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ABSTRACT

ANALYSIS OF VALUE ADDED TAX (VAT) REVENUE IN INDONESIA

By

NURYANI

Tax are a major source of state revenue in addition to various other revenue. Aside
from being a source of state revenue, the tax also serves as a policy instrument
used by the government to reduce public consumption on goods and private
services Value Added Tax (VAT) is one type of tax has the potential revenues
large enough. As a tax on consumption, VAT is highly dependent on general
economic conditions. Macroeconomic fluctuations may affect the stability of
VAT revenue every year.

The purpose of this study was to determine the Value Added Tax (VAT) revenue
in Indonesia after the renewal of the tax system and analyze the effect of
macroeconomic variables such as Gross Domestic Product (GDP), inflation, and
exchange rate. The data used are time series data from the years 2011-2015,
obtained from the Directorate General of Tax, Bank Indonesia, and the Statistics
Indonesia.This study uses a model of Error Correction Model (ECM) to see the
effect of each of macroeconomic variables on VAT revenue in the short term. The
results of estimation find that Indonesia’s VAT revenue is affected by variables
GDP, inflation, and exchange rate significantly. In short-run model estimation
also obtained Error Correction Term (ECT) coefficient value of 0,73, explaining
that VAT revenue imbalance occurs between short term and long term will be
corrected by 73 percent each period.

Keywords: Error Correction Model (ECM), macroeconomic factors, Value Added
Tax



ABSTRAK

ANALISIS PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DI
INDONESIA

Oleh

NURYANI

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara di samping berbagai
penerimaan lainnya. Selain sebagai sumber penerimaan negara, pajak juga
berfungsi sebagai instrumen kebijakan yang digunakan pemerintah untuk
mengurangi konsumsi masyarakat atas barang dan jasa swasta. Pajak Pertambahan
Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis pajak yang memiliki potensi penerimaan
cukup besar. Sebagai pajak atas konsumsi, PPN sangat bergantung terhadap
kondisi perekonomian secara umum. Fluktuasi ekonomi makro dapat
mempengaruhi kestabilan penerimaan PPN setiap tahunnya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerimaan Pajak Pertambahan
Nilai (PPN) di Indonesia setelah adanya pembaharuan sistem perpajakan dan
menganalisis pengaruh variabel ekonomi makro seperti, Produk Domestik Bruto
(PDB), inflasi, dan nilai tukar rupiah. Data yang digunakan adalah data time series
dari tahun 2011-2015, yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Pajak, Bank
Indonesia, dan Badan Pusat Statistik (BPS). Penelitian ini menggunakan model
Error Correction Model (ECM) untuk melihat pengaruh masing-masing variabel
ekonomi makro terhadap penerimaan PPN dalam jangka pendek. Hasil estimasi
menemukan bahwa penerimaan PPN di Indonesia dipengaruhi oleh variabel PDB,
inflasi, dan nilai tukar rupiah secara signifikan. Pada estimasi model jangka
pendek juga diperoleh nilai koefisien bentuk koreksi kesalahan (Error Correction
Term/ECT) sebesar 0,73 yang menjelaskan bahwa ketidakseimbangan penerimaan
PPN yang terjadi antara jangka panjang dan jangka pendek akan dikoreksi sebesar
73 persen setiap periodenya.

Kata Kunci : Error Correction Model (ECM), faktor ekonomi makro, Pajak
Pertambahan Nilai
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai salah satu negara yang berkembang, Indonesia sedang gencar-gencarnya

melaksanakan pembangunan nasional guna mewujudkan masyarakat yang adil,

makmur, dan sejahtera. Menurut Ragimun (2014), pembangunan nasional

merupakan suatu kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan ber-

kesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk

merealisasikannya diperlukan adanya pembiayaan pembangunan yang cukup

besar. Pembiayaan tersebut dapat berasal dari penerimaan dalam negeri maupun

pinjaman luar negeri. Giovani dan Yazid (2014), menyebutkan pemerintah pusat

tidak dapat terus-menerus mengandalkan pembiayaan yang berasal dari pinjaman

luar negeri, karena hanya akan menambah penderitaan rakyat. Wijayanti dan N

(2010), menyatakan untuk mengurangi ketergantungan negara terhadap hutang

luar negeri, pemerintah melalui peraturan dan kebijakannya harus mampu

mengoptimalkan penggunaan dan pengelolaan sumber daya alam maupun

manusia.

Menurut Lindohlm (1970), di hampir seluruh negara termasuk Indonesia, pajak

memiliki peranan yang strategis, baik sebagai sumber penerimaan negara maupun

sebagai instrumen kebijakan pemerintah dalam mempengaruhi alokasi sumber-
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sumber daya ekonomi dan mengurangi konsumsi masyarakat atas barang dan jasa

swasta. Mulyadi (2011), di Indonesia, peranan penerimaan pajak semakin penting

sebagai sumber penerimaan negara terutama setelah berakhirnya era oil boom,

yang ditandai dengan menurunnya penerimaan negara dari migas. Sejalan dengan

meningkatnya belanja pemerintah untuk mencapai berbagai tujuan pembangunan.

Penerimaan pajak merupakan sumber utama disamping berbagai sumber

penerimaan lainnya seperti hutang, baik dalam maupun luar negeri.

Pentingnya penerimaan pajak ini sejalan dengan misi fiskal Direktorat Jenderal

Pajak (DJP) yang tertuang dalam Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor

KEP-443/PJ./2000, yaitu menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak

yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan

undang-undang perpajakan dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi.

Begitu besar peran pajak dalam APBN, maka usaha untuk meningkatkan

penerimaan pajak terus dilakukan yang dalam hal ini merupakan tugas DJP.

Karena keberadaannya sangat diperlukan dalam upaya memandirikan pembiayaan

belanja dalam APBN, maka pertumbuhan positif dari sektor ini sangat diharapkan

dalam upaya negara mensejahterakan rakyatnya. Besarnya peranan penerimaan

pajak tersebut dapat dilihat melalui tabel perkembangan penerimaan negara dalam

negeri 2010-2015 berikut:
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Tabel 1. Perkembangan Penerimaan Dalam Negeri Tahun 2010-2015

Tahun
Penerimaan

Pajak
Kont. PNBP Kont. Hibah Kont. Total

(Rp Milyar) (%) (Rp Milyar) (%) (Rp Milyar) (%) (Rp Milyar)
2010 723.307 72,67 268.942 27,02 3.023 0,30 995.272
2011 873.874 72,19 331.472 33,30 5.254 0,53 1.210.600
2012 980.518 73,28 351.805 35,35 5.787 0,58 1.338.110
2013 1.077.307 74,87 354.752 35,64 6.833 0,69 1.438.891
2014 1.146.866 73,97 398.591 40,05 5.035 0,51 1.550.491
2015 1.240.419 82,25 255.628 25,68 11.973 1,20 1.508.020

Rata-Rata 74,87 24,67 0,46

Keterangan : Kont. = kontribusi
Sumber: Nota Keuangan dan APBN berbagai tahun anggaran, data diolah

Dilihat dari komposisinya penerimaan pajak merupakan penerimaan terbesar

dibandingkan dengan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dan hibah. Dalam

kurun waktu 2010-2015 kontribusi rata-rata penerimaan pajak sebesar 74,87

persen, sedangkan PNBP 24,67 persen dan hibah 0,46 persen. Dari Tabel tersebut

dapat dilihat bahwa peran penerimaan pajak terhadap pembiayaan anggaran pe-

merintah dalam beberapa tahun terakhir cukup signifikan. Dalam periode 2010-

2015 tersebut, penerimaan pajak meningkat dari Rp 723.307 milyar pada tahun

2010 menjadi Rp 1.240.419 milyar pada tahun 2015. Kontribusi penerimaan dari

sektor pajak yang semakin meningkat tidak terlepas dari upaya yang terus di-

lakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak, hal tersebut diindikasi

turut mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak yang cukup pesat.

Penerimaan perpajakan dapat berasal dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak

Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), BPHTB, cukai, dan

pajak lainnya. Salah satu jenis pajak yang memiliki potensi penerimaan cukup

besar yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Menurut UU No. 42 Tahun 2009,

PPN adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan, pemanfaatan, ekspor dan
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impor Barang Kena Pajak (BKP) maupun Jasa Kena Pajak (JKP). Berdasarkan

data APBN yang dilaporkan, baik dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014,

menunjukkan bahwa PPN memberikan kontribusi kedua terbesar setelah PPh.

Berikut data arus kas penerimaan perpajakan tahun 2012-2014:

Tabel 2. Arus Kas dari Penerimaan Perpajakan (Audited) (Milyar Rupiah)

2012 Kont. (%) 2013 Kont. (%) 2014 Kont. (%)

a. Pajak dalam
negeri

930.861,9 94,94 1.029.850,1 95,59 1.103.217,6 96,19

i. PPh 465.069,6 47,43 506.442,8 47,01 546.180,9 47,62
ii. PPN 337.584,5 34,43 384.713,5 35,71 409.181,6 35,68

iii. PBB 28.968,9 2,95 25.304,6 2,35 23.476,2 2,05
iv. BPHTB - - -
v. Cukai 95.027,9 9,69 108.452,1 10,07 118.085,5 10,30

vi. Pajak
Lainnya

4.210,9 0,43 4.937,1 0,46 6.293,4 0,55

b. Pajak
Perdagangan
Internasional

49.656,3 5,06 47.456,6 4,41 43.648,1 3,81

JUMLAH 980.518,1 100,00 1.077.306,7 100,00 1.146.865,7 100,00

Sumber: www.bpk.go.id, data diolah

Tabel 2 menunjukkan kontribusi dari masing-masing pos penerimaan negara yang

berasal dari pajak. Jika dilihat dari kontribusinya Pajak Penghasilan (PPh) mem-

berikan kontribusi lebih besar dibandingkan PPN. Terbukti pada tahun 2014, PPh

memberikan kontribusi sebesar 47,62%, sedangkan PPN memberikan kontribusi

sebesar 35,68%. Meskipun menjadi penyumbang kedua terbesar, tetapi (Ebriil, et

al, 2001) PPN merupakan pajak atas konsumsi yang berpotensi untuk meningkat-

kan penerimaan PPN setiap tahunnya, seperti diketahui bahwa pengeluaran

konsumsi merupakan porsi terbesar dari Produk Domestik Bruto Indonesia. Hal

ini berarti pengeluaran konsumsi dapat diandalkan untuk mendorong peningkatan

penerimaan PPN. Selain itu juga hampir seluruh barang-barang kebutuhan hidup

rakyat Indonesia merupakan hasil produksi yang terkena PPN, maka dengan
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meningkatnya pengeluaran konsumsi maka secara tidak langsung akan me-

ningkatkan penerimaan PPN

Menurut Ajakaiye (2000), PPN telah menjadi sumber utama penerimaan di

banyak negara berkembang. Beberapa negara Afrika seperti Guinea, Kenya,

Madagaskar, Nigeria, Senegal, Cote d’Ivoire, Togo dan Nigeria telah

diperkenalkan PPN. Bukti menunjukkan bahwa di negara-negara ini, PPN telah

menjadi kontributor penting untuk total penerimaan pajak pemerintah.

Yusuf (2011) menyebutkan di Indonesia era 1989 hingga tahun 2004 pajak

pertambahan nilai terus mengalami kenaikan. Peningkatan penerimaan pajak

pemerintah ini terkait dengan adanya pembaharuan sistem perpajakan nasional

yang dikenal dengan reformasi pajak (tax reform) yang dimulai pada tahun 1983,

dengan dikeluarkannya beberapa undang-undang baru. Perubahan mendasar atas

undang-undang tersebut adalah sistem pemungutan pajaknya, dari Official

Assessment System (OAS) yaitu memberikan wewenang kepada fiskus untuk

menentukan besarnya pajak yang terutang menjadi Self Assessment System (SAS)

yaitu memberikan wewenang kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak

untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besar-

nya pajak yang harus dibayar. Selain itu, salah satu hasil dari tax reform yaitu

digantinya Pajak Penjualan (PPn) menjadi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), peng-

gantian tersebut disebabkan PPN memiliki legal karakter positif yang tidak

dimiliki oleh PPn, salah satunya PPN tidak menimbulkan pajak berganda serta

hanya ada satu tarif (single tariff) yang dikenakan yaitu 10%. Dilihat dari sisi

positif, tarif ini akan membuat mudah dan lebih sederhana dalam pemungutan dan
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pengawasannya, hal ini akan semakin meringankan beban pengusaha karena tidak

dikenakannya tarif progresif untuk setiap pembelian bahan baku.

