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ABSTRAK 

 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 
jumlah wajib pajak efektif secara simultan ataupun parsial 
terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Tanjungpinang periode 
2009-2012. 
 Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah 
wajib pajak efektif badan sebagai pemotong PPh 21 (X1), jumlah 
wajib pajak efektif PKP (X2), dan penerimaan pajak (Y). Populasi 
dalam penelitian ini adalah jumlah wajib pajak efektif. Metode 
pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampel. Data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 
sekunder yang berupa data jumlah wajib pajak efektif yang 
didapat dari bagian pengolahan data di KPP Pratama 
Tanjungpinang. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
SPT Masa. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan 
varibel jumlah wajib pajak efektif badan sebagai pemotong PPh 21 
dan variabel jumlah wajib pajak efektif PKP berpengaruh 
signifikan terhadap penerimaan pajak dengan tingkat signifikan 
0.004 < 0.05. Secara Parsial varibel jumlah wajib pajak efektif 
badan sebagai pemotong PPh 21 tidak berpengaruh signifikan 
terhadap penerimaan pajak dengan tingkat signifikan 0.855 > 
0.05. Sedangkan variabel jumlah wajib pajak efektif PKP 
berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak dengan tingkat 
signifikan 0.009 > 0.05. Nilai Adjusted R2 menunjukkan hasil 
sebesar 0.193 yang artinya 19.3% penerimaan pajak dipengaruhi 
oleh jumlah wajib pajak efektif badan sebagai pemotong PPh 21 
dan jumlah WP PKP dan 80.7% dipengaruhi oleh variabel diluar 
variabel yang diteliti. 
 
Kata Kunci : Jumlah WP efektif Badan sebagai pemotong PPh 21,  

  Jumlah WP Efektif PKP, Penerimaan Pajak 
 

PENDAHULUHAN 
 

Latar Belakang 
Penerimaan pajak merupakan sumber utama pendapatan Negara 

dalam pembiayaan pemerintah dan pembangunan Pajak bertujuan 
meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui perbaikan dan 
peningkatan sarana publik. Dengan demikian, peranan penerimaan 
pajak bagi suatu Negara menjadi sangat dominan dalam menunjang 
jalannya roda pemerintahan. Lembaga yang ditunjuk untuk 
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mengelola pajak dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak 
(DJP) dibawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia. 

Target penerimaan pajak senantiasa mengalami peningkatan 
dari tahun ketahun. Oleh karena itu, masyarakat lebih mempunyai 
andil yang cukup besar dalam pengisian kas negara, sebab tanpa 
adanya peran serta dari masyarakat maka sektor pajak tidak dapat 
menjalankan fungsinya sebagai salah satu sumber dana Pemerintah 
demi terlaksananya pembangunan dan pembiayaan pemerintah. Hal 
ini didasarkan dari perubahan sistem perpajakan dari official 
assesment menjadi self assesment pada tahun 1983. Dalam sistem 
baru ini menjelaskan bahwa Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk 
menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya. 
Dengan sistem ini diharapkan partisipasi aktif dari masyarakat 
untuk memenuhi kewajiban yang baik dan benar, dan administrasi 
perpajakan dapat dilaksanakan dengan rapi. 

Masyarakat yang memiliki penghasilan wajib mendaftarkan 
diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Salah satu kewajiban Wajib 
Pajak (WP) terdaftar adalah membayar dan melaporkan pajak yang 
dikenakan sesuai peraturan yang berlaku. Tetapi, pada 
kenyataannya sebagaimana diketahui banyak WP terdaftar yang 
tidak memenuhi kewajiban perpajakannya disebabkan antara lain 
non aktif, bubar, meninggal dunia dan sebagainya, maka muncullah 
istilah WP Efektif dan WP Non Efektif sesuai dengan Surat Edaran 
Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ.2/1988 tentang Kriteria 
WP Efektif dan Non Efektif. WP Efektif yaitu Wajib Pajak yang 
memenuhi kewajiban perpajakannya yang tercermin dari pemenuhan 
penyampaian SPT Masa dan Tahunan. Sedangkan WP Non Efektif 
adalah Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya 
yang tercermin dari tidak dipenuhinya penyampaian SPT Masa dan 
Tahunan. 

Penerimaan dari sektor pajak terbagi menjadi dua golongan, 
yaitu dari pajak langsung contohnya pajak penghasilan dan pajak 
tidak langsung contohnya pajak pertambahan nilai. Dilihat dari 
segi penerimaan, Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai 
memiliki kontribusi tinggi untuk membantu negara dalam membiayai 
pengeluaran. Pajak Penghasilan Pasal 21 tidak semua orang dapat 
dikenakan pajak hanya dapat dikenakan kepada orang pribadi atau 
badan yang telah berpenghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena 
Pajak (PTKP). Sedangkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tersebut 
dapat dilimpahkan kepada orang lain sehingga memungkinkan semua 
orang dapat dikenakan PPN. Oleh karena itu, walaupun seseorang 
belum memiliki NPWP namun ia tetap terkena PPN namun dipungut 
oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebagai pihak yang berhak 
memungut PPN yang nantinya PPN yang dipungut tersebut akan 
disetorkan ke kas Negara.  
 Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui pengaruh 
jumlah wajib pajak efektif secara simultan ataupun parsial 
terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Tanjungpinang periode 
2009-2012. 
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TINJAUAN PUSTAKA 
 
Pengertian Pajak 

Menurut Undang-undang nomor 28 Tahun 2007 dalam buku 
Muljono (2008:1), “Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada 
negara yang tertuang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 
memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan 
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara 
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. 
 
