikan arti dan persepsi atas 
sistem monitoring pelaporan pembayaran pajak. Pengukuran atas variabel ini akan 
menangkap apa yang diamati atau diteliti menyangkut keakuratan, ketepatan, relevansi, 
dapat dipercaya, kemudahan, dan efisiensi. Pengukuran variabel menggunakan skala 
ordinal Likert lima poin. 

3) Pemahaman Akuntansi Pajak 
Pemahaman wajib pajak akan memberikan pengetahuan bagaimana wajib pajak 

akan memberikan pengetahuan bagaimana wajib pajak menyelenggarakan atau membuat 
catatan pembukuan sehingga dari catatan tersebut dapat diketahui besarnya penghasilan 
kena pajak. Dalam hal ini pemahaman akuntansi pajak akan diukur dengan mencakup 
pemahaman penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. 
Pengukuran variabel menggunakan skala ordinal Likert lima poin. 

 
4) Kepatuhan Wajib Pajak 

Kepatuhan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kepatuhan formal, yang 
meliputi ketepatan pembayaran atau penyetoran SSP, ketepatan penyerahan atau 
pelaporan SPT, dan ketepatan pembayaran denda administrasi. Pengukuran variabel 
menggunakan skala ordinal Likert lima poin. 

 
Metode Pengumpulan Data 
 Menurut J, Supranto dalam Vicky Wicaksana (2007), pada dasarnya ada tiga macam 
metode pengumpulan data dalam riset yaitu : metode sensus, metode sampling, metode studi 
kasus. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode sampling, 
yaitu suatu cara penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh fakta atau gejala yang ada 
dan mencari keterangan-keterangan secara faktual. Pengumpulan data dilakukan melalui 
kuisioner yang dititipkan di Kantor Pelayanan Pajak Cakung 1. Kuisioner berisi pertanyaan 
yang mewakili setiap variabel yang ada di penelitian ini. 
 
Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah cara-cara mengolah data yang telah terkumpul kemudian dapat 
memberikan interpretasi. Hasil pengolahan data ini digunakan untuk menjawab masalah yang 
telah dirumuskan.Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 
multivariate Structural Equation Model (SEM). Dengan alat bantu perangakat lunak (software) 
LISREL 8.72. 

Langkah-langkah dalam menganalisa data menggunakan Structural Equation Model 
(SEM) adalah sebagai berikut : 
1. Konseptualisasi model 
2. Penyusunan diagram alur (path diagram) 

Mengidentifikasi variabel laten dan variabel manifest dan membuat relationship dalam 
path diagram. 

3. Spesifikasi model 
Model yang disusun dipresentasikan dalam model matematis 

4. Identifikasi model 
Menilai kecukupan informasi pada data empiris untuk mengestimasi parameter. 

5. Estimasi parameter 
Menguji validitas dan reliabilitas indikator-indikator dari suatu konstruk serta menguji 
hubungan antar variabel laten. 

6. Penilaian model fit 
Menilai kesesuaian model secara keseluruhan (overall fit, model pengukuran, reliabilitas, 
model struktural). 

7. Modifikasi model 
Variabel yang terbukti tidak signifikan dikeluarkan dan dijalankan sekali lagi untuk 
memperbaiki model 
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IV. PEMBAHASAN 
Dari hasil analisa dengan menggunakan structural equation modelling (SEM) dapat 

dijelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerimaan pajak. Sebelum dilakukan 
analisis, terlebih dahulu dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas variabel. Hasil dari uji 
validitas dan reliabilitas menunjukkan bahwa variabel penerapan sistem MP3 tidak layak 
digunakan dalam analisis dengan uji SEM karena tidak memenuhi asumsi validitas dan 
reliabilitas. 
1. Pengaruh Penerapan Sistem Monitoring Pelaporan Pajak (MP3) terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak. 
Penerapan sistem MP3 menghasilkan nilai thitung -1.161 terhadap kepatuhan wajib 

pajak, nilai ini lebih kecil daripada daerah kritis 1.96. dari nilai thitung tersebut dapat 
dijelaskan bahwa pada dasarnya penerapan sistem MP3 ternyata tidak mempengaruhi 
seorang WP untuk lebih patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Hal ini terjadi karena 
tidak adanya peraturan dari pemerintah yang mewajibkan WP menggunakan sistem MP3 
dalam melakukan kewajiban perpajakannya, maka WP lebih memilih menggunakan sistem 
biasa yaitu dengan datang langsung ke kantor pajak untuk melakukan kewajibannya dalam 
bidang pajak karena sudah terbiasa dan lebih prosedural. 
2. Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 