Perubahan pada sistem dan tarif tersebut bertujuan untuk mempermudah wajib

pajak dalam membayar pajak serta meningkatkan kepatuhan dan kesadaran wajib

pajak, akan tetapi hal tersebut tidak membawa perubahan yang berarti. Wahyuni

(2011) justru menyimpulkan celah yang terbuka lebar dalam Self Assessment

System (SAS) memicu terjadinya praktik tax evasion (penggelapan pajak).

Terbukti dengan masih banyaknya wajib pajak dengan sengaja melakukan

kecurangan-kecurangan dan melalaikan kewajibannya dalam melaksanakan pem-

bayaran yang telah ditetapkan, sehingga menyebabkan timbulnya tunggakan pajak

yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak (Mahendra, 2014). The

International Tax Compact (2010) menjelaskan alasan wajib pajak melakukan

tindakkan penggelapan dan penghindaran pajak adalah rendahnya kemauan wajib

pajak untuk membayar pajak, dikarenakan pajak dipandang sebagai suatu beban

yang akan mengurangi kemampuan ekonomisnya.

Kurniawati dan Toly (2014), di Indonesia praktek penggelapan pajak juga se-

makin meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data dari Dirjen Pajak, pada

tahun 2011 ditemukan 23 kasus dengan kerugian Rp 194 miliar, pada tahun 2012

terdapat 12 kasus dengan kerugian Rp 326 miliar serta pada tahun 2013 ditemu-

kan 20 kasus dengan kerugian negara mencapai Rp 239 miliar. Dapat disimpulkan

bahwa praktek penggelapan pajak telah dilakukan dari tahun ke tahun. Para wajib

pajak berusaha untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayar dengan cara

yang ilegal. Menurut Hidayat (2014), fakta tersebut menunjukkan bahwa tingkat

kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih relatif rendah.
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Peran serta wajib pajak dalam sistem pemungutan pajak sangat menentukan

tercapainya rencana penerimaan pajak. Jika semua wajib pajak memiliki

kepatuhan yang tinggi, maka penerimaan pajak akan optimal dan efeknya pada

penerimaan negara juga akan semakin besar (Trisnayanti dan Jati, 2015).

Penerimaan pajak yang optimal dapat dilihat dari berimbangnya tingkat

penerimaan pajak aktual dengan penerimaan pajak potensial atau tidak terjadi tax

gap. Besarnya tax gap mencerminkan tingkat kepatuhan membayar pajak (tax

compilance). Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak merupakan faktor utama

yang mempengaruhi realisasi penerimaan pajak. Rendahnya kepatuhan dan

kesadaran wajib pajak berdampak pada pertumbuhan penerimaan PPN yang

semakin menurun meskipun realisasi penerimaannya setiap tahunnya selalu

menunjukkan peningkatan. Berikut grafik realisasi penerimaan PPN dan

pertumbuhannya di Indonesia tahun 2010-2015:

Sumber : Dasboard Penerimaan DJP, data diolah

Gambar 1. Realisasi Penerimaan PPN dan Pertumbuhannya di Indonesia,
2010-2015

Realisasi penerimaan PPN mengalami peningkatan sejak tahun 2010 hingga 2015,
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oleh pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan pertumbuhan impor, serta

dukungan kebijakan perpajakan berupa penyempurnaan sistem administrasi PPN

untuk memperluas basis pajak dan menutup praktik penyimpangan (NK dan

APBN TA 2015). Peningkatannya sejalan dengan pertumbuhannya yang terus

mengalami kenaikan. Dimana pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2011

mencapai 34,74%, sedangkan pertumbuhan terendah terjadi di tahun 2015

mencapai 4,74% sebagai akibat dari perlambatan ekonomi yang berdampak pada

turunnya daya beli dan konsumsi masyarakat. Pertumbuhan yang lebih kecil di

tahun 2012 menjadi sebesar 13,40% dari tahun sebelumnya disebabkan karena

pada bulan Februari hingga Agustus 2012 dilakukan program regulasi ulang bagi

para pengusaha yang telah terdaftar sebagai PKP. Hasil dari program ini yaitu

terjadi pengurangan jumlah PKP yang cukup besar tetapi hal ini berdampak baik

bagi penerimaan PPN pada periode berikutnya.

Rasbin (2016), trend penurunan tersebut tidak terlepas dari akibat kondisi

perpajakan Indonesia yang mengalami berbagai persoalan. Salah satunya adalah

sulitnya otoritas pajak mengakses data dan informasi ke sektor perbankan dan

sektor keuangan akibat adanya Undang-Undang (UU) tentang kerahasian bank.

Permasalahan perpajakan menyebabkan banyak aset-aset orang Indonesia yang

dilarikan ke negara-negara yang mempunyai tarif pajak rendah. Negara surga

pajak (Tax haven country) yang menjadi favorit pelarian orang Indonesia adalah

kepulauan Virgin Britania Raya, Cook Island, Delaware (Texas), dan Singapura.

Aset-aset tersebut tentunya tidak dilaporkan dalam SPT Tahunan. Menurut

Muttaqin (2013), pemerintah khususnya DJP perlu menyikapi hal tersebut dengan

membuat terobosan baru. Salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan
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pengampunan pajak (Tax Amnesty). Ragimun (2014), menyebutkan bagi banyak

negara, Tax Amnesty seringkali dijadikan alat untuk menghimpun penerimaan

negara dari sektor pajak secara cepat dalam jangka waktu yang relatif singkat.

Program Tax Amnesty ini dilaksanakan karena semakin parahnya upaya peng-

hindaran pajak. Kebijakan ini dapat memperoleh manfaat perolehan dana, ter-

utama kembalinya dana yang disimpan diluar negeri dan kebijakan ini mempunyai

kelemahan dalam jangka panjang dapat berakibat buruk berupa menurunnya

kepatuhan sukarela (voluntary compilance) dari wajib pajak yang patuh, bilamana

Tax Amnesty dilaksanakan dengan program yang tidak tepat.

Indonesia pernah menyelenggarakan tax amnesty sebelumnya yakni tahun 1964

dan tahun 1984 (Bagiada dan Nyoman, 2016). Namun, pelaksanaannya tidak

efektif karena tidak di dukung oleh sarana dan prasarana yang mendukung serta

perumusan tujuan yang tidak jelas (Ragimun, 2014) dan kurangnya penegakkan

hukum (law enforcement) yang tegas pasca tax amnesty (Tambunan, 2015). Selain

itu, pada saat kebijakan ini diterapkan peranan sektor pajak dalam sistem APBN

masih berfungsi sebagai pelengkap saja sehingga pemerintah tidak mengupayakan

lebih serius, karena saat itu penerimaan negara masih didominasi dari sektor

migas (Ragimun, 2014). Berbeda dengan sekarang, penerimaan pajak merupakan

sumber penerimaan dominan dalam struktur APBN pemerintahan Indonesia

sehingga peningkatan dari sektor ini sangat diharapkan.

Menurut Wahyudi, dkk (2009), mengingat begitu besar dan pentingnya penerima-

an perpajakan dalam membiayai pembangunan, maka diperlukan upaya untuk

menjaga dan meningkatkannya melalui faktor eksternal dan internal. Faktor

eksternal dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi makro. Fluktuasi ekonomi
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dapat mempengaruhi kestabilan penerimaan pajak, (Renata, dkk, 2016) menutur-

kan apabila fluktuasi ini terus berlangsung akan dapat menurunkan daya beli,

konsumsi, investasi, dan ekspor impor yang akan berdampak pula pada penerima-

an PPN. Komponen variabel ekonomi makro yang berperan dalam penelitian ini

seperti Produk Domestik Bruto, inflasi, dan nilai tukar rupiah.

Menurut Badan Pusat Statistik (2016), Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan

salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi disuatu negara

dalam suatu periode tertentu. PDB menunjukkan nilai pasar dari semua barang

dan jasa yang diproduksi dalam perekonomian suatu negara untuk jangka waktu

tertentu. Suatu negara dapat dikatakan memiliki pertumbuhan ekonomi yang

positif apabila kuantitas barang dan jasa yang dihasilkan negara tersebut meng-

alami kenaikan (Velaj dan Prendi, 2014). Sinaga (2010) menyimpulkan semakin

tinggi nilai PDB maka pendapatan per kapita masyarakat juga meningkat sehingga

penerimaan pajak akan meningkat melalui penerimaan pajak penghasilan dan

pajak lainnya. Berdasarkan data BPS (2016), PDB Indonesia terus menunjukkan

kenaikan dari tahun ke tahun meskipun perkembangannya cukup fluktuatif,

terbukti tahun 2010 jumlah PDB Indonesia sebesar Rp 6.846.133,00 milyar

meningkat menjadi Rp 8.979.932,00 milyar pada tahun 2015 (data terlampir).

Pertumbuhan PDB tentunya mengarah kepada pertumbuhan pendapatan

masyarakat seiring dengan berkembangnya perekonomian.

Inflasi memiliki dampak yang cukup besar terhadap kondisi perekonomian. Per-

ubahan inflasi yang fluktuatif dan terus-menerus dapat mempengaruhi ke-

seimbangan dan stabilitas perekonomian secara global, tidak terkecuali para

pelaku ekonomi. Inflasi yang tinggi akan berdampak pada naiknya harga jual dan
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meningkatnya keuntungan perusahaan, sehingga mendorong terjadinya peningkat-

an penerimaan PPN terutang.

Rata-rata tingkat inflasi per tahun yang terjadi di Indonesia dalam kurun waktu

tahun 2010-2015 sebesar 5,86 persen, dimana tingkat inflasi tertinggi terjadi pada

tahun 2013 sebesar 8,38 persen (data terlampir). Hal ini disebabkan kenaikan

harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan kebutuhan rumah tangga, sehingga

menimbulkan multiplier effect terhadap harga barang lainnya. Namun kondisi ini

perlahan mulai membaik terbukti dengan tingkat inflasi yang terus menurun

hingga mencapai 3,35 persen pada tahun 2015. Menurut Badan Pusat Statistik

(2016), faktor yang mendorong terjadinya penurunan inflasi yaitu dengan me-

ningkatnya pasokan bahan pangan dan upaya pemerintah untuk meminimalisir

dampak dari kenaikan harga BBM yang diikuti kenaikan tarif angkutan, tarif dasar

listrik, dan beberapa komoditi yang memicu terjadinya inflasi.

