
I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang utama dan memiliki 

peranan besar dalam proses pembangunan nasional. Engene dan Skinner (1996) 

menyatakan bahwa pajak memiliki pengaruh kuat terhadap pertumbuhan ekonomi 

suatu negara. Lebih jauh, James dan Nobes (1992) menyatakan bahwa peran 

penting pajak dalam perekonomian adalah dalam pembentukan modal dan 

tabungan, produktivitas kerja, dan pertumbuhan investasi perusahaan. Oleh karena 

itu, kontribusi pajak yang semakin penting dalam pembiayaan negara 

membutuhkan dukungan regulasi yang kuat agar mampu menstimulasi 

perekonomian dan meningkatkan partisipasi masyarakat Wajib Pajak (WP) 

sebagai wujud peran serta dalam pembangunan nasional.   

Sejak dimulainya reformasi perpajakan di Indonesia dengan diterbitkannya 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 

2009, kebijakan pembangunan perpajakan diarahkan agar mampu membiayai 

pembangunan melalui sumber-sumber penerimaan pajak yang berasal dari dalam 

negeri dengan membagi beban pembangunan antara golongan berpendapatan 

tinggi dengan golongan berpendapatan rendah, sesuai dengan rasa keadilan, serta 

mendorong pemerataan pembangunan nasional. Disamping itu, kewajiban 

perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan dan merupakan sarana peran serta 

rakyat dalam  pembiayaan negara dan pembangunan nasional.  

Kontribusi sektor pajak dalam struktur penerimaan negara menjadi 

semakin penting. Sejak tahun 2004-2011, perkembangan penerimaan negara dari 

sektor pajak semakin meningkat setiap tahunnya. Kontribusi penerimaan pajak 

terhadap total penerimaan dalam negeri juga menunjukkan kecenderungan yang 

semakin besar yaitu rata-rata diatas 60 persen (Kementerian Keuangan, 2011). 

Hasil selengkapnya mengenai kontribusi sektor pajak terhadap penerimaan negara 

disajikan pada Tabel 1.  
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Tabel 1. Penerimaan Sektor Pajak dan Kontribusinya terhadap Penerimaan Dalam 
Negeri Tahun 2004-2011 

Tahun 
Penerimaan Pajak 

(Rp Trilyun) 

Penerimaan 
Dalam Negeri 
(Rp Trilyun) 

Kontribusi Penerimaan 
Pajak terhadap Penerimaan 

Dalam Negeri (%) 
2004 280,6 403,1 69,6 
2005 347,0 493,9 70,3 
2006 409,2 636,2 64,3 
2007 491,0 706,1 69,5 
2008 658,7 979,5 67,2 
2009 619,7 845,3 73,3 
2010 743,3 990,5 75,0 

2011* 839,5 1.082,6 77,5 
Keterangan : * RAPBN 2011 

Sumber: Kementerian Keuangan (2011) Halaman III-4 

Dilihat dari sisi tax ratio terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), rasio 

penerimaan pajak pusat Indonesia berangsur meningkat pada tahun 2007-2008 

sebagai akibat dari meningkatnya penerimaan pajak serta terjadinya pelambatan 

perekonomian nasional dan ekonomi dunia yang terjadi pada akhir tahun 2008. 

Meningkatnya rasio pajak tersebut mengindikasikan negara menjalankan perannya 

secara lebih baik dalam meningkatkan stabilitas makroekonomi, kualitas 

pelayanan umum, serta pembangunan ekonominya. Oleh karena itu, diperlukan 

pengelolaan penerimaan negara dari sektor perpajakan secara lebih profesional 

dan dalam koridor prinsip kehati-hatian.  
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          Sumber : Kementerian Keuangan (2011) Halaman III-4  

Gambar 1. Penerimaan Pajak dan Tax Ratio Penerimaan Pajak terhadap PDB  
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Pokok-pokok mengenai pengelolaan penerimaan negara dari sektor 

perpajakan saat ini diarahkan pada 6 (enam) aspek berdasarkan Nota Keuangan 

dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2012. Enam 

aspek itu adalah: (1) penggalian potensi melalui ekstensifikasi dan intensifikasi, 

(2) peningkatan kualitas pemeriksaan dan penyidikan, serta penyempurnaan 

mekanisme keberatan dan banding, (3) ekstensifikasi barang kena cukai, (4) 

penyesuaian tarif cukai sejalan dengan road map cukai hasil tembakau, (5) 

peningkatan pengawasan dibidang kepabeanan dan cukai, dan (6) pemberian 

insentif fiskal.  