Fungsi Pajak 
 Mengacu pada Waluyo (2008 : 6), terdapat dua fungsi pajak 
yaitu sebagai berikut : 

1. Fungsi Penerimaan (budgeter) 
2. Fungsi Mengatur (Reguler) 

 
Dasar Hukum 
 Dasar Hukum Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah 
Undang-undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir 
dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2009. 
 
Kedudukan Hukum Pajak 
 Menurut Rochmat Soemitro dalam buku Utomo, et. Al (2011:4) 
bahwa hukum pajak mempunyai kedudukan di antara hukum-hukum 
sebagai berikut : 
1. Hukum Perdata, mengatur hubungan antar satu individu dengan 

individu lainnya. 
2. Hukum publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan 

rakyatnya.  
 

Pengelompokkan Pajak 
Mengacu pada Mardiasmo (2011 : 5), terdapat tiga 

pengelompokan pajak yaitu: 
-  Menurut Golongannya 

a.  Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri 
oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau 
dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya : Pajak 
Penghasilan 

b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak pada akhirnya dapat 
dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. 

 Contohnya : Pajak Pertambahan Nilai. 
 
Sistem Pemungutan Pajak 
 Menurut Waluyo (2008 : 17), sistem pemungutan pajak dapat 
dibagi menjadi dibagi menjadi: 
a.  Official Assessment System 
b.  Self Assessment System 
c. With Holding System 
 
Pengertian Tarif Pajak 
 Menurut Utomo, et. Al (2011:14) yang dimaksud dengan “Tarif 
pajak adalah tarif yang digunakan untuk menghitung besarnya 
pajak terutang (pajak yang harus dibayar)”. 
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Pengertian Pajak Penghasilan 
Pajak Penghasilan adalah pungutan resmi yang ditujukan 

kepada Subjek Pajak yang berpenghasilan atau penghasilan yang 
diterima atau yang diperoleh selama 1 tahun pajak (tahun buku) 
untuk keperluan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan 
bernegara. 
 Dasar hukum pajak penghasilan adalah Undang-undang No.7 
Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan (PPh) yang berlaku sejak 1 
Januari 1984. Undang-undang ini telah beberapa kali mengalami 
perubahan dan terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor 36 
Tahun 2008. 
 
Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi 
 Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pajak 
Penghasilan dalam bukunya Adriana (2009:51) Tarif PPh Pasal 17 
untuk wajib pajak orang pribadi yang berlaku hingga tahun 2008 
adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.1 
Tarif PPh Pasal 17 hingga Tahun 2008 
PENGHASILAN TARIF 

0 s/d Rp. 25.000.000,00 5% 
Rp. 25.000.000,00 s/d Rp. 50.000.000,00 10% 
Rp. 50.000.000,00 s/d Rp. 100.000.000,00 15% 
Rp. 100.000.000,00 s/d Rp. 200.000.000,00 25% 
>  Rp.200.000.000,00 35% 
Sumber : Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, (2013) 
 

Sedangkan yang berlaku pada tahun 2009 berdasarkan Undang-
undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, tarif pasal 
17 pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib 
Pajak Orang Pribadi dalam Negeri sebagai berikut : 

 
Tabel 2.2 

Tarif PPh Pasal 17 Tahun 2009 
Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak 

- Sampai dengan Rp 50.000.000,00 5% 
- Di atas Rp 50.000.000,00 s.d. Rp. 
250.000.000,00 

15% 

- Di atas Rp 250.000.000,00 s.d. Rp. 
500.000.000,00 

25% 

- Di atas Rp 500.000.000,00 30 % 
Sumber : Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, (2013)  
 
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 

Menurut Utomo, et. Al (2011 : 13), Penghasilan Tidak Kena 
Pajak (PTKP) adalah batas penghasilan yang tidak dikenakan pajak 
untuk wajib pajak orang pribadi sesuai dengan jumlah tanggungan 
keluarganya. Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang berlaku 
sesuai dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak 
Penghasilan pasal 7 adalah sebagai berikut : 
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Tabel 2.3 
PTKP Tahun 2008 

NO KETERANGAN PTKP (SETAHUN) 
1 Diri sendiri Rp. 15.840.000,- 
2 Status Kawin Rp.  1.320.000,- 
3 Suami/istri bekerja Rp. 15.840.000,- 
4 Tanggungan 1 Rp.  1.320.000,- 
5 Tanggungan 2 Rp.  1.320.000,- 
6 Tanggungan 3 Rp.  1.320.000,- 

Sumber :  Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, (2013) 
 
 Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak di atas mengalami 
perubahan sesuai dengan diterbitkannya Peraturan Menteri 
Keuangan Republik Indonesia nomor : 162/PMK.011/2012 tentang 
Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang akan 
diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2013, yaitu : 
 

Tabel 2.4 
PTKP Tahun 2013 

NO KETERANGAN PTKP (SETAHUN) 
1 Diri sendiri Rp. 24.300.000,- 
2 Status Kawin Rp.  2.025.000,- 
3 Suami/istri bekerja Rp. 24.300.000,- 
4 Tanggungan 1 Rp.  2.025.000,- 
5 Tanggungan 2 Rp.  2.025.000,- 
6 Tanggungan 3 Rp.  2.025.000,- 

  Sumber : Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, (2013) 
 
Pengertian Wajib Pajak 
 Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan : 
“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar 
pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak 
dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan”. 
 Sebagaimana telah diketahui, banyak Wajib Pajak terdaftar 
yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu ada 
beberapa istilah seperti Wajib Pajak Efektif dan Wajib Pajak Non 
Efektif. Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-
26/PJ.2/1988 tentang Kriteria WP Efektif dan WP Non Efektif, 
pengertian Wajib Pajak Efektif adalah Wajib Pajak yang memenuhi 
kewajiban perpajakannya dengan memenuhi kewajiban menyampaikan 
Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan atau Tahunan sebagaimana 
mestinya. Sedangkan Wajib Pajak Non Efektif adalah Wajib Pajak 
yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.  

Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak yang telah 
beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir nomor SE-
89/PJ/2009 tentang Tata Cara Penanganan Wajib Pajak Non Efektif 
menerangkan bahwa Wajib Pajak dinyatakan sebagai Wajib Pajak Non 
Efektif apabila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut: 
a. selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak pernah melakukan 

pemenuhan kewajiban perpajakan baik berupa pembayaran pajak 
maupun penyampaian SPT Masa dan/atau SPT Tahunan. 
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b. tidak diketahui/ditemukan lagi alamatnya. 
c. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia tetapi 

belum diterima pemberitahuan tertulis secara resmi dari ahli 
warisnya atau belum mengajukan penghapusan NPWP. 

d. secara nyata tidak menunjukkan adanya kegiatan usaha. 
e. Wajib Pajak badan yang telah bubar tetapi belum ada Akte 

Pembubarannya atau belum ada penyelesaian likuidasi (bagi 
badan yang sudah mendapat pengesahan dari instansi yang 
berwenang). 

f. Wajib Pajak orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada 
atau bekerja di luar negeri lebih dari 183 dalam jangka 
waktu 12 (dua belas) bulan. 
Dan Wajib Pajak Non Efektif dapat berubah status menjadi 

Wajib Pajak efektif apabila: 
a. menyampaikan SPT Masa atau SPT Tahunan; 
b. melakukan pembayaran pajak; 
c. diketahui adanya kegiatan usaha dari Wajib Pajak; 
d. diketahui alamat WP; atau 
e. mengajukan permohonan untuk diaktifkan kembali. 
 
Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) 
 Menurut Mardiasmo (2007 : 31) Surat Pemberitahuan (SPT) 
adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan 
penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau 
bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 
 Berdasarkan Undang-undang nomor 28 Tahun 2007 Pasal 2A 
tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, masa pajak 
adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk 
menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang dalam 
suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-
undang Pasal 1 huruf 7. Lamanya masa pajak adalah 1 bulan 
kalender atau paling lama 3 bulan kalender. 
 
Prosedur Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) 
a. Wajib Pajak mengambil sendiri Surat Pemberitahuan di tempat 

yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau mengambil 
dengan cara lain yang tata cara pelaksanaannya diatur dengan 
atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 

b. Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan 
benar, lengkap dan jelas dalam satuan mata uang rupiah dan 
menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktoral 
Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan 
atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal 
Pajak. 

c. Penandatanganan SPT dapat dilakukan secara biasa, dengan 
tanda tangan stempel, atau tanda tangan elektronik atau 
digital, yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama. 

 
 Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah : 
a. Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 hari setelah 

akhir Masa Pajak. 
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b. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib 
Pajak orang pribadi, paling lama 3 bulan setelah akhir Tahun 
Pajak 

c. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib 
Pajak badan, paling lama 4 bulan setelah akhir Tahun Pajak. 

 
Pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) 
  Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 8 Ayat 1 
tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan “Wajib Pajak 
dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPT yang telah 
disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis dengan 
syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan 
pemeriksaan”. Yang dimaksud melakukan tindakan pemeriksaan 
adalah pada saat Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak 
disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau 
anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak”. 

  
Jenis SPT 

Secara garis besar SPT dibedakan menjadi dua, yaitu : 
1. Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan oleh 

Wajib Pajak digunakan untuk melakukan perhitungan dan atau 
pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak. 

2. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan yang 
oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan perhitungan dan 
atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Tahun Pajak. 
 

Sanksi Terlambat atau Tidak Menyampaikan SPT 
Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka 

waktu yang telah ditentukan atau batas waktu perpanjangan 
penyampaian Surat Pemberitahuan, maka sanksi yang dikenakan 
adalah sebagai berikut : 
- Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk SPT Masa PPN. 
- Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) untuk SPT Masa lainnya. 

Menurut Pasal 38 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, setiap orang yang 
karena kealpaannya : 
a. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan 
b. Menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar 

atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya 
tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada 
pendapatan negara dan perbuatan tersebut pertama kali 
dilakukan oleh Wajib Pajak dan Wajib Pajak tersebut wajib 
melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang 
beserta sanksi administrasi berupa kenaikan 200% dari jumlah 
pajak yang kurang dibayar dan apabila merupakan perbuatan 
setelah perbuatan yang pertama kali, di denda paling sedikit 
1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang 
bayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang 
yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan 
paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) 
tahun yang ditetapkan melalui penertiban Ketetapan.  
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Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21 
Secara umum pengertian pajak penghasilan pasal 21 adalah 

pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, 
dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun 
sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan yang 
dilakukan oleh orang pribadi. 

 
Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21 
 Menurut Utomo et.al (2011:17) Wajib Pajak (WP) adalah Orang 
pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban 
perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak 
tertentu.  