Wibowo dan Hidayat (2005) mengatakan nilai tukar rupiah merupakan salah satu

indikator ekonomi makro yang penting dalam penyusunan APBN. Asumsi ini

sangat berpengaruh terhadap penerimaan, pengeluaran serta pembiayaan dalam

APBN. Terjadinya perubahan indikator makro di negara lain, secara tidak

langsung akan berdampak pada indikator suatu negara. Menurut Biro Analisis

Anggaran dan Pelaksanaan APBN (2015), melemahnya nilai tukar rupiah ter-

hadap mata uang asing disebabkan oleh hutang luar negeri pemerintah maupun

swasta yang membengkak, berdampak pada menurunnya harga barang-barang

ekspor kita di luar negeri, sehingga barang ekspor kita menjadi lebih murah di-

bandingkan barang dari negara lain. Setiap terjadi depresiasi rupiah maka akan

meningkatkan permintaan uang di Indonesia, demikian sebaliknya. Hal ini
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disebabkan ketika nilai rupiah terdepresiasi, maka harga barang impor menjadi

lebih mahal sehingga diperlukan rupiah yang lebih banyak untuk membeli barang-

barang impor

Nilai tukar rupiah berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPN. Hal

ini dikarenakan berdasarkan data dari Kementerian Perindustrian (2016), impor

bahan baku dan penolong untuk industri di dalam negeri mencapai 73% dari total

impor Indonesia, sehingga mayoritas industri sangat rentan terhadap gejolak nilai

tukar rupiah terhadap dollar AS. Penguatan dan pelemahan nilai tukar rupiah akan

berpengaruh pada harga bahan baku impor yang harus dibeli oleh perusahaan

sehingga akan mempengaruhi harga jual barang dan jasa kena pajak. Jika terjadi

pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS, maka bahan baku impor yang

berasal dari Amerika Serikat menjadi lebih mahal. Hal ini mengharuskan peng-

usaha untuk mencari alternatif dalam memenuhi kebutuhan produksi, yaitu

dengan penggunaan bahan baku domestik sampai nilai tukar dollar kembali stabil,

sehingga dapat disimpulkan, apabila nilai tukar rupiah terdepresiasi terhadap

dollar AS, maka akan mendorong pada meningkatnya permintaan atas bahan baku

domestik dikarenakan naiknya bahan baku impor. Semakin besar permintaan atas

bahan baku domestik, maka PPN yang dipungut dari objek pajak akan semakin

besar.

Beberapa studi menunjukkan bahwa variabel PDB, tingkat inflasi dan nilai tukar

rupiah yang stabil terbukti berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan

nilai. Velaj dan Prendi (2014) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa PDB

dan tingkat inflasi berpengaruh secara positif terhadap penerimaan pajak di

Albania, sedangkan Muibi yang melakukan penelitian di Nigeria menemukan
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bahwa nilai tukar resmi berpengaruh secara positif. Renata, dkk (2016), menemu-

kan hal serupa bahwa tingkat inflasi dan nilai tukar terbukti berpengaruh terhadap

PPN di Jawa Timur. Penelitian ini dirasa penting mengingat begitu berperannya

PPN sebagi sumber penerimaan, maka dari itu melalui penelitian ini ingin me-

ngetahui bagaimana pengaruh ketiga variabel dalam mempengaruhi penerimaan

PPN agar kedepannya negara dapat mengidentifikasi sebab tidak tercapainya atau

turunnya penerimaan PPN dan untuk meminimalisir hal-hal yang dapat mem-

pengaruhi penurunan PPN dan memaksimalkan hal-hal yang dapat menaikkan

penerimaan PPN.

B. Rumusan Masalah

Reformasi perpajakan (tax reform) tahun 1983 telah membawa perubahan yang

sangat besar bagi sistem perpajakan di Indonesia. Salah satu dari hasil tax reform

yaitu digantinya Pajak Penjualan (PPn) menjadi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

serta perubahan sistem pemungutan menjadi Self Assessment System (SAS).

Menurut Trisnayanti dan Jati (2015)  PPN yang dipungut berdasarkan SAS ber-

tujuan agar pajak yang disetorkan oleh pengusaha lebih optimal dan target pajak

dapat tercapai. Meskipun mengalami peningkatan yang sangat besar dari tahun ke

tahun, tetapi realisasi PPN di tahun 2015 hanya mencapai 88,66% dari target yang

telah ditetapkan (APBN-P 2015). Kondisi ini menimbulkan kecurigaan bahwa

masih banyaknya praktik penyimpangan (moral hazard) yang dilakukan oleh

pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan fasilitas SAS.

Selain dari praktik penyimpangan, tidak tercapainya target bukan karena per-

ekonomian dalam negeri, tetapi karena dinamika yang terjadi ditingkat global,
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terutama dipicu rencana kenaikan tingkat suku bunga Amerika, serta perlambatan

ekonomi Cina dan pelemahan harga minyak dunia. Gejolak yang terjadi ditingkat

global tentunya akan berpengaruh pada perekonomian dalam negeri. Dimana

sejak tahun 2013 pertumbuhan ekonomi Indonesia terus mengalami penurunan,

inflasi yang mengalami kenaikan dan nilai tukar rupiah yang terus melemah. Jika

kondisi ini terus terjadi, lamban laun penerimaan pajak pertambahan nilai yang

terutang akan semakin berkurang dan target pajak.tidak akan tercapai.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka dapat dirumuskan

beberapa permasalahan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Adakah pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB) terhadap penerimaan PPN

di Indonesia?

2. Adakah pengaruh inflasi terhadap penerimaan PPN di Indonesia?

3. Adakah pengaruh nilai tukar rupiah  terhadap penerimaan PPN di Indonesia?

C. Tujuan

Tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk menganalisa pengaruh Produk

Domestik Bruto (PDB), inflasi, nilai tukar rupiah terhadap penerimaan PPN di

Indonesia periode Januari 2011 – Desember 2015.

D. Kerangka Pemikiran

Pajak merupakan salah sumber penerimaan negara yang cukup potensial. Sumber

penerimaan negara yang bersumber dari penerimaan pajak, digunakan pemerintah

untuk membiayai pembangunan fisik maupun nonfisik agar tetap terjaga ke-

langsungan kegiatan ekonomi disuatu negara. Sehingga tercapai pembangunan

yang diharapkan.
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Menurut Purwiyanto dan Titi (2002), penerimaan perpajakan ditentukan oleh

faktor eksternal seperti perkembangan ekonomi makro, dan faktor internal seperti

kebijakan dibidang perpajakan. Faktor ekonomi makro yang menentukan

penerimaan perpajakan seperti tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai

tukar rupiah, harga minyak internasional, produksi minyak mentah Indonesia, dan

tingkat suku bunga. Dimana faktor-faktor tersebut merupakan asumsi penting

yang digunakan dalam penyusunan APBN yang dapat berpengaruh terhadap

penerimaan, pengeluaran serta pembiayaan dalam APBN.

Teori Peacock dan Wiseman (1961), menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi

menyebabkan pemungutan pajak semakin meningkat meskipun tarif pajak tidak

berubah dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran

pemerintah juga semakin meningkat. Jadi dalam keadaan normal, meningkatnya

PDB menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga

dengan pengeluaran pemerintah yang semakin besar.

Basri (2005), bila Produk Domestik Bruto meningkat maka akan berdampak

kepada peningkatan kegiatan ekonomi, utamanya sektor rill dan usaha pada

umumnya. Peningkatan kegiatan ekonomi akan membawa pengaruh pada

peningkatan penerimaan pemerintah melalui perpajakan, karena bergairahnya per-

ekonomian sehingga aktivitas dunia usaha meningkat dan pada akhirnya

keuntungan perusahaan meningkat pula. Peningkatan pada aktivitas dan keuntung-

an perusahaan ini tentunya akan meningkatkan perpajakan baik dari pajak

penghasilan, pajak pertambahan nilai maupun cukai. Penerimaan perpajakan me-

rupakan pos utama dalam penerimaan dalam negeri dengan meningkatnya PDB

diharapkan penerimaan PPN juga meningkat.
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Menurut Boediono (2001), inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk

menaik secara umum dan terus-menerus. Secara tidak langsung melalui per-

tumbuhan ekonomi, naiknya harga barang dan jasa akan meningkatkan harga jual,

dimana harga jual tersebut merupakan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN. Me-

ningkatnya DPP PPN akan berpengaruh terhadap meningkatnya penerimaan PPN.

Sebab itu inflasi berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN (Renata, dkk,

2016). Menurut Purwiyanto dan Titi (2002), tingkat inflasi yang tidak terlalu

tinggi bisa berpengaruh positif terhadap penerimaan perpajakan melalui naiknya

nilai nominal dari pendapatan masyarakat dan konsumsi.

Hukum permintaan menjelaskan bahwa terdapat hubungan antara permintaan

dengan harga. Semakin tinggi harga komoditas maka semakin rendah kuantitas

permintaan terhadap komoditas tersebut. Demikian, sebaliknya semakin rendah

harga komoditas akan dapat meningkatkan permintaan terhadap komoditas ter-

sebut dengan asumsi ceteris paribus. Harga yang dimaksud adalah nilai tukar

rupiah terhadap dollar AS sedangkan permintaannya adalah impor dari negara

yang bersangkutan. Jika nilai tukar rupiah meningkat (terdepresiasi terhadap

dollar) maka impor cenderung menurun, sebaliknya jika nilai tukar menurun

(terapresiasi terhadap dollar) maka impor akan meningkat. Ketika nilai tukar

rupiah meningkat (terdepresiasi terhadap dollar) maka permintaan impor turun

dan permintaan dalam negeri naik sehingga PPN yang dimungut akan meningkat.

Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai tukar mempunyai hubungan yang searah atau

positif dengan PPN.
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E. Hipotesis

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka hipotesis yang akan diuji

dalam penelitian ini adalah:

1. Diduga Produk Domestik Bruto (PDB) berpengaruh positif secara signifikan

terhadap penerimaan PPN di Indonesia.

2. Diduga Inflasi berpengaruh positif secara signifikan terhadap penerimaan PPN

di Indonesia.

3. Diduga Nilai Tukar Rupiah berpengaruh positif secara signifikan terhadap

penerimaan PPN di Indonesia.

F. Manfaat

Manfaat penelitian yang diharapkan berupa:

1. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di

Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Lampung.

2. Bagi akademis, penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi salah satu

refrensi dan masukan bagi penelitian selanjutnya.

3. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), penelitian ini diharapkan dapat mem-

berikan masukan bagi DJP dalam membuat dan melaksanakan kebijakan

untuk pencapaian target realisasi dan peningkatan penerimaan PPN serta

memberikan bukti empiris mengenai faktor yang mempengaruhi penerimaan

PPN.



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Dasar Perpajakan

1. Definisi Pajak

Menurut UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, pajak

adalah kotribusi wajib kepada negara yang terutang 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.

Ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak (Resmi, 2012):

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan

pelaksanaanya

2. Dalam pembayarannya pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kotraprestasi

individual oleh pemerintah

3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah

4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari

pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public

invesment.
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2. Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2012), terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi budgetair (sumber

keuangan negara) dan fungsi regularend (pengatur).

1. Fungsi budgetair (sumber keuangan negara). Pajak merupakan salah satu

sumber utama penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik

rutin maupun pembangunan.

2. Fungsi regularend (pengatur). Pajak sebagai alat untuk mengatur atau

melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta

mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

3. Jenis Pajak

Menurut (Resmi, 2012), terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat dikelompokkan

menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut

lembaga pemungutnya.

Menurut golongan, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Pajak langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib

Pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain atau pihak lain. Contoh:

Pajak Penghasilan (PPh).

2. Pajak tidak langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau

dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Contoh: Pajak Pertambahan

Nilai (PPN).

Menurut sifat, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Pajak subjektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi

Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjektifnya.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
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2. Pajak objektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik

berupa benda, keadaan, perbuataan atau peristiwa yang mengakibatkan

timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatilkan keadaan pribadi

subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal. Contoh: Pajak

Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM),

serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Menurut lembaga pemungutnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Pajak Pusat, pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk

membiayai rumah tangga negara. Contoh: PPh, PPN, dan PPnBM.

2. Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah

tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contoh:

Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan,

Pajak Reklame, dan lain-lain.

4. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan (Resmi, 2012),

yaitu:

1. Official Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang memberi

kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang

terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan per-

pajakan yang berlaku.

2. Self Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang memberi

wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang
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Uang

Barang dan jasa

PerusahaanRumah Tangga

Faktor- faktor Produksi
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Upah, sewa, dan sebagainya

setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan

yang berlaku.

3. With Holding System adalah adalah sistem pemungutan pajak yang memberi

wewenang kepada pihak ketiga dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang

terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan

perpajakan yang berlaku.

