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Abstrak: Keikutsertaan Amnesti pajak Ditinjau dari Laporan Keuang
an Koperasi Syariah. Penelitian ini bermaksud membuktikan apakah
besaran laba, utang, dan total aset memengaruhi keikutsertaan amnesti
pajak. Penelitian ini dilakukan pada 144 wajib pajak koperasi syariah
secara simultan dan parsial menggunakan teknik regresi logistik. Peneli
tian ini menemukan bahwa lembaga koperasi dengan memiliki total aset
yang besar lebih mempunyai peluang yang besar dalam keikutsertaan
program amnesti pajak. Lembaga tersebut dianggap memiliki kepenting
an dan kepatuhan yang besar pula terhadap negaranya. Oleh karena itu,
koperasi syariah seharusnya melaporkan laba, utang, total aset sesuai
kenyataanya supaya terhindar dari sanksi pajak.
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Abstract: Tax Amnesty Participation Based on Sharia Cooperative
Financial Statements. This study intended to prove whether the amount
of profit, debt, and total assets affect the participation of tax amnesty. This
research was conducted on 144 taxpayers of sharia cooperatives simultaneously and partially using logistic regression technique. This study found
that cooperative institutions with large total assets have greater opportunities in tax amnesty program participation. They were considered to have a
great interest and adherence to its country. Therefore, sharia cooperatives
should report profit, debt, total assets according to the facts to avoid tax
sanctions.
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Pengampunan pajak atau amnesti pa
jak diberikan pemerintah kepada semua
wajib pajak baik individu maupun badan
usaha untuk mendapatkan penghapusan
sanksi pajak yang seharusnya terutang.
Pemerintah, dalam hal ini dirjen pajak, te
rus berupaya mencari terobosan untuk me
maksimalkan penerimaan negara yang ber
sumber dari pajak. Salah satunya adalah
dengan memberlakukan program amnesti
pajak. Program ini bertujuan untuk mem
berikan kesadaran sukarela bagi wajib pa
jak di masa mendatang agar penerimaan
pajak di tahun–tahun berikutnya bisa ter
capai. Tujuan diselenggarakannya amnes
ti pajak yaitu untuk mendorong pendapa
tan negara dari sektor pajak dalam waktu
dekat, menumbuhkan tingkat kepatuhan
pajak di masa mendatang, mendorong agar