Dalam pasal 3 Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-
31/PJ/2009 membuat rincian Wajib Pajak yang dipotong PPh 21, 
yaitu : 
1. Pegawai ; 
2. Penerima uang pesangon, pensiun, atau uang manfaat pensiun, 

tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli 
warisnya; 

3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan 
sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. 

4. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan 
sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan. 
Menurut Mardiasmo (2011 : 170) yang termasuk pemotong pajak 

PPh pasal 21 adalah : 
1. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan. 
2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah 
3. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga 

kerja 
4. Penyelenggara kegiatan. 

  
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 
 Menurut Muljono (2008:4) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 
adalah pajak tidak langsung, yang pada akhirnya dikenakan kepada 
konsumen terakhir dari barang atau jasa kena pajak. Sedangkan 
mekanisme pengenaan PPN dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak 
(PKP), dengan melakukan pemungutan, perhitungan, pembayaran, dan 
melaporkan PPN pada setiap transaksi pada setiap bulannya.   
 Dasar hukum dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak 
Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM) adalah Undang-undang Nomor 
8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan 
Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009. 
 
Pengusaha Kena Pajak 
 Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Pengusaha Kena 
Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang 
Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Kena Pajak yang dikenai 
pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan 
perubahannya. 
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 PKP terdaftar adalah pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai 
PKP yang telah tercatat dalam dalam tata usaha Kantor Pelayanan 
Pajak (KPP) dan telah diberikan Surat Pengukuhan Pajak. 
 Surat Pengukuhan Pajak adalah surat yang diterbitkan oleh 
KPP yang menyatakan pengukuhan sebagai PKP dan berisikan 
identitas serta kewajiban perpajakan. 
  
Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 
 Menurut Muljono (2008:115) SPT PPN PKP adalah SPT PPN yang 
dipergunakan oleh PKP untuk melaporkan kegiatan berkaitan dengan 
kewajiban PPN.  
 SPT PPN dapat disampaikan oleh PKP dengan cara : 
1. Manual 
2. Elektronik  
 SPT PPN merupakan SPT masa yang setiap masanya harus 
dilaporkan paling lambat tanggal 20 masa berikutnya. 
 
Hipotesis 

Berdasarkan latar belakang dan pokok masalah hipotesis yang 
diajukan dalam penelitian ini adalah : 
H1 : Jumlah Wajib Pajak efektif badan sebagai pemotong PPh Pasal 

21 berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak di 
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjungpinang. 

H2 : Jumlah Wajib Pajak efektif Pengusaha Kena Pajak (PKP) 
berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak di Kantor 
Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjungpinang. 

H3 : Jumlah Wajib Pajak efektif badan sebagai pemotong PPh Pasal 
21 dan Pengusaha Kena Pajak (PKP) secara bersamaan 
berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak di Kantor 
Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjungpinang. 

 
METODE PENELITIAN  

Populasi Dan Sampel 
Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah Wajib Pajak 

efektif periode 2009-2012 di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 
Pratama Tanjungpinang. 

Sampel dalam penelitian ini, yaitu : 
a. Jumlah Wajib Pajak Efektif Badan sebagai pemberi kerja dan 

pemotong yang melaporkan SPT masa PPh 21 setiap bulan dari 
tahun 2009-2012 

b. Jumlah Wajib Pajak Efektif PKP yang melaporkan SPT masa PPN 
setiap bulannya dari tahun 2009 – 2012. 
 

Objek Penelitian 
Untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan skripsi ini, 

penulis melakukan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 
Pratama Tanjungpinang yang berlokasi di Jalan Diponegoro No. 14 
Kota Tanjungpinang. 

 
Jenis dan Sumber Data 
 Berdasarkan sifatnya, jenis data yang digunakan dalam 
penelitian ini, yaitu  
- Data Kuantitatif.  
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 Adalah data yang berupa angka-angka seperti jumlah wajib 
pajak efektif dan jumlah penerimaan pajak. 

Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu : 
1. Data Primer. 
 Maksud data primer dalam penelitian ini yaitu data yang 
diperoleh secara langsung dari pihak yang terkait di KPP Pratama 
Tanjungpinang baik melalui hasil pengamatan dan wawancara dengan 
pihak bagian pengolahan data ataupun pengumpulan dokumen-dokumen 
yang terkait dengan penelitian. 
2. Data Sekunder. 
 Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber di luar 
perusahaan/instansi dalam bentuk literatur-literatur perpajakan 
maupun laporan-laporan penelitian terdahulu yang berhubungan 
dengan penelitian. 
 Sumber data yang diperoleh akan diolah dengan menggunakan 
Software SPSS. 17 for Windows. 
 
Teknik Pengumpulan Data 
 Dalam pengumpulan data penulis menggunakan beberapa teknik, 
yaitu : 
1. Teknik Wawancara  
2. Teknik Observasi 
3. Studi Kepustakaan 
 
Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 
Variabel Penelitian 
1. X sebagai variabel bebas (independen variable) adalah 

variabel yang mempengaruhi variabel lain yang tidak 
terbatas, dengan kata lain variabel bebas adalah suatu 
variabel yang ada atau terjadi mendahului variabel tidak 
bebasnya. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah : 
a. Variabel independen (X1) adalah jumlah Wajib Pajak 

Efektif Badan  sebagai pemotong PPh Pasal 21. 
b. Variabel independen (X2) adalah  jumlah Wajib Pajak 

Efektif Pengusaha Kena Pajak (PKP). 
2. Y sebagai variabel tidak bebas (dependen variable) adalah 

variabel yang dipengaruhi atau disebabkan oleh variabel 
lainnya. Variabel tidak bebas dalam penelitian ini adalah 
Jumlah Penerimaan Pajak. 