5. Arus Lingkar Pemungutan Pajak

Dalam mengenakan pajak, pemerintah dapat mengenakan berbagai jenis pajak,

dan perbedaan setiap pajak dapat dibedakan karena adanya perbedaan pada titik

pengenaan pajak, sebagaimana gambar 2 yang menunjukkan aliran lingkaran

suatu perekonomian yang sederhana.

Gambar 2. Arus Lingkar Pemungutan Pajak

Sumber: diadaptasi dari Mangkoesoebroto, 2000

Dari gambar 2 dapat dijelaskan bahwa sektor rumah tangga menerima barang dan

jasa dari sektor bisnis dan memberikan faktor-faktor produksi kepada sektor bisnis

untuk digunakan dalam proses produksi. Mangkoesoebroto (2000), arus uang

merupakan kebalikan dari arus barang dan jasa. Pemerintah dapat mengenakan
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pajak pada titik 1, yaitu pajak yang dikenakan pada pembelian perusahaan atas

faktor-faktor produksi. Titik 2, adalah pajak yang dikenakan pada pendapatan

rumah tangga, misalnya PPh (Pajak Penghasilan), sedangkan titik 3, adalah jenis-

jenis pajak yang dikenakan pada pengeluaran rumah tangga, misalnya PPN (Pajak

Pertambahan Nilai). Kemudian titik 4, adalah jenis pajak yang dikenakan atas

total penjualan perusahaan. Jenis pajak lainnya dapat diterangkan dengan meng-

gunakan gambar 2, pajak kekayaan (property tax) dikenakan pada titik 2, cukai

pada umumnya dikenakan pada titik 4, dan pajak perseroan dikenakan pada titik

1.

Pada gambar 2, di titik manapun pemerintah mengenakan pajak akan menimbul-

kan pengaruh yang sama terhadap rumah tangga. Apabila pajak dikenakan pada

total pendapatan sektor rumah tangga (titik 3), jumlah uang yang dapat digunakan

oleh sektor rumah tangga akan turun. Apabila jumlah pajak yang sama dikenakan

pada titik 2, pendapatan siap dibelanjakan (disposible income) sektor rumah

tangga berkurang, walaupun pendapatan perorangan (personal income) tidak

berkurang (dalam model ini pendapatan perorangan adalah total penerimaan dari

pengeluaran jasa faktor-faktor produksi). Apabila pajak dikena-kan pada titik 4,

maka pendapatan perorangan, pendapatan siap dibelanjakan, dan total pengeluar-

an rumah tangga tidak dipengaruhi oleh pajak, akan tetapi nilai nyata (real value)

pendapatan sektor rumah tangga akan menurun sebab barang dan jasa akan naik

sebesar jumlah pajak. Oleh karena itu, dalam model ini dapat ditunjukkan bahwa

dimanapun pemerintah mengenakan pajak, beban pajak selalau diderita oleh

sektor rumah tangga.
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6. Dampak Pajak Terhadap Perekonomian

Pajak memiliki dampak dua arah pada ekonomi suatu negara layaknya pedang

bermata dua. Di sisi lain penerimaan pajak yang tinggi dapat memacu sebuah

negara untuk meningkatkan belanja-belanja pemerintah yang dapat meningkatkan

perekonomian.  Namun, di sisi lain, tarif pajak yang ditetapkan terlalu tinggi oleh

pemerintah akan berdampak langsung pada menurunnya konsumsi masyarakat,

begitupun sebaliknya.

Kebijakan perpajakan yang baik ikut menentukan jalannya perekonomian di suatu

negara. Dijelaskan bahwa tarif pajak yang tinggi akan menurunkan investasi yang

otomatis menekan pertumbuhan ekonomi dan berdampak pada mengecilnya pe-

nerimaan pajak. Tarif pajak yang relatif kecil akan berdampak sebaliknya,

investasi melaju, pertumbuhan ekonomi membaik, dan penerimaan negara

membesar. Jadi, jelas setiap kebijakan perpajakan memiliki dampak ekonomi

makro dan aspek sosial lainnya.

B. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

1. Definisi Pajak Pertambahan Nilai

Pajak pertambahan nilai (PPN) sesuai dengan namanya merupakan pajak yang

dikenakan atas nilai tambah (added value) dari suatu barang atau jasa dalam

sebuah proses transaksi. Pengertian dari nilai tambah sebagaimana dimaksud,

salah satunya diberikan oleh Tait (1988), yaitu “Nilai tambah adalah nilai yang

dihasilkan oleh produsen .... yang ditambahkan kepada bahan baku atau

pembelian (termasuk tenaga kerja) sebelum menjual produk atau jasa yang baru

atau yang telah diolah”. Ebrill, et al (2001) menyatakan, “ PPN secara umum
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tidak ditujukan untuk menjadi pajak terhadap nilai tambah namun biasanya di-

tujukan sebagai suatu pajak atas konsumsi. Selanjutnya Schenk dan Oldman

(2001) menyatakan “dalam parktiknya, pajak atas konsumsi cenderung menjadi

pajak atas transaksi ....”.

Sedangkan menurut UU Nomor 42 tahun 2009, pajak pertambahan nilai merupa-

kan pajak atas konsumsi barang dan jasa di dalam Daerah Pabean yang dikenakan

bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Pajak pertambahan nilai adalah

pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam

peredarannya dari produsen ke konsumen.

2. Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia

Menurut Resmi (2012), karena beberapa keunggulan yang dimiliki oleh Pajak

Pertambahan Nilai, maka ia terpilih untuk menggantikan peranan Pajak Penjualan.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia memiliki karakteristik yang tidak

dimiliki oleh PPn, yaitu:

a. Pajak tidak langsung

Secara ekonomis beban PPN dapat dialihkan kepada pihak lain. Tanggung

jawab pembayaran pajak yang terutang berada pada pihak yang menyerahkan

barang atau jasa, sedangkan pihak yang menanggung beban pajak berada

pada penanggung pajak (pihak yang memikul beban pajak.

b. Pajak objektif

Timbulnya kewajiban membayar pajak ditentukan oleh adanya objek pajak.

Kondisi subjektif subjek pajak tidak dipertimbangkan.
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c. Multistage tax

PPN dikenakan bertahap pada setiap mata rantai jalur produksi dan distribusi

(dari pabrik sampai ke peritel).

d. Nonkumulatif

PPN tidak bersifat kumulatif (nonkumulatif) meskipun memiliki karakteristik

multistage tax karena PPN mengenal adanya mekanisme pengkreditan Pajak

Masukan. Oleh karena itu, PPN yang dibayar bukan unsur dari harga pokok

barang atau jasa.

e. Tarif tunggal

PPN di Indonesia hanya mengenal satu jenis tarif (single tarif), yaitu 10%

(sepuluh persen) untuk penyerahan dalam negeri dan 0% (nol persen) untuk

ekspor Barang Kena Pajak.

f. Credit Method/Invoice Method/ Indirect Subtruction Method

Metode ini mengandung pengertian bahwa pajak yang terutang diperoleh dari

hasil pengurangan pajak yang dipungut atau dikenakan pada saat penyerahan

barang atau jasa-yang disebut Pajak Keluaran (output tax)-dengan pajak yang

dibayar pada saat pembelian barang atau penerimaan jasa yang disebut Pajak

Masukan (input tax).

g. Pajak atas konsumsi dalam negeri

Atas impor barang kena pajak dikenakan PPN sedangkan ekspor barang kena

pajak tidak dikenakan PPN. Prinsip ini menggunakan prinsip tempat tujuan

(destination principle), yaitu pajak dikenakan di tempat barang atau jasa akan

dikonsumsi.
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h. Consumption Type Value Added Tax (VAT)

Dalam PPN di Indonesia, Pajak Masukan atas pembelian dan pemeliharaan

barang modal dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dipungut atas

penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP).

3. Subjek dan Objek Pajak Pertambahan Nilai

a. Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Mardiasmo (2011), subjek pajak pertambahan nilai adalah:

1. Pengusaha

Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam

kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang,

mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang

tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa termasuk

mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.

2. Pengusaha Kena Pajak

Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang

Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak

berdasarkan Undang-Undang PPN.

3. Pengusaha kecil

Pengusaha kecil adalah pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan

penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak dengan

jumlah peredaran bruto penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 600.000.000,00

(enam ratus juta rupiah). Pengusaha kecil wajib melaporkan usahanya untuk

dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, apabila sampai dengan satu bulan
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dalam tahun buku, jumlah peredaraan bruto dan/atau penerimaan brutonya

melebihi batas yang telah ditetapkan.

b. Objek Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Mardiasmo (2011), objek pajak pertambahan nilai dapat dikelompokkan

dalam 2 (dua) jenis, yaitu:

1. Barang Kena Pajak (BKP) adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau

hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan

barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang

PPN.

2. Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu

perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas,

kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan

untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan

dan atas petunjuk dari pemesan yang dikenai pajak berdasarkan Undang-

Undang PPN.

Menurut UU No 42 Tahun 2009, pajak pertambahan nilai dikenakan atas:

1. Penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;

2. Impor BKP;

3. Penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;

4. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah

Pabean;

5. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;

6. Ekspor BKP Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;

7. Ekspor BKP Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
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8. Ekspor JKP oleh Pengusaha Kena Pajak.

Selain barang dan jasa yang menjadi objek PPN, terdapat barang dan jasa yang

tidak dikenakan PPN (bukan objek pajak).

Menurut UU No 42 tahun 2009, pasal 4a ayat 2, jenis barang yang tidak dikenai

pajak pertambahan nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai

berikut:

1. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung

dari sumbernya;

2. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;

3. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan,

warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang

dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang

diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering;

4. uang, emas batangan, dan surat berharga (saham, obligasi dan lainnya).

Menurut UU No 42 tahun 2009, pasal 4a ayat 3, Jenis jasa yang tidak dikenai

pajak pertambahan nilai adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut:

1. Jasa pelayanan kesehatan medis;

2. Jasa pelayanan sosial, penyediaan tempat parkir;

3. Jasa pengiriman surat dengan perangko, pengiriman uang dengan wesel pos;

4. Jasa keuangan, asuransi,

5. Jasa keagamaan, pendidikan, kesenian dan hiburan;

6. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan;
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7. Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam

negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara

luar negeri;

8. Jasa tenaga kerja, jasa boga atau katering. Dan jasa perhotelan;

9. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan

pemerintahan secara umum;

10. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam;

4. Tarif dan Dasar Penggenaan Pajak Pertambahan Nilai

a. Tarif Penggenaan Pajak Pertambahan Nilai

Tarif PPN menurut pasal 7 UU No. 42 Tahun 2009 adalah:

1. Tarif 10% (sepuluh persen)

Tarif 10% dikenakan atas setiap penyerahan BKP di dalam daerah

pabean/impor BKP/ penyerahan JKP di dalam daerah pabean daerah pabean

yang berlaku atas penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP adalah tarif

tunggal, sehingga mudah dalam pelaksanaannya dan tidak memerlukan daftar

penggolongan barang atau penggolongan jasa dengan tarif yang berbeda.

2. Tarif ekspor 0% (nol persen)

Tarif ini hanya berlaku untuk ekspor BKP keluar daerah pabean. Pengenaan

tarif PPN 0% bukan berarti pembebasan pengenaan PPN, tetapi Pajak

Masukan yang telah dibayar dari barang yang diekspor dapat dikreditkan.

Tujuannya adalah untuk mendorong pertumbuhan ekspor produk dalam

negeri.

Berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi dan/atau peningkatan

kebutuhan dana untuk pembangunan. Pemerintah diberikan wewenang mengubah
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tarif pajak pertambahan nilai menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling

tinggi 15% (lima belas persen) dengan tetap memakai prinsip tarif tunggal.

Perubahan tarif ini diatur dengan Peraturan Pemerintah.

b. Dasar Penggenaan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut UU No. 42 tahun 2009, dasar pengenaan pajak adalah jumlah harga jual,

penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar

menghitung pajak yang terutang.

