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PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya,  yang  bertanda  tangan  dibawah  ini  dengan  sesungguhnya 

menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

  Analisis Perbedaan Penerimaan Pajak Sebelum dan Sesudah

                       Penyempurnaan Remunerasi 

       Studi Kasus Pada KPP-KPP Diwilayah DJP I Jawa Tengah

Benar-  benar  merupakan  karya  saya.  Saya  tidak  mengambil  sebagian 

ataupun seluruh karya orang lain yang seolah –olah saya akui sebagai 

karya saya. Apabila saya melakukan hal tersebut, maka gelar dan ijasah 

yang saya peroleh dinyatakan batal dan akan saya kembalikan kepada 

Universitas Katolik Soegijapranata.

Semarang, 4  November  2010

Yang menyatakan,

         Lucia Riyani Resmiputri

2



Kata Pengantar

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, penulis ucapkan karena skripsi 

dengan  judul  “  Analisis  Perbedan  Penerimaan  Pajak  Sebelum  dan  Sesudah 

Penyempurnaan Remunerasi Pajak: Studi Kasus Pada KPP-KPP Diwilayah DJP 

I Jateng”telah dapat penulis selesaikan . Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat 

guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Unika Soegijapranata 

Semarang.  Topik  ini  dipilih  karena  ingin  melihat  apakah  terdapat  perbedaan 

penerimaan pajak setelah pemberlakuan penyempurnaan Remunerasi  yang  diberikan 

secara menyeluruh kepada para pegawai pajak. Skripsi ini berhasil menemukan bukti 

bahwa Terdapat  peningkaatan  penerimaan  pajak  di  KPP-KPP Wilayah  DJP  I  Jawa 

Tengah, namun perubahan tersebut tidak signifikan.

Atas terselesainya skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Tuhan  Yang  Maha  Esa,  atas  segala  bimbingan  dan  pendampingan  selama 

pembuatan skripsi ini, Karena Tanpa Tuhan Aku bukan apa-apa.

2. Dosen  Pembimbing  saya,  Ibu  Stephana  Dyah  Ayu  yang  selalu  bersedia 

memberikan bimbingan dan suntikan semangat ketika saya mengalami berbagai 

kesulitan.

3. Orang  tua,  adik,  serta  kekasih  tercinta  yang  memberikan  bantuan  semangat 

maupun doa dalam terselesaikannya skripsi ini.

4. Teman –teman saya ( anak – anak Kenthal..n teman teman lain )

Semarang, 4 November 2010

                    Lucia Riyani R
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Abstrak

Penyempurnaan  Remunerasi  pada  karyawan  di  Direktorat  Jenderal  Pajak,  diberikan 

dengan berbagai macam tujuan dan pertimbangan yang semuanya terpusat pada satu hal 

, yaitu adanya peningkatan penerimaan pajak. Hal ini berkaitan dengan adanya  teori 

keadilan,  dimana  karyawan  merasa  adil  antara  penerimaan  yang  didapat  dan 

sumbangsih  yang  diberikan,  perasaan  adil  ini  menumbuhkan  semangat  lebih  dari 

karyawan  Direktorat  Jenderal  Pajak  untuk  meningkatkan  kinerjanya  seiring  dengan 

diberikannya  remunerasi.  Maka  berdasarkan  uraian  diatas  ,  peneliti  ingin  menguji 

kembali fenomena ini.

Penelitian  ini  menggunakan  data  penerimaan  pajak  di  KPP-KPP  diwilayah  DJP  I 

Jateng, ditahun sebeleum diberikannya remunerasi dan ditahun sesudah diberikannya 

remunerasi. 

Analisi perbedaan penerimaan pajak ini diolah dengan menggunakan paired sample t- 

test. Hasil secara kuantitatif menunjukan terdapat peningkatan peneriaan pajak sebelum 

dan sesudah pemberian  remunerasi,  namun peningkatannya  tidak signifikan.  Hal ini 

menunjukkan bahwa tidak adanya perubahan kinerja yang sangat berarti,  yang dapat 

mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak secara signifikan.

Kata kunci : Remunerasi, penerimaan pajak, teori keadilan.
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