 
Definisi Operasional 
1. Jumlah Wajib Pajak Efektif Badan sebagai Pemotong PPh 21. 
  Adalah pemotongan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh 

pihak pemberi penghasilan kepada WP orang pribadi dalam 
negeri sehubungan dengan pekerjaan atau kegiatan yang 
dilakukan. Misalnya pembayaran gaji yang diterima oleh 
pegawai dipotong oleh perusahaan pemberi kerja. WP berbentuk 
badan ditunjuk oleh UU Perpajakan sebagai pemotong PPh Pasal 
21 atas penghasilan yang dibayarkan kepada karyawannya 
maupun yang bukan karyawannya. Hal ini dapat diukur dengan 
menghitung jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilaporkan 
wajib pajak badan sebagai pemotong PPh 21 setiap bulannya 
periode 2009-2012 ke KPP Pratama Tanjungpinang. 

http://www.pajak.go.id/content/seri-pph-pajak-penghasilan-pasal-21
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2. Jumlah Wajib Pajak Efektif Pengusaha Kena Pajak (PKP). 
   Adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena 

Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan 
pajak berdasarkan Undang-undang PPN dan melakukan pemungutan 
PPN pada setiap transaksi yang terutang PPN serta melakukan 
pembayaran ke kas negara dan melaporkannya setiap bulan ke 
Kantor Pelayanan Pajak. Hal ini dapat diukur dengan cara 
menghitung jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilaporkan 
wajib pajak PKP setiap bulannya periode 2009-2012 ke KPP 
Pratama Tanjungpinang. 

3. Penerimaan Pajak. 
 Adalah penerimaan pajak yang berasal dari Wajib Pajak 
yang berhasil dihimpun oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP). 
Yang diukur dari penjumlahan keseluruhan pajak yang diterima 
di KPP Pratama Tanjungpinang. 

 
Metode Analisa Data 

Terdapat beberapa teknik statistik yang dapat digunakan 
untuk menganalisis data. Tujuan dari analisis ini adalah untuk 
mendapatkan informasi yang relevan yang terkandung dalam data 
tersebut dan menggunakan hasilnya untuk memecahkan suatu 
masalah. Untuk mencapai tujuan dalam penelitian ini digunakan 
analisis regresi linier berganda. Yang akan diolah dengan 
menggunakan Software SPSS. 17 for Windows. 
 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Analisis Data 
Uji Statistik Deskriptif 
  

Tabel 4.1 
Hasil Uji Descriptive Statistics 

 
 

N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 

Jumlah WP Efektif 
Badan sebagai 
Pemotong PPh 21 

48 1295.00 2574.00 2132.7083 240.40055 

Jumlah WP Efektif 
PKP 

48 1409.00 1922.00 1628.8750 137.93625 

Penerimaan Pajak 48 19042.00 91207.00 35892.9167 15588.25370 
Valid N (listwise) 48     

 Sumber: Output SPSS versi 17, (2013) 
 

 Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel diatas 
menunjukkan bahwa N atau jumlah data pada setiap variabel adalah 
48. Variabel X1 dalam data ini adalah jumlah wajib pajak efektif 
Badan PPh 21 memiliki nilai rata-rata 2132.7083, nilai minimum 
1295.00, nilai maksimum 2574.00, dengan standar deviasi 
240.40055. Variabel X2 dalam data ini adalah jumlah wajib pajak 
efektif PKP memiliki nilai rata-rata 1628.8750, nilai minimum 
1409.00, nilai maksimum 1922.00, dengan standar deviasi 
137.93625. Dan variabel Y dalam data ini adalah penerimaaan 
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pajak memiliki nilai rata-rata 35892.9167, nilai minimum 
19042.00, nilai maksimum 91207.00, dengan standar deviasi 
15588.25370. 

 
Uji Asumsi Klasik 
Uji Normalitas 

Uji statistik yang digunakan untuk menguji normalitas 
residual yaitu uji non-parametik Smirnov (K-S) (Ghozali, 
2006:114). Dengan kriteria : 
• Jika Sig > 0,05 maka H0 diterima (data residual 

berdistribusi normal/telah memenuhi asumsi normalitas) 
• Jika Sig < 0,05 maka H0 ditolak (data residual tidak 

berdistribusi normal). 
 
 

 
Tabel 4.2 

Hasil Uji Normalitas One Sample K-S sebelum Outlier Data 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: Output SPSS versi 17, (2013) 
 

Dari data diatas, dengan jumlah n=48 diketahui bahwa nilai 
Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0.004 karena signifikasi < 0.05 
maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak (data residual tidak 
berdistribusi normal). 

Dikarenakan data tersebut tidak normal maka dilakukan cara 
mengatasi pelanggaran normalitas salah satunya adalah outlier 
dengan menghilangkan data yang dianggap sebagai penyebab data 
tidak normal. Deteksi terhadap data outlier dapat dilakukan 
dengan menentukan nilai batas dengan mengkonversi nilai data 
kedalam skor standardized yang biasa disebut z-score. Menurut 
Hair dalam bukunya Ghozali (2006:36) menyatakan bahwa untuk 
kasus sampel < 80, maka standar skor nilai ± 2.5 dinyatakan 
outlier.  