wajib pajak menginvestasikan asetnya yang
berada di luar negeri dipindahkan ke da
lam negeri, dan sebagai proses perubahan
sistem modernisasi perpajakan (Bimonte &
Stabile, 2015; Langenmayr, 2017; Raitano &
Fantozzi, 2015). Manfaat wajib pajak dalam
keikutsertaan program amnesti pajak yaitu
mereka tidak diharuskan membayar pajak
yang masih terutang, dibebaskan dari segala
denda keterlambatan pelaporan dan pelang
garan hukum di bidang perpajakan, dibebas
kan dari audit perpajakan, dibebaskan dari
audit pajak untuk tujuan memperoleh data
tentang adanya indikasi telah terjadi pelang
garan hukum di bidang perpajakan, dan
dihapusnya pajak bersifat final atas penga
lihan aset dalam bentuk tanah atau bangun
an serta pajak atas pembagian keuntungan
dari pemegang saham (Attiya & Laila, 2014;
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Wainwright, 2011). Tujuan lain dari program
amnesti pajak ini adalah untuk mencukupi
keperluan negara yang selalu mengalami
peningkatan, memperluas basis data wajib
pajak, serta menggali potensi penerimaan
pajak dari tiga sumber yaitu ekonomi do
mestik yang belum terlaporkan (ekonomi
bawah tanah), pelarian modal keluar negeri,
dan potensial pembayaran pajak yang belum
disetorkan (Amir, Asafu-Adjaye, & Ducpham,
2013). Salah satu faktor yang memicu wa
jib pajak dalam mengikuti program amnesti
pajak adalah wajib pajak menginginkan aset
yang dimiliki menjadi aman dan kegiatan
usaha menjadi lancar (Setyaningsih & Ok
fitasari, 2016).
Kegiatan amnesti pajak juga berlaku
bagi wajib pajak badan koperasi. Salah sa
tunya adalah koperasi yang masuk di da
lam keanggotaan induk Koperasi Syariah
(Inkopsyah). Koperasi syariah merupakan
salah satu lembaga yang menyediakan jasa
sebagai perantara antara pemilik modal da
lam menyalurkan dana kepada orang priba
di atau badan yang membutuhkan dana
dengan berdasarkan prinsip keislaman serta
norma–norma agama. Latar belakang urgen
si penelitian terkait koperasi syariah terletak
pada image syariah yang dimiliki koperasi
apakah akan membuat lembaga tersebut
menghormati dan menaati prinsip islam dan
aturan perpajakan khususnya peraturan Ta
hun 2016 nomor 11 tentang amnesti pajak
yang baru diberlakukan dan baru dibentuk
oleh anggota DPR melalui persetujuan ber
sama dengan presiden. Mengingat kondisi
target penerimaan pajak yang tiap tahun se
lalu mengalami peningkatan dan pesatnya
perkembangan koperasi syariah merupakan
suatu potensi penerimaan yang dapat digali
dalam rangka intensifikasi dan ekstensifi
kasi perpajakan salah satunya melalui ke
giatan amnesti pajak. Amnesti pajak adalah
suatu pengampunan yang akan diberikan
kepada setiap warga negara yang ber-NP
WP atau tidak, serta badan tanpa terkecuali
yang mempertimbangkan dua hal yaitu am
punan terhadap tunggakan pajak yaitu pem
berian pengurangan tarif pajak dari yang se
harusnya atas kurang dibayar atau nihil dan
dibebaskan dari tuntutan pidana di bidang
perpajakan (Muhammadi, Ahmed, & Habib,
2016). Amnesti pajak adalah peraturan di
bidang perpajakan yang didesain untuk
memberikan stimulus berupa penghapusan
pajak penghasilan yang seharusnya dibayar
untuk tahun pajak 2015 dan sebelumnya
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(Okfitasari, Meikhati, & Setyaningsih, 2017).
Tingkah laku wajib pajak dalam pe
menuhan kewajiban administrasi perpajak
an dapat diprediksi salah satunya menggu
nakan komponen besaran laba, utang, dan
total aset (size). Dengan demikian laba bisa
diartikan sebagai elemen di dalam lapor
an laba rugi yang dapat dijadikan sebagai
dasar dalam hal pengambilan suatu tindak
an yang akan dilakukan oleh seorang ma
najer. Jadi, laba merupakan aspek penting
bagi agent, dalam hal ini pengurus kopera
si, dalam melakukan sebuah keputusan
yang akan dilakukan (Bosniak, 2013; Deb
& Chakraborty, 2017; Ross & Buckwal
ter, 2013). Presiden dalam keputusan yang
dikeluarkan pada tahun 1984 nomor 26
tentang amnesti pajak juga menyebutkan
yang menjadi objek pengampunan pajak
bagi setiap wajib pajak warga negara Indo
nesia atau badan salah satunya adalah dari
elemen besaran laba. Besaran laba yang be
lum dibagikan ke pemegang saham biasanya
diinvestasikan kembali ke dalam suatu en
titas dan dilaporkan laba ditahan sebagai
ekuitas pemilik dalam neraca yang menga
kibatkan peningkatan modal saham sebagai
akibat pertambahan modal (Republik Indo
nesia, 1984). Pengungkapan besaran jumlah
utang pada keikutsertaan program amnesti
pajak akan menguntungkan bagi wajib pa
jak karena berdasarkan peraturan yang tel
ah dikeluarkan oleh pemerintah Nomor 11
Tahun 2016 Pasal 5 tentang pengampunan
pajak besaran pembayaran uang tebusan
diformulakan tarif amnesti pajak dikalikan
berdasarkan jumlah nilai harta bersih. Se
mentara itu, pengungkapan besarnya nilai
utang akan dilakukan sendiri oleh wajib
pajak dari pada tidak diungkapkan dengan
alasan beban pajak bisa diminimalisasi de
ngan cara membebankan semua biaya atau
kewajiban sebagai akibat dari pemanfaatan
biaya utang yang seakan–akan makin domi
nan dengan tujuan pembayaran uang tebus
an pengampunan pajak bisa diminimalisasi
(Castro & Scartascini, 2015). Utang sebagai
suatu pengorbanan yang sudah dilakukan
di masa lalu demi manfaat masa mendatang
yang cukup pasti dan yang timbul dari ke
wajiban suatu kegiatan usaha pada saat ini
(Suwardjono, 2014). Utang turut memiliki
andil pada bagian keuangan perusahaan
dan bisa berekspansi untuk memperluas ja
ringan agar menjadi perusahaan yang besar
dan kuat. Koperasi dengan tingkat laba yang
besar dan total aset (size) yang besar diang
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gap mempunyai tingkat kepentingan yang
besar pula terhadap negaranya (AbdelMow
la, 2012). Total aset (size) juga bisa dijadikan
suatu komponen yang memperlihatkan se
hatnya perusahaan dari sisi keuangan un
tuk mendapatkan amnesti pajak (Schultz &
Scott, 2014).
Sejumlah penelitian terdahulu seperti
Bimonte & Stabile (2015) mengangkat ten
tang pengaruh prinsip keadilan dan struk
tur tarif pajak terhadap keikutsertaan pro
gram amnesti pajak. Variabel penelitian
yang digunakan adalah variabel prinsip
keadilan dan struktur tarif pajak terhadap
keikutsertaan program amnesti pajak. An
dreas & Savitri (2015) yang meneliti tentang
keinginan mengikuti amnesti pajak dari
perspektif wajib pajak, serta Setyaningsih
& Okfitasari (2016) tentang mengapa wajib
pajak mengikuti amnesti pajak. Penelitian
ini menggunakan pendekatan studi kasus
atau single case study. Sementara Darmaya
sa, Sudarma, Achsin, & Mulawarman (2016)
mendekonstruksikan modernitas kebijakan
amnesti pajak de
ngan menggunakan para
digma posmodern dan pancasila dijadikan
pencapaian kebijak
an yang adil. Terakhir,
penelitian bersifat reviu milik Ibrahim, Myr
na, Irawati, & Kristiadi (2017), yang meng
angkat amnesti pajak pada 9 negara asia,
menyatakan bahwa pelaksanaan amnesti
pajak di setiap negara dan amnesti pajak
memang efektif meningkatkan penerimaan
negara tetapi harus dihindari program am
nesti pajak yang terlalu sering karena akan
menimbulkan efek yang tidak baik.
Kebaruan dari riset yang dilakukan ini
adalah variabel penelitian menggunakan
besaran laba, besaran utang, dan total aset
yang terdapat di laporan keuangan induk
koperasi syariah untuk diuji dengan tujuan
mengetahui keikutsertaan program amnesti
pajak dari masing–masing koperasi. Masih
belum ada, bahkan tidak, ada penelitian se
jenis yang dilakukan di dalam negeri melalui
indikator besaran laba, utang, serta total
aset terhadap keikutsertaan program amnes
ti pajak. Penelitian ini bertujuan untuk me
neliti lebih jauh tentang pengaruh besaran
laba, besaran utang, dan total aset terhadap
keikutsertaan wajib pajak terhadap program
amnesti pajak pada wajib pajak badan khu
susnya di Induk Koperasi Syariah.
METODE
Populasi objek penelitian ini adalah
seluruh koperasi yang tergabung dan aktif di