1. Harga Jual

adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya

diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk

Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan

potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

2. Penggantian

adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya

diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena

Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk

Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang- Undang PPN dan

potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang

yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan

Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak

Berwujud karena pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar

Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

3. Nilai Impor
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adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk

ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-

undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor

Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak

Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut menurut Undang-Undang PPN.

4. Nilai Ekspor

Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta

atau seharusnya diminta oleh eksportir.

5. Mekanisme Pengenaan PPN

Menurut Mardiasmo (2011), dalam metode ini PPN dikenakan atas penyerahan

BKP atau JKP oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). PPN dipungut secara bertingkat

pada setiap jalur produksi dan distribusi. Unsur pengenaan pajak berganda atau

pengenaan pajak atas pajak dapat dihindari dengan diterapkannya mekanisme

pengkreditan Pajak Masukan (metode kredit pajak). Untuk melakukan peng-

kreditan pajak masukan, sarana yang digunakan adalah faktur pajak.

Mekanisme pengenaan PPN menurut Mardiasmo (2011) dapat digambarkan

sebagai berikut :

a. Pada saat membeli/memperoleh BKP/JKP, akan dipungut PPN oleh PKP

penjual. Bagi pembeli, PPN yang dipungut oleh PKP penjual tersebut

merupakan pembayaran pajak dimuka dan disebut Pajak Masukan. Pembeli

berhak menerima bukti pemungutan berupa faktur pajak.

b. Pada saat menjual/menyerahkan BKP/JKP kepada pihak lain, wajib

memungut PPN. Bagi penjual, PPN tersebut merupakan Pajak Keluaran.

Sebagai bukti telah memungut PPN, PKP penjual wajib membuat faktur pajak.
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c. Apabila dalam suatu masa pajak (jangka waktu yang lamanya sama dengan

satu bulan takwim) jumlah Pajak Keluaran lebih besar daripada jumlah Pajak

Masukan, selisihnya harus disetorkan ke kas negara.

d. Apabila dalam suatu masa pajak jumlah Pajak Keluaran lebih kecil daripada

jumlah Pajak Masukan, selisihnya dapat direstitusi (diminta kembali) atau

dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.

e. Pelaporan perhitungan PPN dilakukan setiap masa pajak dengan

menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Msa

PPN).

6. Perhitungan PPN

PPN yang terutang dihitung dengan cara mengkalikan tarif dengan Dasar

Pengenaan Pajak (DPP). DPP adalah nilai berupa uang yang dijadikan dasar

menghitung pajak yang teruntang, dapat berupa harga jual BKP, harga peng-

gantian JKP, nilai impor, nilai ekspor dan nilai lain yang di-tetapkan Menteri

Keuangan. PPN terutang merupakan Pajak Keluaran yang dipungut oleh PKP

pada saat penjualan dan merupakan Pajak Masukan bagi PKP pada saat

pembelian.

PPN yang terutang = tarif pajak x DPP

7. Faktor Penentu Penerimaan Perpajakan

Menurut Purwiyanto dan Tity (2002), penerimaan perpajakan ditentukan oleh

faktor internal dan eksternal.

1. Faktor Internal, terdiri dari:

a. Dasar pengenaan pajak (tax base) atau objek pajak
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Kondisi objek pajak ditentukan berdasarkan undang-undang. Untuk tarif

tertentu kenaikan jumlah dan nilai objek berpengaruh positif terhadap

kenaikan penerimaan pajaknya.

b. Tarif Pajak

Pengaruh perubahan tarif pajak terhadap penerimaan perpajakan bervariasi

tergantung pada kondisi tarif itu sendiri.

2. Selain dari faktor-faktor tersebut pada dasarnya penerimaan perpajakan sangat

dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu perkembangan variabel makro

ekonomi.

a. Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi, merupakan persentase kenaikan PDB dalam nilai riil

tahun tertentu dibandingkan tahun sebelumnya, berpengaruh positif terhadap

penerimaan perpajakan, khususnya melalui peningkatan pendapatan

masyarakat dan tingkat konsumsi. Selain meningkatkan jumlah pajak yang

dibayar oleh penduduk yang telah membayar pajak, pertumbuhan ekonomi

bisa menggeser posisi penduduk dari kelompok bukan pembayar pajak

menjadi pembayar pajak, atau dari pembayar pajak dengan tarif tertentu ke

tarif yang lebih tinggi.

b. Inflasi

Dalam periode waktu tertentu inflasi yang tidak terlalu tinggi berpengaruh

positif terhadap penerimaan perpajakan melalui naiknya nilai nominal dari

pendapatan masyarakat dan konsumsi. Akan tetapi dalam jangka yang lebih

panjang, tingkat inflasi yang terlalu tinggi dapat berpengaruh negatif terhadap

penerimaan perpajakan melalui pengaruhnya terhadap kondisi ekonomi.
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c. Nilai tukar rupiah

Nilai tukar rupiah mempunyai pengaruh yang bervariasi terhadap penerimaan

perpajakan. Untuk pajak yang terkait dengan valuta asing seperti, PPh, PPN

dan PPnBM impor, bea masuk, pajak ekspor, untuk jumlah penerimaan

tertentu dalam valuta asing, maka semakin melemahnya nilai tukar rupiah

akan meningkatkan penerimaan pajak yang bersangkutan atau sebaliknya.

Dilain pihak, untuk pajak yang tidak terkait dengan luar negeri, pengaruh dari

melemahnya nilai tukar rupiah akan menurunkan penerimaan pajak yang

bersangkutan.

d. Harga minyak internasional

Di sisi penerimaan perpajakan, perubahan harga minyak internasional

berpengaruh positif terhadap penerimaan terutama dari sektor pertambangan,

khususnya PPh, PPN, dan PBB.

e. Produksi minyak Mentah Indonesia

Faktor ini mempunyai pengaruh positif terhadap penerimaan perpajakan dan

sektor migas, khususnya PPh, PPN, dan PBB

f. Tingkat suku bunga

Secara langsung, perubahan tingkat suku bunga akan berpengaruh positif

terhadap penerimaan PPh dari bunga deposito. Namun tingginya tingkat

bunga dapat memiliki pengaruh negatif terhadap ekonomi secara keseluruhan

dan akhirnya bisa berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak jenis lain.
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C. Produk Domestik Bruto (PDB)

Menurut BPS (2015), Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan kenaikan nilai

tambah (value added) bruto seluruh barang dan jasa yang dihasilkan di wilayah

domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu

periode tertentu atau dapat diartikan sebagai jumlah nilai barang dan jasa akhir

yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDB seringkali disajikan menurut

harga berlaku (current year price) dan menurut harga konstan (base year price).

Menurut harga berlaku artinya nilai barang dan jasa yang dihitung berdasarkan

harga pada tahun yang bersangkutan, yang berarti termasuk kenaikan harga-harga

ikut dihitung. Sedangkan PDB yang disajikan menurut harga konstan nilai barang

dan jasa dihitung berdasarkan harga pada tahun dasar.

Bagi negara sedang berkembang, campur tangan pemerintah dalam perekonomian

relatif besar. Pengeluaran pemerintah dapat mempengaruhi aktivitas ekonomi

pada umumnya, bukan saja karena pengeluaran ini dapat menciptakan berbagai

prasarana yang dibutuhkan dalam proses pembangunan, tetapi juga merupakan

salah satu komponen dari permintaan agregat yang kenaikannya akan mendorong

Produk Domestik Bruto (Gross Domestic Product, GDP).

Ada dua metode dalam menghitung PDB, perhitungan PDB dengan metode

pertama dilakukan dengan menjumlahkan total ouput dari masing-masing sektor

produksi, sedangkan metoda kedua menjumlahkan alokasi dari ekspor bersih.

Angka pertumbuhan ekonomi untuk periode yang akan datang memegang peranan

yang sangat penting dalam perencanaan. Misalnya, angka pertumbuhan ekonomi

merupakan salah satu asumsi makroekonomi yang penting dalam proses pe-
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nyusunan APBN tiap tahunnya. Berdasarkan angka pertumbuhan ekonomi ini,

pemerintah menetapkan besaran penerimaan pemerintah dari sektor pajak serta

besaran pengeluaran pemerintah, di samping penetapan target penyerapan tenaga

kerja.

Kenaikan PDB merupakan indikator penting dalam menganalisis pembangunan

ekonomi suatu negara. Kenaikan PDB, menunjukkan sejauhmana aktivitas per-

konomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada satu periode

tertentu.

Cara menghitung pertumbuhan ekonomi, secara matematis adalah sebagai berikut:

PE= x 100%

Dimana:

PDBt = PDB tahun tertentu

PDBt-1 = PDB tahun sebelumnya

D. Inflasi

Inflasi sering kita pahami sebagai kenaikan harga-harga, namun demikian Case

dan Fair (2007) menyatakan bahwa “tidak semua kenaikan harga menyebabkan

inflasi”. Mereka menyatakan inflasi sebagai “kenaikan tingkat harga secara

keseluruhan”. Menurut Bank Indonesia (2016), “kenaikan harga dari satu atau dua

barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau me-

ngakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya”. Boediono (2001), memberi-

kan pengertian yang sedikit berbeda, yaitu “kecenderungan dari harga-harga untuk

menaik secara umum dan terus-menerus”.
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Mankiw (2012) mengidentifikasi salah satu penyebab utama inflasi yang besar

atau berkepanjangan adalah pertumbuhan dalam jumlah uang. Ketika pemerintah

mencetak uang dalam jumlah yang banyak, nilai uang akan jatuh dan harga-harga

pun akan meningkat secara keseluruhan.

Teori lain mengenai inflasi dijelaskan oleh Keynes yang menyatakan bahwa

inflasi juga dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah dan investasi. Teori

moneterisme memberikan penjelasan yang sedikit berbeda dengan menyatakan

bahwa kebijakan moneter dan fiskal yang ekspansif oleh otoritas yang berwenang

merupakan penyebab inflasi.

Sebagai salah satu indikator dalam perekonomian, inflasi memiliki manfaat untuk

formulasi kebijaksanaan dalam hal menjaga stablilitas harga/upah, mengevaluasi

usulan pajak, menyesuaikan perhitungan pendapatan nasional (deflator). Dalam

prakteknya, inflasi dapat diamati melalui gerak dari Indek Harga Konsumen

(IHK). Menurut Mankiw (2012), Indeks Harga Konsumen (IHK) atau consumer

price index (CPI) adalah ukuran biaya keseluruhan barang dan jasa yang dibeli

oleh konsumen. Cara pehitungan IHK dalam mencari tingkat inflasi adalah

sebagai berikut:

π= x 100%

Dimana:

π : tingkat inflasi (tahun t)
IHKt : tingkat harga IHK pada tahun t
IHKt-1 : tingkat harga IHK pada tahun sebelumnya
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Inflasi dapat digolongkan ke dalam kategori, yaitu inflasi yang didasarkan atas

parah tidaknya inflasi tersebut dan didasarkan atas penyebab awal terjadinya

inflasi. Secara rinci, kedua kategori tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

Berdasarkan parah tidaknya inflasi, dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu

inflasi ringan (di bawah 10 % persen), inflasi sedang ( antara 10%s – 30%

setahun), inflasi berat (antara 30%-100% setahun), hiperinflasi (diatas 100%

setahun).

Berdasarkan penyebab awal terjadinya inflasi, dapat dibedakan menjadi:

1. Inflasi tarikan permintaan (Demand pull inflation), yaitu inflasi yang disebab-

kan kenaikan permintaan barang dan jasa. Inflasi ini timbul karena adanya

kenaikan permintaan agregat yang sangat besar dibandingkan dengan jumlah

barang dan jasa yang ditawarkan, akibatnya sesuai dengan hukum perminta-

an, bila permintaan naik sementara penawaran tetap maka harga akan naik.