 
 
 
 
 

  Unstandardized 
Residual 

N 48 
Normal 
Paramete
rsa,,b 

Mean .0000000 
Std. Deviation 1.34693122E4 

Most 
Extreme 
Differen
ces 

Absolute .254 
Positive .254 
Negative -.144 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.757 
Asymp. Sig. (2-tailed) .004 
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Tabel 4.3 
Hasil Uji Normalitas One Sample K-S setelah Outlier Data 

 

  Unstandardize
d Residual 

N 45 

Normal 
Parametersa,,b 

Mean -1.8178584E3 

Std. Deviation 9.67080028E3 
Most Extreme 
Differences 

Absolute .202 

Positive .202 
Negative -.100 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.356 

Asymp. Sig. (2-tailed) .051 

Sumber: Output SPSS versi 17, (2013) 
 

 Dari data diatas yang telah dilakukan outlier maka dengan 
n = 45 diketahui bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 
0.051 > 0.05 maka H0 diterima (data residual berdistribusi 
normal/telah memenuhi asumsi normalitas). 
 
Uji Multikolinieritas 

Tabel 4.4 
Hasil Uji Multikolinieritas 

 

Model 

Collinearity 
Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

Jumlah WP Efektif 
Badan sebagai 
Pemotong PPh 21 

.552 1.812 

Jumlah WP Efektif 
PKP 

.552 1.812 

         Sumber: Output SPSS versi 17, (2013) 
  

Dari data tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai Tolerance 
dan VIF dari WP Efektif PPh 21 sebesar 0,552; 1,812 dan WP 
Efektif PKP sebesar 0,552; 1,812. Nilai Tolerance untuk semua 
variabel independen lebih besar dari 0,10 (Tolerance ≥ 0,10) dan 
nilai VIF lebih kecil dari 10 (VIF ≤ 10). Berdasarkan nilai 
tersebut dapat disimpulkan bahwa kedua variabel independen tidak 
terjadi multikolinieritas. 
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Uji Heteroskedastisitas 

            Grafik 4.1 Hasil Uji Heteroskedastisitas 
Sumber: Output SPSS versi 17, (2013) 

 
Grafik di atas menunjukan bahwa data tersebar secara acak 

dan tidak membentuk suatu pola tertentu. Data tersebar baik di 
atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, tidak berkumpul di 
satu tempat, serta tidak membentuk pola tertentu. Hal ini 
menunjukkan bahwa tidak terdapat heterokedastisitas dalam model 
regresi yang digunakan. 

Menurut Ghozali (2006:107) analisis dengan grafik plots 
memiliki kelemahan yang cukup signifikan oleh karena jumlah 
pengamatan mempengaruhi hasil ploting. Semakin sedikit jumlah 
pengamatan semakin sulit menginterprestasikan hasil grafik plot. 
Oleh karena itu, diperlukan uji statistik yang lebih akurat yang 
lebih menjamin keakuratan hasil, salah satu nya dengan uji 
glejser yaitu sebagai berikut : 

Tabel 4.5 
Hasil Uji Glesjer 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standar
dized 

Coeffic
ients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 302.210 11698.562  .026 .980 

Jumlah WP 
Efektif Badan 
sebagai Pemotong 
PPh 21 

-5.982 5.965 -.204 -1.003 .322 

Jumlah WP 
Efektif PKP 

12.414 9.466 .267 1.311 .197 

Sumber: Output SPSS versi 17, (2013) 
 

Hasil tampilan output SPSS dengan jelas menunjukkan bahwa 
tidak satupun variabel independen yang signifikan secara 
statistik mempengaruhi variabel dependen nilai Absolut Ut 
(AbsUt). Hal ini terlihat dari probabilitas signifikasinya > 5% 
( > 0,05 ), jadi dapat disimpulkan model regresi tidak 
mengandung adanya Heteroskedastisitas (Ghozali, 2006:109). 
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Uji Autokorelasi   
Menurut Unyoto (2009:248), nilai uji statistik DW berkisar 

antara 0 dan 4. Sebagai pedoman umum, bila nilai uji statistik 
DW < 1 atau > 3, maka residuals atau error dari model regresi 
berganda tidak bersifat independen atau terjadi autokorelasi. 

 
Tabel 4.6 

Uji Autokorelasi 
Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted 
R Square 

Std. Error 
of the 

Estimate 
Durbin-
Watson 

1 .479a .229 .193 9615.59572 1.398 

a. Predictors: (Constant), Jumlah WP Efektif PKP, Jumlah 
WP Efektif Badan sebagai Pemotong PPh 21 
b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak 
Sumber: Output SPSS versi 17, (2013) 
 

Dari hasil uji autokorelasi di atas dapat dilihat nilai 
uji Durbin-Watson sebesar 1.398. Nilai ini berada diantara DW < 
1 atau > 3 yang menyatakan bahwa tidak terjadi autokorelasi. 
 
Analisis Regresi Berganda 
  

Tabel 4.7 
Hasil Uji Regresi Berganda 

 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) -27598.129 17957.131  

Jumlah WP Efektif 
Badan sebagai 
Pemotong PPh 21 

-1.686 9.157 -.034 

Jumlah WP Efektif PKP 39.887 14.530 .501 

     Sumber: Output SPSS versi 17, (2013) 
 

Dari tabel hasil uji regresi berganda diatas maka 
diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut: 

Y = a + b1X1 + b2X2 
Y = -27598.129 - 1.686 X1 + 39.887 X2  

 Dari persamaan regresi di atas diketahui konstanta sebesar 
-27598.129 menyatakan bahwa jika jumlah WP efektif badan sebagai 
pemotong PPh 21 dan  jumlah WP PKP efektif bernilai konstan, 
maka penerimaan pajak sebesar Rp 27598.129. 