keanggotaan Koperasi Syariah (Inkopsyah)
sebanyak 491 koperasi syariah yang tersebar
di seluruh Indonesia. Teknik pengumpul
an data yang digunakan untuk memperoleh
gambaran tentang diterminan amnesti pajak
adalah data sekunder dari data keuangan
berupa besaran laba, utang, dan total aset
untuk periode akhir tahun pajak 2015. Data
yang digunakan untuk diteliti diperoleh dari
salah satu pegawai yang menjabat sebagai
pengawas pada Induk Koperasi Syariah pu
sat sesuai dengan surat keputusan Kemen
terian Koperasi dan UKM Republik Indonesia
Tanggal 17 Mei 2016 dengan Nomor Surat
626/W.05/2016 periode 2016–2020. Periode
tahun 2015 diambil dikarenakan lampiran
yang wajib disertakan pada surat pernyata
an harta (SPH) amnesti pajak adalah laporan
keuangan akhir periode tahun pajak 2015
(Republik Indonesia, 2016).
Penelitian yang dilakukan menggu
nakan pendekatan kuantitatif yaitu suatu
riset dengan berdasarkan angka untuk
meng
analisis data berdasarkan statistik.
Bentuk telaah di dalam artikel ini menggu
nakan riset asosiatif kausal yang fokus riset
nya mengacu pada hubungan antara variabel
independen dan variabel dependen. Variabel
penelitian terdiri dari variabel independen
yaitu besaran laba, besaran utang, dan to
tal aset. Sedangkan variabel dependen yaitu
keikutsertaan amnesti pajak. Peng
ambilan
sampel dilakukan dengan teknik nonproba
blility sampling dengan metode peneliti me
nentukan sendiri sampel yang akan diam
bil sepanjang memenuhi beberapa kriteria,
yaitu: koperasi yang tergabung pada induk
koperasi syariah, koperasi yang masih aktif
pada induk koperasi syariah, koperasi yang
melakukan RAT di tahun 2015, dan kopera
si yang bersedia memberikan data lapor
an
keuangan sampai dengan akhir periode ta
hun 2015.
Teknik analisis data dalam artikel
ini adalah dengan menerapkan model lo
git untuk membuktikan kemungkinan yang
akan terjadi pada variabel terikat dapat
diproyeksikan dengan menggunakan varia
bel bebas. Dalam analisis model logit sudah
tidak lagi menggunakan tes normalitas data
serta melakukan tes apakah model tersebut
menjadi valid sebagai alat penduga atau ti
dak pada objek penelitian independennya,
Selain itu, model logit tidak lagi memakai he
teroscedasticity, maksudnya objek penelitian
terikatnya tidak lagi mamakai homoscedasticity pada variabel bebasnya (Bayer, Ober
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hofer, & Winner, 2015; Cyan, Koumpias, &
Martinez-Vazquez, 2016; Gupta & Lynch,
2016). Alasan kali ini menggunakan model
logit adalah model variabel terikat termasuk
dalam kategori dikotomi variabel dan du
gaan pada distribusi normal tak bisa dilaku
kan disebabkan yang menjadi fokus peneli
tian pada variabel bebasnya dalam bentuk
metrik dan non-metrik (Barney & Schulzke,
2016).
Pertama, peneliti akan melakukan
uji kesesuaian model telebih dahulu. Ha
sil pengujian diperlukan untuk mengetahui
kesesuaian data penelitian telah cocok de
ngan bentuk logit yang digunakan atau fit.
Bentuk penelitian tersebut bisa dikatakan
fit apabila angka statistik pada tabel uji ke
sesuaian model menunjukkan sama dengan
atau kurang dari 0,05 berarti ada ketidak
selarasan antara model dan data penelitian
nya. Artinya, hasil observasi tidak layak di
gunakan karena tidak mampu memberikan
gambaran secara lebih spesifik nilai hasil
observasinya. Namun, jika hasil uji kese
suaian model yang diperoleh berada di atas
0,05 dianggap layak karena sesuai dengan
data observasinya (Dyckman & Zeff, 2014;
Silva & Carreira, 2013).
Kedua, peneliti akan melakukan uji
dari keseluruhan model. Metode ini akan
melihat apakah model dengan data fit atau
tidak, di mana pada awal uji akan digunakan
dengan cara memadankan antara nilai -2LL
pada awal dengan -2LL pada akhir. Apabi
la ada pengurangan nilai -2LL awal dengan
-2LL akhir mengisyaratkan model penelitian
yang diharapkan telah fit sesuai data. Log
Likelihood pada metode model logit hampir
sama dengan “Sum of Square Error” pada
model regresi. Jika terdapat penurunan Log
Likelihood mengindikasikan metode yang di

gunakan dalam menentukan model regresi
semakin baik (Christensen, Elder, & Glover,
2015; Matthews, 2017).
Ketiga, peneliti akan membuktikan
dugaan sementara bahwasannya besaran
laba, besaran utang, dan total aset akan me
mengaruhi wajib pajak dalam keikutsertaan
program amnesti pajak. Peneliti melakukan
uji dari data yang diperoleh dari dua cara.
Pertama, melalui uji omnibus. Pengujian
ini dilakukan untuk menguji besarnya pe
ngaruh variabel independen seperti besaran
laba, besaran utang, dan total aset akan me
mengaruhi secara simultan terhadap varia
bel dependen (keikutsertaan amnesti pajak).
Hasil pengujian dikatakan signifikan jika
nilai kurang dari 0,05 artinya besaran laba,
besaran utang, dan total aset (size) meme
ngaruhi secara simultan terhadap keikut
sertaan program amnesti pajak (Syakura &
Baridwan, 2014). Kedua, melalui uji wald.
Pengujian ini bertujuan untuk mengiden
tifikasi akankah masing-masing variabel
besaran laba, besaran utang, dan total aset
akan memengaruhi secara simultan terha
dap variabel keikutsertaan program amnesti
pajak. Apabila nilai yang terdapat pada uji
Wald lebih besar daripada nilai Chi-Square,
nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05 (α) artin
ya variabel besaran laba, besaran utang dan
total aset memengaruhi secara parsial ter
hadap keikutsertaan program amnesti pajak
(Yefni, Gunawan, & Nurulita, 2017).
Pengertian laba berasal dari selisih an
tara omset penjualan dan biaya atau beban
yang dikeluarkan selama satu periode ta
hun buku, sedangkan penghasilan adalah
pe
ningkatan suatu aset atau pengurangan
suatu beban utang yang diakibatkan dari
penjualan barang atau jasa di masa lalu (Ba
yer, Oberhofer, & Winner, 2015). Laba bisa

