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P•J•k P1d1 Kpp Prat1m1 Media Polonil 

Salah satu pajak yang sangat potensial adalah pajak yang dipungut dari 
masyarakat yang hendak ke Juar negeri atau yang dikenal Fiskal Luar Negeri 

(FLN). Fiskal Juar negeri adalah pajak yang dibayarlcan oleh Orang Pribadi 
yang akan bertolak ke Juar oegeri. Setiap orang pribadi dalam negeri yang 

akan keluar negeri diwajibkan membayar Pajak Penghasilan Fiskal Luar 
Negeri. Pembayaran Fiskal Luar Negeri merupakan pendapatan Kantor 
Pelayanan Pajak dimana orang pribadi tersebut mengurus Fiskal Luar Negeri, 
yang kemudian menjadi pendapatan Negara. 

Penelitian ini rnempunyai tujuan untuk mengetahui dan membuktikan 

ada tidaknya pengaruh faktor motivasi, kepribadian dan proses belajar baik 
secara parsial maupun simultan terhadap kepatuhan wajib pajak. Yang 
menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah persepsi 
masyarakat atas peraturan pemerintah no.80 tahun 2008 mengenai fiskal luar 
negeri mempengaruhi kepatuhan wajib pajak? 

Untuk menentuk.an ukuran sampeJ digunakan metode Ccnvenience 
Sampling. dimana metode ini untuk mendapatkan unit sampel menurut 
keinginan peneliti secara cepat dan bemat SampeJ dalam penelitian adalab 54 
responden yang ada di KPP Pratama Medan Po Ionia. Teknik pengumpuJan 
data dalam penelitian ini adalah daftar pertanyaan (Questioner) dan studi 
dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah dengan 
regresi berganda, uji t dan Uji F. 

Dari basil regresii berganda diketahui bahwa Dari faktor-faktor 

pembentuk persepsi dalam penelitian ini secara empiris mampu membuktikan 

adanya pengaruh yang signifikan dari setiap variabel bebas. Hal ini dapat 
dilihat dari tingkat signifikansi yang diperoleh dibawah 0,05, Dari uji F 

diperoleh sig 0,000 < a 0,05., menunjukkan Ho ditolak dan Ha diterima, 
bc:rarti Xi. Xa dan A'Z (motivasi, kepribadian dan proses belajar) berpengarub 

positif dan signifikao terhadap Y (Kepatuhan Wajib Pajak) pada taraf a 0,05 
Kata Kunci: Fiskal Luar Negeri, proses belajar, motivasi, kepribadiao, 

UNIVERSITAS MEDAN AREA