Jumlah WP efektif badan sebagai pemotong PPh 21 mempunyai 
koefisien dengan nilai -1.686 menyatakan jika setiap penambahan 
1 kali maka akan menurunkan penerimaan pajak Rp. 1.686. Dan 
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apabila terjadi pengurangan 1 kali maka akan menaikkan 
penerimaan pajak sebesar Rp 1.686. 

Jumlah WP efektif PKP mempunyai koefisien regresi dengan 
nilai 39.887 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 maka akan 
menaikkan penerimaan pajak sebesar Rp. 39.887, begitu pula jika 
terjadi pengurangan 1 kali maka akan menurunkan penerimaan pajak 
sebesar Rp. 39.887.  

 
Uji Hipotesis 
Uji Parsial (Uji t)  
 Dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut : 

 1. a. Jika t-hitung < t-tabel, maka Ha ditolak dan H0 tidak dapat   
           Ditolak (maka secara parsial tidak berpengaruh signifikan) 
  b. Jika t-hitung > t-tabel, maka Ha diterima dan H0 ditolak  
          (maka secara parsial berpengaruh signifikan) 

2. a. Jika Probabilitas signifikasi > 0.05, maka Ha ditolak dan 
H0 tidak dapat ditolak. (maka secara parsial tidak 
berpengaruh signifikan) 

  b. Jika probabilitas signifikan < 0.05, maka Ha diterima dan  
           H0 ditolak. (maka secara parsial berpengaruh signifikan) 

Tabel 4.8 
Hasil Uji Parsial (uji t) 

 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standar
dized 

Coeffic
ients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -27598.129 17957.131  -1.537 .132 

Jumlah WP 
Efektif Badan 
sebagai 
Pemotong PPh 21 

-1.686 9.157 -.034 -.184 .855 

Jumlah WP 
Efektif PKP 

39.887 14.530 .501 2.745 .009 

Sumber: Output SPSS versi 17, (2013) 
 

Dari tabel di atas menunjukkan jumlah WP efektif Badan 
sebagai pemotong PPh 21 (X1) memiliki nilai (p-value = 0.855 
atau > α = 0.05) sedangkan besarnya nilai t-hitung adalah -0.184 
< 2.018 (t-tabel α = 0.05, df = (45-3) = 42). Ini menyatakan 
bahwa Ha1 ditolak dan H0 tidak dapat ditolak, yang berarti jumlah 
wajib pajak efektif badan PPh 21 secara parsial tidak 
berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak.  

Jumlah WP efektif Pengusaha Kena Pajak (X2) memiliki nilai 
(p-value = 0.009 atau < α = 0.05) sedangkan besarnya nilai t-
hitung adalah 2.745 > 2.018 (t-tabel α = 0.05, df = (45-3) = 
42). Ini menyatakan bahwa Ha2 diterima dan H0 ditolak, yang 
berarti jumlah wajib pajak Pengusaha Kena Pajak secara parsial 
berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak. 

 



17 
 

Uji Simultan (Uji F) 
Dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut : 

 1. a. Jika f-hitung < f-tabel, maka Ha ditolak dan H0 tidak dapat  
           Ditolak (maka secara simultan tidak berpengaruh  
           signifikan) 
  b. Jika f-hitung > f-tabel, maka Ha diterima dan H0 ditolak   
          (maka secara simultan berpengaruh signifikan) 

2. a. Jika Probabilitas signifikasi > 0.05, maka Ha ditolak dan 
H0 tidak dapat ditolak (maka secara simultan tidak 
berpengaruh signifikan) 

  b. Jika probabilitas signifikan < 0.05, maka Ha diterima dan   
           H0 ditolak (maka secara simultan berpengaruh signifikan) 

Tabel 4.9 
Hasil Uji Simultan (Uji F) 

ANOVAb 

Model 
Sum of 
Squares Df 

Mean 
Square F Sig. 

1 Regress
ion 

1.155E9 2 5.775E8 6.24
6 

.004a 

Residua
l 

3.883E9 42 9.246E7   

Total 5.038E9 44    

a. Predictors: (Constant), Jumlah WP Efektif PKP, Jumlah WP 
Efektif Badan sebagai Pemotong PPh 21 
b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak 
 Sumber: Output SPSS versi 17, (2013) 
 

Dari hasil uji ANOVA (Analysis of Varians) atau uji F di 
atas, menunjukkan bahwa nilai F-hitung sebesar 6.246 sedangkan 
f-tabel sebesar 3.220 dengan df pembilang = 4, df penyebut = 35 
dan taraf signifikasi α = 0.05 sehingga f-hitung > f-tabel dan 
probabilitas signifikasi 0.004 < 0.05. Maka Ha3 diterima dan H0 
ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua variabel yaitu 
jumlah wajib pajak efektif badan sebagai pemotong PPh 21 dan 
jumlah wajib pajak efektif Pengusaha Kena Pajak (PKP) secara 
simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. 

  
Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Tabel 4.10 
Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted 
R Square 

Std. Error 
of the 

Estimate 
Durbin-
Watson 

1 .479a .229 .193 9615.59572 1.398 

a. Predictors: (Constant), Jumlah WP Efektif PKP, Jumlah WP 
Efektif Badan sebagai Pemotong PPh 21 
b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak 
Sumber: Output SPSS versi 17, (2013) 
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Dari tabel di atas dapat dilihat dari besarnya nilai 
adjusted R2 sebesar 0,193 berarti 19,3% variasi perubahan 
penerimaan pajak dipengaruhi oleh variasi WP Efektif Badan 
sebagai pemotong PPh 21 dan Pengusaha Kena Pajak (PKP), 
sedangkan sisanya 80,7% dipengaruhi oleh varian variabel lainnya 
yang tidak dimasukkan ke dalam model regresi (Suliyanto, 
2011:59). 
 