Earning (X1)

Liabilities (X2)
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Gambar 1. Model Penelitian

128

Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Volume 9, Nomor 1, April 2018, Hlm 124-135

dikatakan sebagai penghasilan. Types of Income on which Tax Non-compliant ada peng
hasilan yang dilaporkan untuk kepentingan
perpajakan ada juga penghasilan yang se
ngaja tidak dilaporkan untuk penghindaran
pajak (Damayanti & Prastiwi, 2017). Theory
of Interest (teori kepentingan) menyebutkan
pengalokasian pembayaran pajak terhadap
wajib pajak disesuaikan pada kepentingan
dan daya pikul setiap orang kepada negara
nya. Semakin besar pajak yang harus diba
yar jika kepentingan seseorang kepada ne
gara juga semakin besar (Weidenfeld & Spire,
2017). Semakin besar laba yang diperoleh
wajib pajak maka kepentingan wajib pajak,
maka tingkat kekhawatiran terhadap peme
riksaan pajak akan semakin besar pula.
Peranan utang dalam hal keikutserta
an program amnesti pajak akan sangat me
nguntungkan bagi peserta program amnesti
pajak. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang
pengampunan pajak besarnya pembayaran
uang tebusan pengampunan pajak diformu
lasikan berdasarkan nilai harta bersih. Har
ta bersih yang dimaksud merupakan hasil
dari total aset dikurangi nilai utang (Repub
lik Indonesia, 2016). Untuk kepentingan per
pajakan proporsi penggunaan utang akan
semakin besar. Tujuannya adalah perusa
haan akan mencapai laba secara optimal
dengan cara menyeimbangkan keuntungan
melalui biaya yang dikeluarkan atas dampak
dari pemanfaatan utang yang makin tinggi
(Hamilton-Hart & Schulze, 2016; Hokamp,
2014).
Tolok ukur besar kecilnya suatu usa
ha bisa dilihat dari total aset yang dimiliki
oleh koperasi itu sendiri. Dengan melihat to
tal aset sudah bisa menggambarkan apakah
koperasi tersebut besar atau tidak. Dengan
memiliki total aset yang besar wajib pajak
akan lebih memilih mengikuti program am
nesti pajak dibanding dengan wajib pajak
yang memiliki total aset yang kecil. Wajib
pajak atau koperasi yang memiliki total aset
yang besar cenderung berfikir bagaimana
cara untuk mengamankan asetnya dari sank
si pajak. Oleh karena itu, kemudian langkah
yang akan diambil adalah dengan mengikuti
program amnesti pajak (Setyaningsih & Ok
fitasari, 2016). Peraturan terkait amnesti

pajak sudah jelas menyebutkan ampunan
pajak yang dimaksud adalah penghilangan
sanksi pajak yang semestinya harus diba
yar tidak lagi dikenakan sanksi tata laksana
dan sanksi pengadilan di bidang perpajakan
melalui upaya melaporkan seluruh aset yang
dimiliki dan menyetor tebusan berupa uang
(Republik Indonesia, 2016).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan jumlah sampel yang telah
dipilih sebanyak 491 koperasi yang bersedia
memberikan data laporan keuangan adalah
144 terdiri dari 90 koperasi yang mengikuti
program amnesti pajak dan 54 koperasi ti
dak mengikuti program amnesti pajak. Data
berupa besaran laba, utang, dan total aset
yang dinyatakan dalam bentuk rupiah, kare
na jumlah digit dan nilai terlalu besar, pe
neliti melakukan konversi ke dalam bentuk
logaritma natural. Hal ini dilakukan dengan
tujuan agar besaran laba, besaran utang,
dan total aset dapat terdistribusi normal.
Hasil uji kesesuaian model. Kea
kuratan suatu model logit yang diukur
berdasarkan hasil uji yang ada pada tabel
hosmer and lemeshow goodness of fit (uji
keakuratan model) dilakukan agar dapat
dibuktikan bahwa data penelitian yang su
dah didapat telah sejalan dengan model pe
nelitian yang diinginkan (tiada perbedaan di
antara model dan data), barulah model bisa
dikatakan sesuai atau penelitian bisa dilan
jutkan ke tahap berikutnya. Model yang di
hasilkan dianggap fit apabila kemungkinan
angka yang terdapat pada tingkat signifikasi
lebih besar dari 5% (lihat Tabel 1).
Berdasarkan hasil uji pada Tabel 1,
diketahui bahwa nilai sig 0,333 lebih be
sar dari tingkat signifikasi 0,05% sehingga
menerima bahwa memang varibel indepen
den dalam hal ini basaran laba, besaran
utang, dan total aset memengaruhi wajib
pajak untuk mengikuti program amnesti
pajak. De
ngan asumsi keakuratan sebesar
95% terbukti bahwasanya model logit yang
digunakan terkait variabel independen yak
ni besaran laba, utang, dan total aset ber
pengaruh terhadap variabel dependen telah
mampu menjelaskan model penelitian sesuai
data empiris yang digunakan atau goodness

Tabel 1. Hasil Uji Kesesuaian Model
Uji Komparatif

Degree of freedom

Signifikasi

16,769

8

0,333
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Tabel 2. Model Overall Fit Test
Koefisien