2. Inflasi dorongan biaya (Cost push inflation), yaitu inflasi yang disebabkan

penurunan penawaran barang dan jasa. Inflasi ini disebabkan turunya

produksi karena naiknya biaya produksi dimana terjadi karena tidak efisien-

nya perusahaan, nilai kurs mata uang negara yang bersangkutan jatuh/

menurun, kenaikan harga bahan baku industri, adanya tuntunan kenaikan

upah dari serikat buruh yang kuat. Akibatnya naiknya biaya produksi, yang

bisa dilakukan oleh produsen adalah langsung menaikkan harga produknya

dengan jumlah penawaran yang sama.
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E. Nilai Tukar Rupiah

Menurut Murni (2006), nilai tukar (exchange rate) atau disebut juga kurs valuta

asing (foreign exchange rate) adalah jumlah uang domestik yanng dibutuhkan

untuk memperoleh satu unit mata uang asing. Menurut Sukirno (2011), kurs

valuta asing didefinisikan sebagai jumlah uang domestik yang dibutuhkan yaitu

banyaknya rupiah yang dibutuhkan untuk memperoleh satu unit mata uang asing.

Dalam perdagangan internasional pertukaran antara satu mata uang dengan mata

uang negara lain menjadi hal yang terpenting untuk mempermudah proses

transaksi jual beli barang dan jasa. Nilai tukar terhadap mata uang asing ditentu-

kan oleh kekuatan penawaran dan perminataan pasar atau dengan kata lain nilai

tukar rupiah ditentukan oleh mekanisme pasar.

Dalam mekanisme pasar, kurs suatu mata uang akan terus mengalami fluktuasi

(perubahan-perubahan) yang berdampak langsung pada harga barang-barang

ekspor dan impor. Perubahan-perubahan yang dimaksud antara lain:

a) Apresiasi, yaitu peristiwa menguatnya nilai tukar mata uang secara otomatis

akibat bekerjanya kekuatan-kekuatan penawaran dan permintaan atas mata

uang yang bersangkutan dalam sistem pasar bebas. Sebagai akibat dari

perubahan kurs ini adalah harga pokok negara itu bagi pihak luar negeri

makin mahal, sedangkan harga impor bagi penduduk domestik menjadi lebih

murah.

b) Depresiasi, yaitu peristiwa penurunan nilai tukar mata uang secara otomatis

akibat bekerjanya kekuatan-kekuatan penawaran dan permintaan atas mata

uang yang bersangkutan dalam sistem pasar bebas. Sebagai akibat dari
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perubahan kurs ini adalah harga produk negara itu bagi pihak luar negeri

menjadi lebih murah, sedangkan harga impor bagi penduduk domestik

menjadi lebih mahal.

F. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian telah dilakukan pada penerimaan PPN, karena fakta bahwa,

itu merupakan pos penerimaan yang perlu diperhatikan dalam pembangunan

ekonomi. Ada beberapa studi yang bertujuan untuk meneliti tentang penentu

penerimaan PPN, sementara di sisi lain beberapa telah meneliti penentu profil

pendapatan berkelanjtuan sehingga memfasilitasi manajemen yang efektif dari

kebijakan fiskal suatu negara, antara lain:

1. Sinaga (2010), variabel dependen yang digunakan adalah penerimaan pajak

(PPH, PPN, dan PBB) dan variabel independennya adalah Produk Domestik

Bruto, nilai tukar rupiah, nilai impor, harga minyak mentah dunia, tingkat

suku bunga dan inflasi. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi

linier berganda dengan metode OLS (Ordinary Least Square). Hasil analisis

menunjukkan bahwa Produk Domestik Bruto, nilai tukar rupiah, nilai impor,

dan inflasi berpengaruh terhadap total penerimaan pajak. Sedangkan PDB dan

nilai tukar rupiah berpengaruh positif dan signifikan, inflasi berpengaruh

negatif dan signifikan terhadap penerimaan PPN.

Perbedaan dengan penelitian ini yaitu bahwa penelitian yang dilakukan Sinaga

menganalisis pengaruh seluruh variabel makro ekonomi, sedangkan penelitian

ini hanya fokus pada variabel PDB, inflasi, dan nilai tukar rupiah.
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2. Muibi (2013), variabel yang digunakan adalah GDP riil, keterbukaan per-

dagangan, nilai tukar resmi, tingkat inflasi, dan rasio utang luar negeri ter-

hadap PDB serta penerimaan pajak sebagai variabel dependennya. Metode

analisis yang digunakan adalah Error Correction Method (ECM). Periode data

yang digunakan pada penelitian tersebut adalah dari 1970 sampai dengan

2011. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai tukar berpengaruh positif dan

signifikan, sedangkan tingkat inflasi berpengaruh negatif dan signifikan ter-

hadap penerimaan pajak di Nigeria.

Penelitian Muibi menganalisis pengaruh variabel makro ekonomi terhadap

penerimaan pajak. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan variabel

PPN sebagai variabel dependennya. Persamaan penelitian terdapat pada

variabel bebas yang digunakan yaitu PDB, Inflasi, dan nilai tukar, serta

metode yang digunakan yaitu ECM.

3. Renata, dkk (2016), variabel dependen yang digunakan adalah penerimaan

PPN dan variabel independennya adalah inflasi, nilai tukar rupiah dan jumlah

PKP. Periode data yang digunakan pada penelitian tersebut adalah Januari

2010 sampai dengan Desember 2014. Alat analisis yang digunakan adalah

analisis regresi linier berganda dengan metode OLS. Hasil analisis menunjuk-

kan bahwa tingkat inflasi dan jumlah PKP berpengaruh positif dan signifikan,

sedangkan nilai tukar berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penerimaan

PPN.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian Renata, dkk yaitu bahwa dalam pe-

nelitiannya variabel yang digunakan seperti inflasi, nilai tukar dan jumlah
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PKP. Sedangkan penelitian ini menambahkan variabel PDB dikarenakan PDB

merupakan indikator penting dalam menganalisis ekonomi suatu negara.

4. Velaj and Prendi (2014), variabel dependen yang digunakan adalah penerima-

an pajak, dan variabel independennya adalah PDB, tingkat inflasi, tingkat

pengangguran dan impor. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi.

Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat peningkatan pajak peng-hasilan di

Albania secara langsung berkaitan dengan tingkat inflasi, tingkat penganggur-

an dan tingkat pertumbuhan PDB yang berpengaruh secara signifikan. Tingkat

inflasi dan pertumbuhan PDB berhubungan positif terhadap pertumbuhan pe-

nerimaan dari pajak, sedangkan tingkat pengangguran ber-hubungan negatif.

5. Damayanti, dkk (2016), variabel yang digunakan adalah tingkat inflasi,

economic growth, dan tarif pajak serta penerimaan pajak sebagai variabel

dependennya. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier ber-

ganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat inflasi, economic growth,

dan tarif pajak secara signifikan berpengaruh terhadap penerimaan pajak di

negara-negara Asia.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian Damayanti, dkk yaitu terdapat pada

model dan variabel dependen yang digunakan. Model dalam penelitian ini

menggunakan model Error Correction Model (ECM), serta variabel dependen

adalah penerimaan pajak pertambahan nilai, sedangkan penelitian damayanti

menggunakan metode OLS dan penerimaan pajak sebagai variabel dependen.

Berdasarkan pada penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa terdapat

kesamaan analisis yaitu sama-sama menggunakan analisis regresi berganda
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(multiple regression analysis) dengan metode OLS (Ordinary Least Square) yang

bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel

dependennya. Penelitian Mulbi menggunakan model ECM, untuk melihat

hubungan jangka panjang dan jangka pendek antar variabel-variabel bebas dalam

mempengaruhi variabel dependen. Faktor-faktor yang mungkin berpengaruh ter-

hadap penerimaan PPN adalah PDB, tingkat inflasi, dan nilai tukar rupiah. Dalam

penelitian ini akan menggunakan faktor-faktor tersebut untuk menganalisis

penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia.



III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian adalah suatu proses mencari sesuatu secara sistematik dalam waktu

yang ditentukan dengan menggunakan metode ilmiah menurut aturan-aturan yang

berlaku. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kuantitatif.

Penelitian kuantitatif yaitu penelitian dilakukan untuk menekankan analisis pada

data-data numerik (berupa angka) yang diolah dengan metode statistik tertentu.

B. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini mengambil ruang lingkup wilayah Indonesia. Dipilihnya ruang

lingkup Indonesia dikarenakan penerimaan PPN termasuk jenis pajak pusat yang

kemudian di salurkan ke daerah dalam bentuk Dana Bagi Hasil (DBH). Ketidak-

stabilan variabel makro ekonomi menyebabkan terjadinya penurunan pertumbuh-

an realisasi penerimaan PPN dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini tentu akan

berdampak pada menurunnya kontribusi yang diberikan bagi penerimaan negara.

Variabel data yang digunakan adalah data realisasi penerimaan PPN, Produk

Domestik Bruto (PDB), inflasi, dan nilai tukar rupiah selama periode Januari

2011 – Desember 2015.
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C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan data runtun waktu (time

series) berupa data bulanan dari Januari 2011 – Desember 2015. Data yang di-

gunakan diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat, Direktorat Jenderal

Pajak (DJP) Pusat, Bank Indonesia (BI).

Tabel.2. Deskripsi Data Input

Nama Data Selang Periode
Runtun Waktu

Satuan
Pengukuran

Sumber Data

Penerimaan PPN Bulanan Milyar Rupiah Direktorat Jenderal Pajak
(DJP) Pusat

Produk Domestik
Bruto (PDB)

Tahunan Milyar Rupiah Badan Pusat Statistik
(BPS) Pusat

Inflasi Bulanan Persen Badan Pusat Statistik
(BPS) Pusat

Nilai Tukar Bulanan Rp /$ Badan Indonesia

D. Batasan Variabel

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian Analisis Penerimaan Pajak

Pertambahan Nilai di Indonesia adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Produk

Domestik Bruto (PDB), inflasi (INF), dan nilai tukar (ER). Batasan atau definisi

variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah besarnya realisasi penerimaan yang

berasal dari PPN terhutang yang dipungut dan disetorkan oleh Pengusaha

Kena Pajak ke kas negara. Data yang digunakan hanya penerimaan yang

berasal dari PPN tidak termasuk PPnBM didalamnya. Data yang diperoleh

dari Direktorat Jenderal Pajak Pusat berupa data bulanan mulai Januari 2011 –

Desember 2015 yang dinyatakan dalam satuan milyar rupiah.
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2. Produk Domestik Bruto (PDB) dapat diartikan sebagai jumlah nilai barang

dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Variabel ini diukur

dengan menggunakan PDB atas dasar harga konstan tahun 2010. Data ini

diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat berupa data PDB tahunan

periode 2011 – 2015. Data PDB dinyatakan dalam satuan milyar rupiah.

Karena data PDB yang tersedia adalah data tahunan, maka untuk itu

diperlukan teknik penurunan data dari tahunan menjadi data bulanan. Dengan

menggunakan data interpolasi (Insukindro, 1990). Penurunan data tahunan

menjadi data bulanan dapat diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Yit = 1/12 (Yt + I – 6,5/12 (Yt – Yt-1))

Dimana:
Yit = Data pada bulan ke- i dan tahun ke - t
Yt = Data pada tahun ke-t
Yt-1 = Data pada tahun sebelumnya
I = 1, 2, 3, ......., 12

3. Inflasi merupakan suatu keadaan dimana terjadi kenaikan harga secara terus

menerus dan dalam periode tertentu. Menurut Murni (2006), laju inflasi

adalah laju tingkat harga umum dari tahun ke tahun dan biasanya diikuti

dengan kenaikan harga pada tahun tertentu dari tahun sebelumnya. Indeks

Harga Konsumen (IHK) atau (Consumer Price Index - CPI), mengukur biaya

sekelompok barang dan jasa di pasar. Laju inflasi dapat dihitung dengan

rumus berikut:

π= x 100%

Dimana:
π : tingkat inflasi (tahun t)
IHKt : tingkat harga IHK pada tahun t
IHKt-1 : tingkat harga IHK pada tahun sebelumnya



47

Data inflasi Indonesia yang digunakan adalah inflasi perubahan month to

month dari IHK Indonesia periode Januari 2011 - Desember 2015 yang

dinyatakan dalam persen. Data ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik Pusat.

