
 
 

 



 

 
 

 



 



 



 



 



 



 
 



 



 



 



 





KUESIONER 
 

Responden yang Terhormat, 

 Dalam usaha pengumpulan data yang diperlukan untuk menyelesaikan 

skripsi, maka penulis sangat menghargai jika Bapak/Ibu/Saudara/I bersedia 

meluangkan waktu untuk menyampaikan pendapat atau tanggapan 

Bapak/Ibu/Saudara/I terhadap beberapa pertanyaan yang tersedia di dalam 

kuesioner ini. Partisipasi Bapak/Ibu/Saudara/I dalam survey ini akan sangat 

membantu penulis untuk menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi Jurusan 

Akuntansi Universitas Kristen Maranatha, Bandung. 

 Sebelum dan sesudahnya penulis mengucapkan terimakasih atas waktu 

yang telah Bapak/Ibu/Saudara/I luangkan serta pendapat atau tanggapan yang 

telah diberikan, juga partisipasinya dalam survey ini. 

 

 

 

        Hormat saya, 

              Bandung, Juni 2006 

 

 

             Laura Theophilia S. 

                NRP : 0251171 

 



DAFTAR PERTANYAAN 

VARIABEL INDEPENDEN 

UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN 

Indikator Pertanyaan Ya Tidak 

Pemotongan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Apakah setiap transaksi yang 

dilakukan oleh PT. Toxindo Prima 

langsung dilakukan pemotongan PPh 

pasal 22 ? 

2. Apakah PT. Toxindo Prima 

melaksanakan pemotongan PPh pasal 

22 dengan cara memotong/ 

mengurangi jumlah total dari 

pembayaran yang harusnya dibayar 

kepada pedagang pengumpul ? 

3. Apakah tarif pajak yang diterapkan 

dalam perusahaan adalah tarif pajak 

proporsional ? 

4. Apakah dasar pemotongan PPh pasal 

22 yang dilakukan oleh PT. Toxindo 

Prima adalah harga pembelian dari 

setiap transaksi ? 

5. Apakah ada dasar pemotongan PPh 

pasal 22 yang terdapat dalam 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemungutan 

 

 

 

perusahaan ? 

6. Apakah setiap pemotongan PPh pasal 

22 yang dilakukan oleh PT. Toxindo 

Prima disertai dengan bukti 

pemotongan ? 

7. Apakah PT. Toxindo Prima 

memberikan informasi terlebih 

dahulu kepada pihak yang terkait 

(dalam hal ini pedagang pengumpul) 

sebelum melakukan pemotongan 

pajak ? 

8. Apakah pengisisan bukti pemotongan 

dilakukan dengan lengkap dan benar? 

9. Apakah bukti pemotongan 

ditandatangani/ distempel oleh orang 

yang berwenang ? 

10. Apakah pembuatan bukti pemotongan 

dilakukan oleh orang yang ahli dalam 

hal perpajakan ? 

11. Apakah PT. Toxindo Prima 

melaksanakan pemungutan PPh pasal 

22 pada saat pembelian bahan-bahan 

untuk keperluan industri atau ekspor 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

yang dilakukannya ? 

12. Apakah penerapan tarif pajak, 

terutama tarif pemungutan PPh pasal 

22 pada PT. Toxindo Prima sesuai 

dengan Undang-Undang Perpajakan 

yang berlaku, yaitu sebesar 0,5 % dari 

harga pembelian tidak termasuk 

PPN? 

13. Apakah pemungutan dan pembuatan 

bukti pemungutan dilakukan oleh 

bagian tertentu dalam perusahaan 

yang khusus menangani masalah 

pajak ? 

14. Apakah bukti pemungutan dibuat 

dalam beberapa rangkap dan 

didistribusikan kepada bagian yang 

berkepentingan ? 

15. Apakah pengisisan bukti pemungutan 

dilakukan dengan lengkap dan benar? 

Penyetoran 16. Apakah penyetoran pajak oleh PT. 

Toxindo Prima telah dilakukan 

dengan jumlah yang benar dan pada 

saat yang tepat ? 

  



17. Apakah PT. Toxindo Prima selalu 

melakukan penyetoran sebelum 

tanggal jatuh tempo ? 

18. Apakah PT. Toxindo Prima 

menyetorkan PPh pasal 22 pada Bank 

Persepsi atau Kantor Pos dan Giro ? 

19. Apakah PT. Toxindo Prima 

menggunakan Surat Setoran Pajak 

(SSP) pada saat melakukan 

penyetoran pajaknya ? 

20. Apakah Surat Setoran Pajak (SSP) 

diisi dengan benar dan lengkap ? 

21. Apakah Surat Setoran Pajak (SSP) 

dibuat dalam beberapa rangkap dan 

didistribusikan kepada bagian yang 

berkepentingan ? 