-2LL

Const

Blaba

Butang

Size

157,64

-16,846

-0,203

-0,254

1,158

153,808

-24,355

-0,263

-0,391

1,67

153,648

-26,246

-0,284

-0,436

1,814

153,647

-26,345

-0,286

-0,439

1,823

153,647

-26,345

-0,286

-0,439

1,823

of fit test.
Hasil uji keseluruan model. Hasil uji
keseluruhan model adalah pengujian yang
dilakukan dalam menilai suatu model yang
terdapat pada rumusan masalah apakah
data dengan model penelitian fit atau tidak.
Uji ini digunakan dengan membandingkan
antara kedua nilai -2 Log likelihood. Jika ter
dapat pengurangan nilai antara -2LL awal
dengan nilai -2LL akhir bahwa model pene
litian menunjukkan terbukti fit sesuai data
(lihat Tabel 2).
Tabel 2 telah menunjukkan bahwa pada
saat variabel bebas dimasukkan dengan
jumlah sebesar N = 144. Degree of Fredoom
(derajat kebebasan) adalah jumlah yang be
nar-benar bisa diambil sebagai sampel = N
- banyaknya variabel bebas – 1 = 144 – 3 – 1
= 140. Chi-Square adalah uji di mana data
dari ketiga variabel dalam bentuk nominal,
(X3) Tabel pada Degree of Fredoom 140 pada
probabilitas 0.05 = 168,613. Terdapat -2LL
sebesar (153,647) lebih kecil daripada X3 ta
bel (168,613) artinya apabila ada penguran
gan nilai 2LL membuktikan bahwa metode
analisis statistik diduga menerima asumsi
bahwa kerangka berfikir yang dibuat sambil
memasukkan variabel independen adalah fit
dengan data empiris.
Berdasarkan hasil penelitian sebelum
variabel bebas dimasukkan ke dalam tabel
uji, tidak terjadi kesesuaian dengan data
yang dihasilkan. Tabel 3 merupakan pro
ses yang dilakukan sebanyak 3 kali untuk
mendapatkan kluster yang tepat. Pada saat
variabel bebas tidak dimasukkan dalam
suatu model N = 144 mendapatkan Nilai -2

Log Likelihood sebesar 190,530. Degree of
Freedom (DF) atau jumlah yang benar – be
nar bisa dijadikan sampel sebanyak = N – 1
= 144 – 1 = 143. Chi-Square (X3) tabel pada
DF 143 dengan probabilitas 0,05 = 171,907.
Nilai yang terdapat pada -2 Log Likelihood
sebesar 190,530 lebih besar dibanding nilai
pada X3 tabel sebesar 171,907 sehingga me
nolak dugaan yang menyatakan tidak ada
nya pengaruh. Tabel 3 membuktikan pada
saat sebelum model memasukkan varia
bel bebas adalah tidak sesuai atau tidak fit
sama data.
Hasil uji ketepatan model (classification plot). Uji ketepatan mode atau classification plot digunakan untuk melihat kela
yakan model dengan melihat seberapa besar
nilai persentase pada Classification Table.
Misalnya jika nilai persentase menunjukkan
nilai 85% berarti model layak digunakan dan
mampu menebak dengan benar 85% kondisi
yang terjadi.
Berdasarkan Tabel 4, diketahui bahwa
jumlah sampel yang tidak mengikuti prog
ram amnesti pajak 35 + 19 = 54 koperasi.
Yang benar-benar tidak mengikuti prgram
amnesti pajak sebanyak 35 koperasi dan
yang seharusnya tidak mengikuti namun
mengikuti program amnesti pajak, sebanyak
19 koperasi. Jumlah sampel yang mengi
kuti program amnesti pajak 13 + 77 = 90
koperasi. Yang benar-benar mengikuti pro
gram amnesti pajak sebanyak 13 koperasi
dan yang seharusnya tidak mengikuti tetapi
mengikuti program amnesti pajak, sebanyak
77 koperasi. Hasil pengolahan data di atas
dapat membuktikan bahwa hasil penelitian

Tabel 3. Uji Sebelum Variabel Independen Dimasukkan

-2Loglikelihood

Koefisien Konstanta

190,534

0,5

190,53

0,511

190,53

0,511

130

Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Volume 9, Nomor 1, April 2018, Hlm 124-135

Tabel 4. Hasil Uji Ketepatan Model
Keikutsertaan
Amnesti Pajak
Tidak
Ikut

Percentage
Correct

Ke ikutse rtaan

Tidak

35

19

64,8

Amne sti Pajak

Ikut

13

77

85,6

Pe rse ntase

77,8

memberikan gambaran model regresi lo
gistik menggunakan kriteria klasifikasi ini,
memberikan hasil yang cukup baik karena
mampu mengintepretasikan secara tepat
dengan tingkat persentase sebesar 77,8%
kondisi yang terjadi.
Hasil uji omnibus (uji g). Pengujian
bahwa apakah besaran laba, besaran utang,
dan total aset (size) memengaruhi keikutser
taan program amnesti pajak melalui hasil
perbandingan antara nilai probabilitas dan
tingkat signifikansi yang diperoleh (α). Cara
menentukan hasil yang diterima atau ditolak
menggunakan, apabila nilai Chi-Square tabel
di atas nilai X3 tabel atau Degree of Freedom
3 (jumlah variabel bebas 3) dengan tingkat
signifikansi kurang dari 0,05.
Berdasarkan nilai Tabel 5 dapat diketa
hui pada nilai Wald hitung atau Chi-square
tabel sebesar 36,883 dan nilai pada X3 ta
bel pada Degree of Freedom 3 (sebanyak 3
variabel independen) sebesar 7,815 dan
pada tingkat signifikansi sebesar 0,000 atau
lebih kecil dari 0,05. Kondisi ini membukti
kan dengan variabel bebas yang terdiri dari
besaran laba, besaran utang, dan total aset
terbukti memengaruhi wajib pajak secara
simultan terhadap variabel dependen untuk
berperan serta dalam mengikuti program
amnesti pajak.
Hasil uji Wald (partial test). Hasil uji
Wald Statistic digunakan untuk mengeta
hui besarnya koefisien regresi dengan nilai
kemungkinan peluang (Sig) lebih kecil dari
0,05 (α) itu artinya variabel bebas yang ter
diri dari besaran laba, utang, serta total aset
memengaruhi secara parsial terhadap kei