4. Nilai tukar merupakan harga dari satu mata uang terhadap mata uang lain.

Dalam penelitian ini digunakan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Nilai

tukar yang digunakan yaitu nilai tukar transaksi tengah yaitu merupakan nilai

tengah antara nilai tukar jual dan nilai tukar beli. Dinyatakan dalam satuan

Rupiah (Rp/$) yang diperoleh dari Bank Indonesia per bulan, selama periode

Januari 2011 – Desember 2015.

E. Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan untuk memecahkan permasalahan dalam

penelitian ini adalah teknik analisis kuantitatif dengan analisis dari model koreksi

kesalahan atau ECM ( Error Correction Model) dengan syarat utama bahwa data

tidak stasioner di tingkat level, tetapi stasioner pada tingkat differensiasi dan

variabelnya terkointegrasi. Model yang digunakan untuk melakukan koreksi

ketidakseimbangan jangka pendek menuju jangka panjang. Metode yang diguna-

kan untuk melihat hubungan dalam jangka pendek adalah dengan teori ekonomi

serta dalam pemecahannya terhadap variabel time series yang tidak stasioner pada

tingkat level dan regresi lancung.

Faktor – faktor yang mempengaruhi Penerimaan PPN di Indonesia digambarkan

dengan fungsi sebagai berikut:

PPN = f (PDB, INF, ER)
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Model umum dari regresi berganda yaitu:

Yt= β0+ β1Xt +

Model umum Error Correction Model (ECM) yaitu:

∆Yt = β0 + β1 ∆Xt + β2 ECTt + 

Model dalam penelitian, yaitu:

Model regresi berganda yaitu:

PPNt = β0+ β1 PDBt + β2 INFt + β3 ERt + 

Model tersebut ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma

lnPPNt = β0+ β1 lnPDBt + β2 INFt + β3 lnERt + 

Model Error Correction Model (ECM) yaitu:

∆lnPPNt = β0 + β1 ∆lnPDBt + β2 ∆INFt + β3 ∆lnERt + β4 ECT + 

Dimana :

Ln = Logaritma natural
PPNt = Penerimaan PPN
PDBt = Produk Domestik Bruto
INFt = Inflasi
ERt = Nilai Tukar Rupiah

β0 = bilangan konstanta
β1…β4 = koefisien regresi
ECTt-1 = Error Correction Term
µ = error term

Ada perbedaan satuan dan besaran dalam persamaan, menyebabkan persamaan

regresi harus dibuat dengan model logaritma natural (Ln). Gujarati (2006),

Pemilihan persamaan ini didasarkan pada penggunaan model logaritma narutal

(Ln) yang memiliki keuntungan yaitu meminimalkan kemungkinan terjadinya

heterokedastisitas karena transformasi yang menempatkan skala untuk pengukur-

an variabel, dan tiap koefisien kemiringan parsial mengukur elastisitas parsial dari

variabel tak bebas terhadap variabel penjelas.
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F. Prosedur Analisis Data

1. Uji Stationary (Unit Root Test)

Pada analisis yang menggunakan data time series, terdapat sifat stasioneritas

dalam data yang digunakan.  Penggunaan data yang stasioner dalam analisis

sangat penting. Hal ini karena jika kita menggunakan data yang tidak stasioner,

maka model yang diestimasi akan menjadi kurang baik dan akan timbul masalah

regresi lancung ( spurious regression ) yang mengakibatkan hasil model yang

diestimasi menjadi tidak bermakna.

Widarjono (2013), misalkan kita bergerak dari data time series Y dari Yt ke Yt+m.

Jika data Yt adalah stasioner, maka rata-rata, varian dan kovarian dari data Yt+m

harus sama dengan data Yt. Dengan kata lain, data time series dikatakan stasioner

jika rata-rata, varian dan kovarian pada setiap lag adalah tetap sama pada setiap

waktu. Jika data time series tidak memenuhi kriteria tersebut, maka data dikatakan

tidak stasioner. Data time series dikatakan tidak stasioner jika rata-ratanya

maupun variannya tidak konstan, berubah-ubah sepanjang waktu (time-varying

mean and variance)

Ada beberapa uji yang dapat dilakukan untuk mendeteksi apakah data time series

stasioner atau tidak. Salah satu uji yang sering digunakan adalah uji akar-akar unit

(unit root test). Uji akar unit pertama kali dikembangkan oleh Dickey-Fuller dan

dikenal dengan uji akar unit Dickey Fuller (DF). Ide dasar uji stasioneritas data

dengan uji akar unit dapat dijelaskan melalui model beikut ini:

= ρYt-1+ еt -1≤ ρ ≤ 1

Dimana еt adalah variabel gangguan yang bersifat random atau stokastik dengan

rata-rata nol, varian yang konstan dan tidak saling berhubungan (non autokorelasi)
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sebagaimana asumsi model OLS. Jika nilai ρ =1, maka dapat dikatakan bahwa

variabel random (stokastik) Y mempunyai akar unit (unit root). Jika data time

series mempunyai akar unit, artinya, data tersebut bergerak secara random

(random walk) dan data yang mempunyai sifat random walk dikatakan tidak

stasioner. Oleh karena itu, jika kita melakukan regresi Yt dan lag Yt-1 dan diper-

oleh nilai ρ =1, maka data dikatakan tidak stasioner.

Pada umumnya, data ekonomi time series seringkali tidak stationary pada level

series. Jika hal ini terjadi, maka kondisi stationary dapat tercapai dengan melaku-

kan differensiasi satu kali atau lebih. Apabila data telah stationary pada level

series, maka data tersebut adalah integrated of order zero atau I(0). Apabila data

stationary pada differensiasi tahap I,maka data tersebut adalah integrated of one

atau I(I). Terdapat beberapa metode pengujian unit root, dua diantaranya yang

paling sering digunakan adalah Augmented Dickey-Fuller dan Philips-Perron unit

root test.

2. Uji Kointegrasi (Keseimbangan Jangka Panjang)

Uji kointegrasi adalah uji ada tidaknya hubungan jangka panjang antara variabel-

variabel bebas dan terikat. Uji ini merupakan kelanjutan dari uji stationary.

Tujuan utama uji kointegrasi ini adalah untuk mengetahui apakah residual regresi

terkointegrasi stationary atau tidak. Apabila variabel terkointegrasi maka terdapat

hubungan yang stabil dalam jangka panjang.dan sebaliknya, jika tidak terdapat

kointegrasi antar variabel maka implikasi tidak adanya keterkaitan hubungan

dalam jangka panjang. Istilah kointegrasi juga sering disebut dengan istilah error.

Hal ini karena deviasi terhadap ekuilibrium jangka panjang dikoreksi secara
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betahap melalui series parsial penyesuaian jangka pendek. Ada beberapa macam

uji kointegrasi,antara lain :

2.1. Uji Kointegrasi Johansen

Uji kointegrasi ini dikembangkan oleh Johansen. Uji Johansen dapat digunakan

untuk beberapa uji vektor. Uji Kointegrasi ini mendasarkan diri pada

cointegration system equations. Uji ini tidak menuntut adanya sebaran data

normal. Untuk uji kointegrasi Johansen digunakan hipotesis berikut :

H0 = tidak terdapat kointegrasi

Ha = terdapat kointegrasi

Kriteria pengujiannya adalah :

- H0 ditolak dan Ha diterima, jika nilai trace statistic > critical value

- H0 diterima dan Ha ditolak, jika nilai trace statistic < critical value

2.2. Uji Kointegrasi Engel-Granger (EG)

Uji kointegrasi Engel-Granger (EG) berhubungan dengan uji akar unit yang di-

kembangkan oleh Dickey-Fuller melalui uji DF atau ADF. Untuk melakukan uji

kointegrasi dengan EG, maka kita harus melakukakn regresi persamaan dan

kemudian mendapatkan residualnya, kemudian, residual ini kita uji menggunakan

DF maupun ADF. Dari hasil estimasi nilai statistik DF dan ADF kemudian

dibandingkan dengan nilai kritisnya. Nilai statistik DF dan ADF diperoleh dari

koefisien βt. Jika nilai stastistiknya lebih besar dari nilai kritisnya, maka variabel-

variabel yang diambil
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3. Model Koreksi Kesalahan (ECM)

Uji ECM dilakukan untuk mengoreksi ketidakseimbangan (disequilibrium) dalam

jangka pendek menuju keseimbangan jangka panjang. Model ini diperkenalkan

oleh Sargan dan dipopulerkan oleh Engle-Granger. Dalam ekonometrika model

ini berguna untuk mengatasi data runtun waktu yang tidak stasioner dan spurious

regression. Secara umum model ECM adalah sebagai berikut:

∆Y = β0 + β1 ∆Xt + β2 ECT + 

Model ECM dalam penelitian ini adalah:

∆lnPPNt = β0 + β1 ∆lnPDBt + β2 ∆INFt + β3 ∆lnERt + β4 ECT + 

Setelah melakukan uji kointegrasi, diketahui bahwa model penelitian memiliki

keseimbangan jangka panjang. Untuk jangka pendeknya, sangat mungkin terjadi

ketidakseimbangan. Teknik untuk menngoreksi ketidakseimbangan jangka pendek

menuju keseimbangan jangka panjang disebut dengan Error Correction Model

(ECM).

4. Uji Asumsi Klasik

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan asumsi

klasik. Menurut Gujarati (2006) bahwa beberapa asumsi klasik yang harus

dipenuhi untuk suatu hasil estimasi agar dapat dikatakan baik dan efisien yaitu:

 Model regresi adalah linear.

 Tidak ada multikolinearitas

 Error term harus terdistribusi normal atau stokastik

 Homokedastisitas atau varians dari variabel pengganggu adalah konstan.
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 Jumlah data harus lebih banyak dibandingkan dengan jumlah parameter yang

akan diestimasi.

 Residual variabel pengganggu mempunyai rata-rata nol.

 Tidak ada otokorelasi antara variabel pengganggu.

 Kovarian antara variabel pengganggu dan variabel independen (X1) adalah

nol.

Berdasarkan keadaan tersebut di dalam ilmu ekonometrika, agar suatu model

dikatakan baik dan efisien maka perlu dilakukan pengujian sebagai berikut:

4.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel

independen dan dependen mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji normalitas

bertujuan untuk mengetahui apakah data sudah menyebar secara normal. Metode

yang digunakan dalam uji normalitas ini dapat menggunakan metode Jarque-Bera

Test (J-B Test). Dalam metode ini uji statistik dari J-B menggunakan perhitungan

skewness (kemiringan) dan kurtosis (keruncingan). Formula uji statistik J-B yaitu

JB = n + ( )
Dimana S adalah koefisien skewness dan K adalah koefisien kurtosis. Jika residual

terdistribusi secara normal maka koefisien S = 0 dan K=3. Oleh karena itu,

residual akan terdistribusi secara normal maka diharapkan nilai statistik J-B akan

sama dengan nol. Nilai statistik J-B ini didasarkan pada distribusi chi-squares

dengan derajat kebebasan (df). Jika nilai probabilitas ρ dari statistik JB besar atau

dengan kata lain jika nilai statistik dari JB ini tidak signifikan maka menerima
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hipotesis bahwa residual mempunyai distribusi normal karena nilai statistik JB

mendekati nol atau sebaliknya. Hipotesis yang digunakan adalah:

Ho: Data terdistribusi normal

Ha: Data tidak terdistribusi normal

Kriteria pengujian adalah:

 Ho diterima, jika nilai probabilitas < α 5%. Artinya bahwa residual

mempunyai distribusi tidak normal karena nilai statistik J-B tidak sama

dengan nol.

 Ho ditolak, jika nilai probabilitas > α 5%. Artinya bahwa residual mempunyai

distribusi normal karena nilai statistik J-B mendekati nol.