Pelaporan 22. Apakah PT. Toxindo Prima selalu 

melakukan pelaporan PPh pasal 22 

sebelum tanggal jatuh tempo ? 

23. Apakah PT. Toxindo Prima 

melakukan pelaporan PPh pasal 22 ke 

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 

dimana perusahaan ini terdaftar 

  



sebagai wajib pajak ? 

24. Apakah PT. Toxindo Prima 

menggunakan Surat Pemberitahuan 

(SPT) dalam melaporkan pajaknya ? 

25. Apakah Surat Pemberitahuan (SPT) 

telah diisi dengan benar dan lengkap? 

26. Apakah dalam pelaporan PT. 

Toxindo Prima juga melampirkan 

dokumen-dokumen selain Surat 

Pemberitahuan (SPT) ? 

27. Apakah sebelum dilaporkan , Surat 

Pemberitahuan (SPT) diperiksa 

kembali dan ditandatangani oleh 

orang yang berwenang ? 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAFTAR PERTANYAAN 

VARIABEL DEPENDEN 

PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 

Indikator Pertanyaan Ya Tidak 

Impor 1. Apakah PT. Toxindo Prima juga 

melakukan kegiatan impor dalam 

operasional perusahaannya ? 

2. Apakah PT. Toxindo Prima 

merupakan perusahan yang sudah 

menggunakan Angka Pengenal Impor 

(API) ? 

3. Apakah PT. Toxindo Prima 

merupakan perusahaan yang tidak 

menggunakan Angka Pengenal Impor 

(API) ? 

4. Apakah setiap kegiatan impor yang 

dilakukan oleh PT. Toxindo Prima 

selalu dipotong PPh pasal 22 ? 

5. Apakah pada saat PT. Toxindo Prima 

melaksanakan impor, pemungutan 

atau pelunasan PPh pasal 22 

dilakukan pada saat pembayaran bea 

  



masuk barang dan penyelesaian 

dokumen ? 

6. Apakah tata cara pemungutan/ 

pelunasan PPh pasal 22 impor yang 

dilakukan oleh PT. Toxindo Prima 

dilengkapi dengan/ menggunakan 

Laporan Kebenaran Pemeriksaan 

(LKP) atas barang yang diimpornya ? 

7. Apakah tata cara pemungutan/ 

pelunasan PPh pasal 22 impor yang 

dilakukan oleh PT. Toxindo Prima 

tidak menggunakan Laporan 

Kebenaran Pemeriksaan (LKP) atas 

barang yang diimpornya? 

Penjualan 

Produksi Dalam 

Negeri 

(Pembelian 

bahan-bahan 

untuk industri/ 

ekspor bidang 

Perikanan) 

8. Apakah PT. Toxindo Prima 

melakukan kegiatan produksi dalam 

negeri berupa pembelian bahan-bahan 

untuk keperluan industri atau ekspor 

di bidang Perikanan ? 

9. Apakah PT. Toxindo Prima 

mendapatkan bahan-bahan untuk 

keperluan industri/ ekspor 

perusahaannya dari pedagang 

  



pengumpul ? 

10. Apakah PT. Toxindo Prima 

mempunyai sumber lain untuk 

memperoleh bahan-bahan keperluan 

industri/ ekspor perusahaannya selain 

dari pedagang pengumpul ? 

11. Apakah setiap transaksi yang 

berhubungan dengan penjualan 

produksi dalam negeri berupa biota 

laut/ perikanan dikenakan PPh     

pasal 22 ? 

12. Apakah penerapan PPh pasal 22 pada 

PT. Toxindo Prima memberi 

pengaruh terhadap pembelian atau 

dalam upaya pengadaan bahan baku 

ekspor yang diperoleh dari pedagang 

pengumpul ? 

13. Apakah saat pemungutan/ pelunasan 

PPh pasal 22 atas pembelian bahan-

bahan untuk keperluan industri/ 

ekspor PT. Toxindo Prima dilakukan 

pada saat pembayaran kepada 

pedagang pengumpul ? 



Ketaatan 14. Apakah penerapan dan pelaksanaan 

PPh pasal 22  pada PT. Toxindo 

Prima telah sesuai dengan Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan 

(KUP) yang berlaku di Indonesia ? 

15. Apakah PT. Toxindo Prima pernah 

diperiksa oleh Kantor Pelayanan 

Pajak (KPP) setempat ? 

16. Apakah PT. Toxindo Prima pernah 

dikenakan sanksi oleh Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP) atas 

kelalaiannya ? 

17. Apakah sanksi tersebut memberi 

pengaruh yang cukup signifikan bagi 

perusahaan ? 

  

 

 Bandung, 19 Juni 2006 

   General Administration & Finance 

                                  Tandatangan, nama dan cap 

 

 

                       Bpk. Tatut 