kutsertaan program amnesti pajak. Pada ta
bel uji koefisien regresi logitik berikut akan
dibuktikan apakah masing–masing variabel
akan saling memengaruhi terhadap variabel
dependen.
Dari tiga variabel pada Tabel 6, ternyata
hanya variabel total aset yang memiliki nilai
p value (Sig) kurang dari 0,05. Hal ini berarti
variabel total aset mempunyai pengaruh se
bagian terhadap tingkat keyakinan wajib pa
jak untuk mengikuti program amnesti pajak
di dalam model. Variabel besaran laba dan
besaran utang nilai p berdasarkan hasil uji
wald (Sig) lebih besar dari 0,05, membukti
kan bahwa variabel besaran laba dan besa
ran utang secara parsial tidak berpengaruh
terhadap variabel keikutsertaan program
amnesti pajak di dalam model.
Pengaruh besaran laba, besaran
utang, dan total aset terhadap keikutser
taan program amnesti pajak. Hasil peng
ujian yang dilakukan menunjukkan bah
wa besaran laba, besaran utang, dan total
aset secara simultan berpengaruh secara
signifikan terhadap keikutsertaan program
amnesti pajak. Hasil pengujian yang dilaku
kan diperoleh nilai tabel X3 sebesar 36,333
> Chi-square tabel pada Degree of Freedom
yaitu sebesar 7,815 atau tingkat keyakinan
sebesar 0,000 < 0,05. Hasil pengujian yang
dilakukan membuktikan bahwa koperasi
yang memiliki laba, utang, dan total aset
yang besar lebih memiliki tingkat kepatuhan
dan tingkat kepentingan yang besar pula
terhadap administrasi perpajakan. Maka,
langkah yang akan diambil dalam rangka
mengamankan diri dari sanksi pajak adalah

Tabel 5. Hasil Uji Omnibus

Chisquare

df

Sig

Step

36,883

3

0

Block

36,883

3

0

Model

36,883

3

0
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Tabel 6. Hasil Uji Secara Parsial
95%

B

SE

W ald

Df

Sig

Exp

Blaba

-0,286

0,197

2,099

1

0,147

0,752

Butang

-0,439

0,318

1,911

1

0,167

0,0645

0,346

1,201

Size

1,823

0,482

14,305

1

0

6,188

2,406

15,911

5,466

23,231

1

0

0

Constant -26,345

dengan mengikuti program amnesti pajak.
Teori kepentingan menyatakan bahwa
penentuan besarnya pajak yang dibeban
kan melihat dari besarnya kebutuhan orang
tersebut kepada negara. Apabila tingkat ke
butuhanya tinggi, akan semakin besar pajak
yang harus ditanggung Weidenfeld & Spire
(2017). Semakin tinggi besaran laba dan to
tal aset merupakan akibat dari biaya poli
tik mampu memberikan pengaruh terhadap
perilaku menyimpang dalam melaporkan
laporan keungannya.
Semakin besar total aset suatu entitas
semakin besar kecenderungan pihak mana
jemen dalam melakukan earnings management (Gupta & Lynch, 2016). Oleh karena
itu, wajib pajak dalam hal ini perlu untuk
mengikuti program amnesti pajak agar dapat
memenuhi harapan para stakeholder terhin
dar dari kegiatan pemeriksaan dan sanksi
pajak. Undang–Undang Pengampunan Pajak
yang pasal 5 mencantumkan besarnya uang
pengganti pengampunan pajak dikalku
lasi berdasarkan tarif berdasarkan nilai
harta bersih. Harta bersih yang dimaksud
me
rupakan hasil dari total aset dikurangi
dengan nilai utang. Pengungkapan utang
akan dilakukan oleh wajib pajak dengan ala
san beban pajak bisa diminimalisasi melalui
pengurangan beban biaya yang disebabkan
utang dengan cara perlindungan pajak (Ka
planoglou & Rapanos, 2013).
Compliance theory dianggap sebagai
bentuk kesadaran wajib pajak dengan hara
pan untuk meminimalisasi hukuman yang
dijatuhkan. Hukuman tersebut berupa
sanksi karena ketidakpatuhan. Dengan de
mikian, teori kepatuhan ini dapat menjadi
suatu tolok ukur dalam bidang perpajakan.
Tolok ukur ini dapat digunakan terutama
dalam hal pelaporan dan pembayaran da
lam memenuhi kewajiban administrasi per
pajakan (Yuhertiana, 2016). Sementara itu,
beberapa peneliti menemukan bahwa sema
kin tinggi besaran laba dan total aset yang
dimiliki dianggap sangat sensitif terhadap
perilaku menyimpang dalam memperlaku