4.2 Uji Heterokedastisitas

Heterokedastisitas merupakan salah satu penyimpangan terhadap asumsi kesama-

an varian (homokedastisitas) yaitu kesalahan (ε) tidak memiliki varians yang

konstan dari satu observasi ke observasi lainnya. Pengujian ini bertujuan untuk

mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari

residual pengamatan satu ke pengamatan lain. Karena heterokedastisitas terjadi

ketika varians dari residual pengamatan satu ke residual ke pengamatan yang lain

tetap. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas dapat dilihat melalui

uji park, uji glejser, uji white, uji harvey.

Kriteria pengujian heterokedastisitas adalah:

1) Ho diterima, jika nilai Obs*R square (λ2 hitung) > λ2 tabel. Maka terdapat

masalah heterokedastisitas.
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2) Ho ditolak, jika nilai Obs*R square (λ2hitung) < λ2 tabel. Maka tidak terdapat

masalah heterokedastisitas

Selain itu dapat dilihat juga apabila nilai probabilitas Obs*R square lebih besar

dari α (5%) maka data bersifat heteroskedastisitas. Sebaliknya bila probabilitas

Obs*R square lebih kecil dari α (5%) maka data bersifat tidak heteroskedastisitas.

4.3 Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah suatu keadaan dimana terjadi linear yang sempurna di

antara variabel penjelas yang dimasukkan ke dalam model. Prasyarat yang harus

terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya multikolinearitas. Uji

multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan

asumsi klasik multikolinearitas, yaitu adanya hubungan linear antar variabel

dependen dalam model regresi atau untuk menguji ada tidaknya hubungan yang

sempurna atau tidak sempurna diantara beberapa atau semua variabel yang

menjelaskan. Menurut Gujarati (2006) beberapa cara untuk menganalisis ada atau

tidaknya pengaruh multikolinearitas dalam penelitian ini yaitu

 R2 relatif tinggi (0,70 – 1,00) tetapi hanya sebagian kecil atau bahkan tidak

ada variabel bebas yang signifikan menurut t-test, maka diduga terdapat

multikolinearitas.

 Koefisien determinasi individual (r2) relatif tinggi daripada koefisien

determinasi serentak(R2), maka cenderung terdapat multikolinearitas

 Mengamati Value Inflation Factor (VIF) pada model regresi, jika VIF ≥10

maka terjadi multikolinearitas.

Pada penelitian ini dalam mendeteksi gejala multikolinearitas adalah dengan

mengamati nilai varians inflation factor (VIF) pada model regresi. Suatu data
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dapat dikatakan terbebas dari gejala multikolinearitas jika nilai VIF antar variabel

independen lebih kecil dari 10.

4.4 Uji Autokorelasi

Autokorelasi pada model regresi artinya ada korelasi antar anggota sampel yang

tersusun berdasarkan waktu saling berkorelasi. Autokorelasi sering terjadi pada

sampel dengan data runtut waktu, hal ini muncul karena observasi yang berurutan

sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya atau pengganggu suatu periode

berkorelasi dengan kesalahan pengganggu periode sebelumnya. Pengujian ini

bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antara data dalam variabel

pengamatan. Untuk mendeteksi adanya autokorelasi dapat digunakan metode

Breusch-Godfrey dan sering dikenal dengan nama metode Lagrange Multiplier

(LM). Metode ini merupakan pengembangan dari metode Durbin-Watson.

Hipotesis yang digunakan untuk menguji ada tidaknya autokeralasi yaitu:

1) Ho diterima, jika Obs*R- squared (χ2 hitung) > (χ2 tabel), atau probabilitasnya

< α = 0.05. Ini menunjukkan adanya masalah autokorelasi dalam model.

2) Ho ditolak, jika Obs*R- squared (χ2 hitung) < (χ2 tabel), atau probabilitasnya >

α = 0.05. Ini menunjukkan tidak adanya masalah autokorelasi dalam model.

5. Uji Hipotesis

Uji Hipotesis merupakan komponen utama yang diperlukan untuk dapat menarik

kesimpulan dari suatu penelitian, uji hipotesis juga digunakan untuk mengetahui

keakuratan data. Uji Hipotesis dibagi menjadi beberapa pengujian diantaranya

yaitu uji t statistik dan uji F.
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5.1 Uji t

Pengujian ini digunakan untuk menguji apakah koefisien regresi tiap variabel

independen secara parsial (individu) memiliki pengaruh signifikan terhadap

variabel dependen. Pengujian hipotesis koefisien regresi dengan menggunakan uji

t pada tingkat kepercayaan 95 persen dengan derajat kebebasan df = n-k -1.

Hipotesis yang dirumuskan:

1. H0 : β1 = 0, artinya variabel PDB tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN

Ha : β1 > 0, artinya variabel PDB berpengaruh positif dan signifikan terhadap

penerimaan PPN

2. H0 : β1 = 0, artinya variabel inflasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan

PPN

Ha : β1 > 0, artinya variabel inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap

penerimaan PPN

3. H0 : β1 = 0, artinya variabel nilai tukar tidak berpengaruh terhadap penerimaan

PPN

Ha : β1 > 0, artinya variabel nilai tukar berpengaruh positif dan signifikan

terhadap penerimaan PPN

Kriteria pengujiannya adalah:

1. H0 diterima dan Ha ditolak,  jika t-hitung < t tabel

2. H0 ditolak dan Ha diterima, jika t-hitung > t-tabel

5.2 Uji F

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen pada

penelitian secara serentak (bersama-sama) memiliki pengaruh yang signifikan
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terhadap variabel dependen. Dengan menggunakan uji statisik F-hitung dengan

tingkat kepercayaan 95 persen dengan derajat kebebasan df 1 = (k-1) dan df 2 =

(n-k).

Dari perumusan dalam pengujian hipotesis secara bersama-sama, maka hipotesis

dalam penelitian ini sebagai berikut::

1. H0 : β1, β2, β3, β4 = 0, artinya variabel independen secara bersama-sama tidak

berpengaruh nyata terhadap variabel dependen.

2. Ha : β1, β2, β3, β4 ≠ 0, artinya variabel independen secara bersama-sama

berpengaruh nyata terhadap variabel dependen.

Kriteria pengujiannya adalah:

1. H0 diterima dan Ha ditolak, jika F hitung < F tabel

2. H0 ditolak dan Ha diterima, jika F hitung > F tabel



V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan secara ekonomi, kesimpulan yang

dapat diambil sebagai berikut:

a. Produk Domestik Bruto (PDB) terbukti berpengaruh signifikan dan positif

terhadap penerimaan PPN, hasil ini sesuai dengan hipotesis yang dirumuskan.

Pengaruh ini terjadi pada jangka pendek dimana PDB merupakan faktor

penting dalam mendorong peningkatan penerimaan pajak pertambahan nilai.

Aktivitas perdagangan barang dan jasa yang terjadi pada saat perekonomian

dalam kondisi pertumbuhan ekonomi yang baik (produksi yang meningkat dan

daya beli yang terjangkau) tidak hanya berdampak baik bagi produsen dan

konsumen tetapi juga penerimaan negara, khususnya peningkatan penerimaan

di sektor perpajakan salah satunya penerimaan PPN.

b. Inflasi terbukti berpengaruh signifikan dan positif terhadap penerimaan PPN,

hasil ini sesuai dengan hipotesis yang dirumuskan. Pengaruh ini terjadi pada

jangka pendek dikarenakan jika terjadi inflasi maka harga jual barang dan jasa

akan meningkat yang berarti DPP dari PPN juga akan meningkat. Meningkat-

nya DPP akan berpengaruh langsung terhadap besarnya penerimaan PPN yang

juga akan meningkat. Dalam jangka waktu tertentu inflasi yang tidak terlalu
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tinggi dapat berpengaruh positif terhadap penerimaan perpajakan melalui

naiknya nilai nominal dari pendapatan masyarakat.

c. Nilai tukar berpengaruh signifikan dan positif terhadap penerimaan PPN, hasil

ini sesuai dengan hipotesis yang dirumuskan. Pengaruh ini terjadi pada jangka

pendek dimana nilai tukar merupakan salah satu indikator ekonomi makro

yang penting dalam penyusunan APBN. Asumsi ini sangat berpengaruh

terhadap penerimaan, pengeluaran serta pembiayaan dalam APBN. Apabila

nilai tukar terdepresiasi maka harga barang impor menjadi lebih mahal,

sedangkan barang domestik menjadi lebih murah, sehingga berdampak pada

naiknya daya beli masyarakat pada barang-barang domestik yang akan ber-

pengaruh terhadap meningkatnya PPN begitupun sebaliknya.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah

a. Untuk meningkatkan penerimaan PPN hendaknya peningkatan Produk

Domestik Bruto harus terus terjadi dalam perekonomian sehingga

pertumbuhan ekonomi senantiasa tercapai. Agar pertumbuhan ekonomi

tetap tinggi diperlukan upaya untuk tetap menjaganya yaitu dengan

merealokasikan belanja non produktif ke belanja produktif  seperti belanja

infrastruktur yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian. PDB

yang tercermin dari peningkatan produksi barang dan jasa akan me-

ningkatkan PPN karena dasar pengenaannya atas nilai tambah barang dan

jasa. Sehingga diperlukan kebijakan yang tepat agar PDB dapat terus

meningkat.
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b. Kebijakan untuk menjaga inflasi tetap rendah dalam jangka panjang

melalui pengetatan moneter (monetary tight policy) untuk mengurangi

jumlah uang beredar, serta dapat dilakukan dengan melihat penyebab awal

terjadinya inflasi tersebut apakah demand pull inflation atau cost push

inflation. Pengetatan moneter ini juga akan meningkatkan suku bunga

yang berakibat pada menguatnya kurs rupiah karena adanya peningkatan

pemasukan aliran modal luar negeri.

c. Pemerintah dan otoritas moneter harus lebih berusaha dalam melakukan

kontrol terhadap nilai tukar rupiah agar selalu berada pada level yang tepat

serta menjaga faktor-faktor non ekonomi yang dapat mempengaruhi nilai

tukar rupiah seperti iklim politik, dan kondisi keamanan, sehingga tidak

terjadi pergolakan yang akan mempengaruhi nilai tukar. Selain itu, para

pengusaha dapat memenuhi kebutuhan produksinya dengan tidak meng-

impor barang dan jasa dari negara yang sedang mengalami inflasi dan nilai

tukar yang tinggi.

2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

a. Pemberian kebijakan Tax Amnesty semestinya tidak hanya menghapus hak

tagih atas wajib pajak tetapi yang lebih penting adalah agar memperbaiki

tingkat kepatuhan wajib pajak, sehingga dalam jangka panjang dapat

meningkatkan penerimaan pajak khusus penerimaan PPN.

b. Perlu kiranya pihak DJP dan otoritas moneter berkoordinasi dalam

melakukan sosialisasi akan pentingnya melaporkan pajak. Sosialisasi

paling efektif dilakukan dengan eksekusi atau mendatangi langsung peng-

usaha atau tempat usaha yang telah terdaftar atau pun belum, karena masih
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banyak sekali usaha yang belum terdaftar. Sosialisasi secara persuasif akan

lebih efektif karena berhadapan langsung dengan para pembayar atau

calon pembayar pajak.

c. Aparatur perpajakan harus selalu mengawasi wajib pajak ketika wajib

pajak mulai lalai dalam membayarkan maupun melaporkanpajaknya,

dengan cara selalu memberikan peringatan kepada wajib pajak yang telat

dalam membayar ataupun menyampaikan SPT Tahunan. Surat teguran

sebaliknya segera sesudah WP lalai tanpa harus menunggu tahun-tahun

berikutnya.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

a. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini masih terbatas sedangkan

masih banyak variabel lain yang dapat berpengaruh pada penerimaan PPN.

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel-variabel lain

agar hasil yang didapat semakin baik, seperti harga minyak internasional,

pengeluaran konsumsi, pendapatan per kapita serta variabel yang terkait

dengan faktor internal dari pajak, seperti SPT (Surat Pemberitahuan

Tahunan), dan SSP (Surat Setoran Pajak).
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