Hasil Pembahasan 

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial, penelitian X1 
dalam penelitian ini adalah jumlah wajib pajak efektif badan 
sebagai pemotong PPh 21 tidak berpengaruh secara signifikan 
terhadap penerimaan pajak. Dikarenakan memiliki nilai ( p-value 
= 0.855 atau > α = 0.05 ) sedangkan besarnya nilai t - hitung 
adalah -0.184 < 2.018 (t-tabel α = 0.05, df = (45-3) = 42). Ini 
menyatakan bahwa Ha1 ditolak dan H0 tidak dapat ditolak. Maka 
variabel jumlah wajib pajak efektif badan sebagai pemotong PPh 
21 tidak dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur penerimaan 
pajak. 

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial, penelitian X2 
dalam penelitian ini adalah jumlah wajib pajak efektif PKP 
berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak. 
Dikarenakan memiliki nilai (p-value = 0.009 atau < α = 0.05) 
sedangkan besarnya nilai t-hitung adalah 2.745 > 2.018 (t-tabel 
α = 0.05, df = (45-3) = 42). Hal ini menyatakan bahwa Ha2 

diterima dan H0 ditolak. Maka variabel jumlah wajib pajak 
efektif PKP dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur 
penerimaan pajak. 
   Berdasarkan hasil pengujian secara bersamaan atau hasil 
pengujian secara bersamaan atau simultan, diketahui bahwa kedua 
variabel independen, yaitu jumlah wajib pajak efektif badan 
sebagai pemotong PPh 21 dan jumlah wajib pajak Pengusaha Kena 
Pajak (PKP) berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak 
pada KPP Pratama Tanjungpinang periode 2009-2012 dengan 
probabilitas signifikasi 0.004 < 0.05 yang menyatakan bahwa Ha3 
diterima dan H0 ditolak. Hal tersebut diperkuat dengan nilai 
koefisien determinasi sebesar 0.193, yang berarti penerimaan 
pajak 19,3% dipengaruhi oleh kedua variabel tersebut. Dengan 
demikian jumlah wajib pajak efektif badan sebagai pemotong PPh 
21 dan jumlah wajib pajak efektif Pengusaha Kena Pajak (PKP) 
secara bersamaan dapat dijadikan pertimbangan dalam menilai 
penerimaan pajak di KPP Pratama Tanjungpinang. 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 
KESIMPULAN 
 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah 
diuraikan dari bab-bab sebelumnya dan pengujian yang telah 
dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1) Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa jumlah WP Efektif 

Badan  sebagai pemotong PPh 21 tidak memiliki pengaruh 
signifikan terhadap penerimaan pajak periode 2009-2012. Hal 
ini dibuktikan dengan (p-value = 0.855 atau > α = 0.05) 
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sedangkan besarnya nilai t-hitung adalah -0.184 < 2.018 (t-
tabel α = 0.05, df = (45-3) = 42) yang menyatakan bahwa Ha1 

ditolak dan H0 tidak dapat ditolak. 
2) Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa jumlah WP efektif 

Pengusaha Kena Pajak (PKP) memiliki pengaruh signifikan 
terhadap penerimaan pajak periode 2009-2012. Hal ini 
dibuktikan dengan (p-value = 0.009 atau < α = 0.05) 
sedangkan besarnya nilai t-hitung adalah 2.745 > 2.018 (t-
tabel α = 0.05, df = (45-3) = 42), yang menyatakan bahwa  
Ha2 diterima dan H0 ditolak.  

3) Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa jumlah WP efektif 
badan sebagai pemotong PPh 21 dan jumlah WP efektif 
Pengusaha Kena Pajak (PKP) secara simultan berpengaruh 
signifikan terhadap penerimaan pajak periode 2009-2012. Hal 
ini dibuktikan dengan menggunakan uji F dengan tingkat 
signifikansi sebesar 0,004 (P value < 0,05). Dan memiliki 
nilai koefisien determinasi sebesar 0.193, yang berarti 
penerimaan pajak 19,3% dipengaruhi oleh kedua variabel 
tersebut. 

 
SARAN 
 

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis menyarankan: 
1) Bagi para peneliti yang tertarik untuk melakukan penelitian 

lebih lanjut, diharapkan menambahkan variabel lain karena 
nilai Adjusted R Square sebesar 19,3% yang mengindikasikan 
bahwa masih terdapat variabel lain yang mempengaruhi 
penerimaan pajak yaitu sebesar 80,7%. 

2) Penelitian berikutnya diharapkan dapat menggunakan periode 
penelitian yang lebih panjang dengan tujuan untuk memperoleh 
hasil yang lebih baik. 

3) Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjungpinang agar 
dapat meningkatkan pengawasan terhadap wajib pajak efektif 
agar lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 

4) Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama agar dapat 
memberikan sanksi yang lebih tegas terhadap wajib pajak 
efektif yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya agar 
dapat lebih meningkatkan penerimaan pajak. 

5) Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama agar dapat 
menerapkan  modernisasi sistem administrasi perpajakan 
dengan baik guna meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan 
sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara. 
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