Low
0,511

Up
1,106

kan laba (Bertolini & Weaver, 2013; Fadilah
& Wijayanti, 2017; Tassin, 2017). Perilaku
menyimpang di dalam dunia akuntansi di
antaranya adanya kecurangan dalam me
nyajikan laporan keuangan yang dilakukan
dan kesalahan dalam menyajikan laporan
akitiva (Donohoe, 2015; Towery, 2017.
Teori kepentingan dan Compliance theory sangat relevan bila dikaitkan dengan wa
jib pajak yang memiliki besaran laba, besar
an utang, dan total aset yang besar. Dalam
hal ini perlu untuk mengikuti program am
nesti pajak agar dapat memenuhi harapan
para stakeholder terhindar dari pemeriksaan
dan sanksi pajak. Ini diperkuat dari peneli
tian Setyaningsih & Okfitasari (2016).
Pengaruh besaran laba terhadap kei
kutsertaan program amnesti pajak. Hasil
pengujian yang dilakukan menunjukkan
bahwa variabel besaran laba mendapatkan
hasil regresi negatif -0,286 dengan tingkat
signifikansi 0,147 yang lebih besar dari α
sebesar 0,05. Hal ini berarti dari setiap ke
naikan variabel laba 1% akan terjadi ke
naikan secara rata-rata estimasi logit dengan
nilai -0,286 dengan asumsi variabel lain di
anggap konstan. Nilai Exp (B) atau odds ratio
yang diperoleh variabel laba sebesar 0,752
yang berarti bahwa setiap lembaga koperasi
syariah yang mempunyai besaran laba yang
besar, cenderung akan mengikuti program
amnesti pajak sebesar 0,752 kali dibanding
dengan lembaga koperasi syariah dengan
tingkat besaran laba yang lebih kecil.
Hal ini menunjukkan bahwa lembaga
koperasi dengan tingkat besaran laba yang
kecil akan lebih memilih tidak mengikuti
program amnesti pajak dikarenakan tingkat
kepentingan dan kepatuhan wajib pajak ter
hadap negaranya masih rendah, atau bagi
lembaga koperasi dengan tingkat besaran
laba yang kecil pada tingkat kekhawatiran
mereka terhadap pemeriksaan pajak dan
keinginan untuk mengamankan perusahaan
dari pemeriksaan pajak, sanksi pajak, ser
ta segala administrasi perpajakan yang su
dah dilakukan juga akan semakin rendah.
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Hasil pengujian ini telah sesuai dengan Un
dang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pengampunan Pajak untuk mendorong re
patriasi aset sehingga pada saat diuji secara
parsial besaran laba memang tidak meme
ngaruhi keinginan wajib pajak untuk mengi
kuti program amnesti pajak. Jika ada lem
baga koperasi dengan tingkat besaran laba
yang kecil, mereka memilih untuk ikut am
nesti pajak. Dasar pertimbangan utamanya
antara lain banyak isu yang berkembang
pada waktu itu mengenai program amnesti
pajak dan hak menggiurkan yang bisa diper
oleh wajib pajak.
Pengaruh besaran utang terhadap
keikutsertaan program amnesti pajak. Hal
ini dibuktikan dari hasil penelitian membuk
tikan bahwa besaran utang menunjukkan
nilai koefisien regresi negatif -0,439 dengan
tingkat signifikansi 0,167 yang lebih besar
dari α 0,05. Setiap kenaikan variabel besar
an utang 1% maka akan terjadi kenaikan se
cara rata-rata estimasi logit sebesar -0,439
dengan asumsi variabel lain dianggap kon
stan. Setiap lembaga koperasi syariah yang
mempunyai besaran utang yang besar,
cenderung akan mengikuti program amnesti
pajak sebesar 0,645 kali dibanding dengan
lembaga koperasi syariah dengan tingkat
besaran utang yang lebih kecil.
Hal ini dikarenakan dalam proses am
nesti pajak terdapat perbedaan persepsi pada
masing-masing wajib pajak yang mengikuti
proses amnesti pajak, termasuk utang apa
saja yang boleh diakui di dalam keikutser
taan program amnesti pajak. Berdasarkan
Undang–Undang Pengampunan Pajak no
mor 11 tahun 2016, definisi utang dalam
program amnesti pajak adalah besarnya
jumlah utang yang masih harus dibayar ber
kaitan dengan harta yang diperoleh. Pada
dasarnya setiap utang yang diakui di amnes
ti pajak harus bisa dibuktikan dengan surat
perjanjian utang yang berkaitan langsung
dengan perolehan aset berwujud, berbeda
dengan kepemilikan aset lainnya. Jadi, jika
utang memang nyata-nyata dibuat untuk
peroleh
an aset tetapi tidak bisa membuk
tikan dengan cara melampirkan bukti per
janjian utang, atau bukti lain yang relevan,
maka utang tersebut kemungkinan besar ti
dak bisa diakui sebagai pengurang dari total
aset, sedangkan rata-rata nilai utang yang
dimiliki dari kebanyakan lembaga koperasi
bersumber dari simpanan para anggota atau
dari simpanan wajib lainnya. Besaran utang
atau kecilya utang pada lembaga kopera