Pengujian statistik yang telah dilakukan memberikan hasil thitung 2.27 membuktikan 
bahwa pemahaman akuntansi pajak mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan 
terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu dengan selalu mencari tahu tentang UU Perpajakan 
yang terbaru yang secara langsung akan sangat membantu WP dalam melaksanakan 
kewajiban perpajakannya. Hasil tersebut sesuai dengan pernyataan Ruliyanti (2005) yang 
menyatakan pemahaman akuntansi pajak memberikan pengaruh yang positif dan signifikan 
terhadap kepatuhan WP. 
3. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak. 

Besarnya thitung variabel kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 2.70 yang lebih besar 
dari daerah kritis 1.96. hal ini membuktikan bahwa kepatuhan wajib pajak mempunyai 
pengaruh yang positif dan signifikan terhadap efektivitas penerimaan pajak yaitu dengan 
persepsi WP tentang meningkatnya penerimaan pajak seiring tingginya kepatuhan WP. Hasil 
tersebut sesuai dengan pernyataan (Farida, 2005) yang menyatakan kepatuhan masyarakat 
merupakan sikap positif masyarakat yang akan memberikan dampak pada peningkatan 
jumlah penerimaan pajak. 
4. Pengaruh Penerapan Sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak(MP3) terhadap 

Efektivitas Penerimaan Pajak. 
Penerapan sistem MP3 menghasilkan nilai thitung -1.084 terhadap kepatuhan wajib 

pajak, nilai ini lebih kecil daripada daerah kritis 1.96. dari nilai thitung tersebut dapat 
dijelaskan bahwa pada dasarnya penerapan sistem MP3 ternyata tidak mempengaruhi 
efektivitas penerimaan pajak, artinya dengan adanya sistem MP3 tidak mendorong WP untuk 
memenuhi kewajibannya di bidang pajak. Hasil tersebut bertentangan dengan pernyataan 
Christian (2007) bahwa sistem MP3 di persepsi dengan baik oleh Wajib Pajak dalam 
menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Dengan tidak diterapkannya sistem MP3 oleh wajib 
pajak maka hal ini tidak akan meningkatkan efektivitas penerimaan pajak secara signifikan. 
5. Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak. 

Pada uji statistik pemahaman akuntansi pajak terhadap efektivitas penerimaan pajak di dapat 
nilai thitung 1.821 yang lebih kecil dari daerah kritis 1.96 dan bernilai positif (+). Artinya 
pemahaman akuntansi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan efektivitas 
penerimaan pajak. Sedangkan nilai thitung adalah positif(+), dapat dijelaskan bahwa semakin 
tinggi pemahaman akuntansi seorang WP maka tingkat penerimaan akan semakin tinggi 
meskipun kenaikannya tidak pasti (signifikan). Hal ini menunjukkan bahwa WP memiliki 
inisiatif sendiri untuk meningkatkan pengetahuan perpajakannya guna mempermudah WP 
dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yang secara langsung akan meningkatkan 
penerimaan pajak. 
 
V. KESIMPULAN DAN SARAN 
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Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka kesimpulan yang bisa diperoleh 

adalah :  
1. Pengaruh Penerapan Sistem Monitoring Pelaporan Pajak (MP3) terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak. 
Pengujian statistik yang telah dilakukan menghasilkan nilai thitung  -1.16 membuktikan 
bahwa penerapan sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) tidak 
mempengaruhi kepatuhan seorang Wajib Pajak. 

2. Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 
Pemahaman akuntansi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan 
Wajib Pajak. Dengan hasil thitung 2.27 yang nilainya lebih tinggi dari batas kritis yaitu 
1.96. 

3. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak. 
Besarnya thitung dari variabel kepatuhan Wajib Pajak adalah sebesar 2.702 yang lebih 
besar dari daerah kritis 1.96 dan bernilai positif (+). Artinya kepatuhan WP berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. 

4. Pengaruh Penerapan Sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak(MP3) terhadap 
Efektivitas Penerimaan Pajak. 
Penerapan sistem MP3 tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Dari nilai thitung 
yang bernilai negatif (-) dapat dijelaskan bahwa pada dasarnya penerapan sistem MP3 
berpengaruh negatif terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak. 

5. Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak. 
Pada uji statistik di dapat hasil thitung 1.821 yang nilainya lebih kecil dari daerah kritis 
1.96 dan bernilai positif (+). Artinya pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap 
efektivitas penerimaan pajak namun kenaikannya tidak pasti (signifikan). 
 

Saran 
 Saran yang dapat diberikan berdasarkan simpulan yang telah disampaikan adalah 
sebagai berikut : 

Akademik 
1. Bagi peneliti selanjutnya disarankan agar dapat menggunakan faktor-faktor lain yang 

dapat digunakan untuk melihat pengaruhnya terhadap efektivitas penerimaan pajak. 
Misalnya pelayanan kantor pajak lainnya, seperti e-SPT, e-filling maupun kualitas 
pelayanan aparatur perpajakan itu sendiri. Dapat dilihat juga pengaruh dari segi 
kebijakan maupun regulasi yang ada dan dikaitkan dengan efektifitas penerimaan 
pajak. 

2. Penelitian hanya dilakukan dalam lingkup populasi yang sangat kecil yaitu hanya di 
KPP Cakung 1, maka diharapkan peneliti selanjutnya dapat memperluas sampel agar 
dapat menggambarkan variabel-variabel yang ada dalam penelitian itu secara 
keseluruhan. Misalnya seluruh KPP di Jakarta Timur, atau lebih baik lagi jika seluruh 
KPP di Jakarta. 

3. Mengingat keterbatasan peneliti dalam hal ketersediaan waktu, maka disarankan 
kepada peneliti selanjutnya untuk lebih aktif dan lebih siap dalam pencarian dan 
pengumpulan data agar dapat menyempurnakan penelitian ini dengan data yang lebih 
dari cukup karena prosedur perizinan di KPP harus dengan surat tembusan dari Dirjen 
Pajak yang dalam proses pembuatannya memakan waktu cukup lama. Dalam proses 
ini peneliti juga harus aktif mengkonfirmasi kepada pihak KPP dan Dirjen Pajak 
mengenai pembuatan surat perizinan. Jika peneliti kurang aktif surat izin tersebut aka 
tertahan di KPP. 
 
Praktis 

1. Untuk meningkatkan keberhasilan sistem MP3 yang ditandai dengan Wajib Pajak 
membayar pajaknya secara online melalui bank persepsi maupun kantor pos, pihak 
Dirjen Pajak dirasa perlu untuk meningkatkan rasa kesadaran masyarakat terutama 
Wajib Pajak dalam menjalankan sistem MP3. Salah satu cara yang bisa ditempuh 
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pihak Dirjen Pajak untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak adalah dengan cara 
penyuluhan kepada masyarakat khususnya wajib pajak tentang pentingnya sistem 
MP3 bagi semua pihak terkait. 

2. Pemahaman akuntansi pajak dalam penelitian ini berpengaruh positif terhadap 
efektifitas penerimaan pajak namun kenaikannya tidak pasti (signifikan). Hal tersebut 
perlu ditanggapi oleh pihak perusahaan dengan lebih memperhatikan kemampuan 
pegawainya pada bagian akunting agar tidak hanya mendalami akuntansi komersial, 
namun juga perlu memahami akuntansi fiskal. 
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