si kebanyakan tidak berkaitan dengan per
olehan aset sehingga besaran utang pada
lembaga koperasi tidak mengurangi atau
memengaruhi niat wajib pajak badan dalam
memutuskan untuk mengikuti program am
nesti pajak.
Pengaruh besaran total aset terhadap
keikutsertaan program amnesti pajak. Pe
nelitian yang dilakukan menunjukkan bah
wa variabel total aset memiliki nilai koefisien
regresi sebesar 1,823 pada tingkat keya
kinan sebesar 0,000 yang lebih kecil dari
α 0,05. Nilai peluang dalam suatu kejadian
atau biasa disebut dengan odds ratio yang di
peroleh variabel ini sebesar 6,188 yang ber
arti bahwa setiap lembaga koperasi syariah
yang mempunyai total aset besar, cenderung
akan mengikuti program amnesti pajak se
besar 6,188 kali dibanding dengan wajib
pajak badan koperasi syariah yang mempu
nyai total asset (size) yang lebih kecil. Hasil
penelitian ini mendukung hasil penelitian
Setyaningsih & Okfitasari (2016) dan tujuan
dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016
menunjukkan bahwa salah satu faktor yang
menyebabkan wajib pajak untuk mengikuti
program amnesti pajak adalah wajib pajak
menginginkan aset yang dia miliki menjadi
lebih aman dan mendorong repatriasi aset
atau deklarasi aset.
Hal ini menunjukkan bahwa lembaga
koperasi yang memiliki total aset yang besar
lebih mempunyai peluang yang besar dalam
keikutsertaan program amnesti pajak, kare
na dengan memiliki total aset yang besar
lembaga koperasi tersebut dianggap memili
ki tingkat kepentingan dan kepatuhan yang
besar pula terhadap negaranya. Oleh karena
itu, dengan total aset yang besar akan lebih
mendorong dan menentukan wajib pajak
dalam meningkatkan kepatuhan adminis
trasi perpajakannya (Amir, Asafu-Adjaye, &
Ducpham, 2013). Semakin tinggi total aset
yang dimiliki dianggap akan sangat sensitif
terhadap prilaku menyimpang baik dalam
membuat laporan keuangan maupun dalam
melaporkan administrasi perpajakannya.
Jadi, pada saat amnesti pajak ber
laku peluang yang sangat besar akan dii
kuti oleh wajib pajak dalam kategori ini. Hal
itu dilakukan dengan tujuan untuk meng
amankan usahanya dari pemeriksaan pajak
yang mungkin saja akan dialaminya atau
menghindari sanksi pajak. Alasan lain ada
lah tingkat kekhawatiran terhadap peme
riksaan pajak pada koperasi dengan total
aset yang kecil akan tidak sama dibanding
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dengan lembaga koperasi yang mempunyai
total aset yang kecil.
SIMPULAN
Hasil riset pada atikel ini menunjuk
kan variabel besaran laba, besaran utang,
dan total asset secara simultan terbukti
memengaruhi wajib pajak badan koperasi
yang tergabung dalam keanggotaan induk
koperasi syariah untuk mengikuti program
amnesti pajak. Ini terbukti dari hasil analisis
menunjukkan nilai tabel X3 sebesar 36,333
> Chi-square tabel pada Degree of Freedom
yaitu sebesar 7,815 atau tingkat keyakinan
sebesar 0,000 < 0,05 di mana berdasarkan
teori kepentingan dan teori kepatuhan wa
jib pajak yang memiliki laba, utang dan total
aset yang besar akan memiliki rasa kepen
tingan dan tingkat kepatuhan yang besar
terhadap kegiatan administrasi perpajakan.
Di samping itu, tingkat kekhawatiran wa
jib pajak terhadap kegiatan pemeriksaan
pajak juga akan semakin besar dibanding
wajib pajak koperasi yang memiliki besaran
laba, utang, dan total aset yang lebih kecil.
Oleh karena itu, langkah yang diambil un
tuk mengamankan usahanya dari sanksi
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 ada
lah dengan cara mengikuti program amnesti
pajak. Secara parsial variabel besaran laba
dan utang tidak terbukti memengaruhi wa
jib pajak koperasi terhadap keikutsertaan
program amnesti pajak, sedangkan variabel
total aset secara parsial memang terbukti
memengaruhi program amnesti pajak. Ini di
lihat dari hasil analisis nilai koefisien regresi
sebesar 1,823 pada tingkat keyakinan sebe
sar 0,000 yang lebih kecil dari α 0,05. Teknik
analisis data yang digunakan untuk menge
tahui keikutsertaan wajib pajak dalam pro
gram amnesti pajak dengan menggunakan
model regresi logistik mampu memberikan
keyakinan yang lebih besar terhadap kondi
si sebenarnya yang terjadi. Hal semacam ini
sekaligus dapat menjadi tolok ukur terkait
tingkat keberhasilan program amnesti pa
jak yang dijalankan oleh pemerintah serta
seberapa besar tingkat keikutsertaan wajib
pajak untuk program tersebut.
Keterbatasan penelitian ini adalah ma
sih jarang dilakukan oleh peneliti lain se
hingga variabel yang serupa terkait besaran
laba, besaran utang, serta total aset terha
dap keikutsertaan program amnesti pajak
sulit dicari sebagai bahan rujukan oleh pe
neliti. Peneliti menganggap masih banyak
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kekurangan dari hasil penelitian ini, sedang
kan pada objek yang dijadikan penelitian
masih kurang dari 50% atau tidak semua
nya lembaga koperasi bersedia memberikan
data keuangannya. Dari 491 lembaga hanya
144 yang bersedia memberikan data keuang
annya. Peneliti berharap akan banyak yang
dijadikan objek penelitian selanjutnya agar
penelitian yang dihasilkan lebih akurat dan
terpercaya serta menjadi menarik untuk
diteliti secara lebih mendalam untuk peneli
ti selanjutnya terutama pada wajib pajak
badan khususnya di Induk Koperasi Sya
riah terkait pengaruh besaran laba, utang,
dan total aset terhadap keikutsertaan wajib
pajak terhadap program amnesti pajak. Di
harapkan banyak kritikan dan saran oleh
peneliti selanjutnya yang sifatnya memba
ngun demi memperbaiki dan menyempur
nakan hasil riset ini.
Model penelitian serupa yang dapat
dikembangkan dengan diaplikasikan pada
industri lain selain lembaga induk kopera
si syariah, dengan melakukan metode ob
servasi atau pengamatan secara mendalam
diharapkan akan mampu menemukan vari
abel baru lainnya yang bisa menjadi alterna
tif tolok ukur dalam keberhasilan program
amnesti pajak yang dijalankan misalnya
dengan mencari variabel lain yang relevan
untuk program amnesti pajak, atau meng
ubah variabel yang tidak terdapat pengaruh
dengan menggunakan variabel lain. Variabel
yang diteliti seperti besaran laba, besaran
utang, dan ukuran perusahaan terhadap
keikutsertaan program amnesti pajak masih
jarang dilakukan pada penelitian-penelitian
sebelumnya di Indonesia, sehingga perlu
dilakukan penelitian selanjutnya dengan
variabel yang sama atau bisa menambah
dengan variabel lain dengan tujuan mem
berikan kritik atau masukan yang sifatnya
membangun terhadap penelitian ini.
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