 Pajak memiliki dimensi ekonomi politik. Dimensi ekonomi politik dalam 

pengelolaan penerimaan negara dari sektor perpajakan terkait dengan perumusan 

dan penentuan arah kebijakan perpajakan (tax policy). Kebijakan di bidang 

perpajakan sangat menentukan terciptanya iklim investasi yang kondusif 

(Departemen Keuangan, 2005). Adanya investasi ini diharapkan dapat 

menggerakkan pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya berdampak terhadap 

meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan.     

Investasi memiliki peran penting dalam mempercepat pembangunan 

ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi suatu negara akan bersifat semu, jika 

faktor investasi tidak diikutsertakan. Tanpa investasi, pertumbuhan ekonomi yang 

terjadi bukanlah pertumbuhan yang sustainable (Nainggolan, 2004). Hal yang 

sama juga dikemukakan oleh Mottaleb (2008) yang menyatakan bahwa investasi 

dalam bentuk Foreign Direct Investment (FDI) memiliki dampak yang signifikan 

bagi pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang.  

 Berdasarkan jenisnya, investasi dapat dikelompokkan menjadi investasi 

langsung dan investasi tidak langsung (investasi portofolio). Investasi portofolio 

ini meliputi investasi dalam bentuk kepemilikan saham, surat utang, dan lain 

sebagainya, baik di pasar saham maupun di pasar uang. Menurut Nainggolan 

(2004), investasi langsung relatif lebih bersifat stabil daripada investasi tidak 

langsung. Jika kinerja investasi tidak memuaskan, maka investasi portofolio relatif 

mudah dipindahkan dari pada investasi langsung. 

 Untuk menarik investasi langsung, banyak negara kemudian memberikan 

berbagai kemudahan. Kemudahan atau insentif yang diberikan suatu negara untuk 
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menarik investasi langsung dari luar negeri, dapat berupa insentif pajak dan 

insentif bukan pajak. Kondisi kurs mata uang yang relatif stabil, tingkat inflasi 

yang terkendali, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, dan tingkat risiko 

negara tujuan yang rendah merupakan daya tarik bagi investor luar negeri untuk 

melakukan investasi di negara tersebut. Kondisi tersebut dapat dikenal sebagai 

insentif bukan pajak (non tax incentives), sedangkan insentif pajak merupakan 

kebijakan pemerintah dalam bentuk kemudahan di bidang perpajakan.   

Bora (2002) menyatakan, insentif pajak sebagai bagian dari kebijakan 

fiskal merupakan instrumen favorit diantara negara-negara berkembang untuk 

menarik investasi. Hungerford dan Gravelle (2010) menyatakan bahwa insentif 

pajak juga diterapkan di negara maju seperti Amerika Serikat pada saat terjadi 

krisis dan telah berhasil menstimulus perekonomian dengan naiknya investasi dan 

menyerap tenaga kerja. Pandangan yang sama juga dikatakan Fletcher (2002), 

bahwa investasi yang tinggi merupakan kunci pertumbuhan ekonomi yang tinggi. 

Untuk itu, banyak negara yang kemudian memberlakukan insentif pajak guna 

menarik investasi. Insentif perpajakan bersifat diskriminatif dan hanya diberikan 

kepada wajib pajak yang memenuhi syarat tertentu.  

Kebijakan pemberian insentif pajak di Indonesia dikeluarkan sebagai 

pelengkap dan penyempurnaan terhadap undang-undang penanaman modal yang 

telah diterbitkan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang 

Penanaman Modal Asing (PMA) dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 

tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Kebijakan insentif pajak yang 

telah diberlakukan di Indonesia diantaranya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1970 tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Perseroan, Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1970 tentang Pajak atas Bunga, Dividen, dan Royalti 

dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Insentif Pajak 

Penghasilan.  

Insentif pajak penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 

tahun 2007 yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 tahun 

2008 merupakan salah satu jenis insentif pajak yang memiliki peran penting 

dalam menarik investasi dan menjadi fokus dalam penelitian ini. Insentif Pajak 

Penghasilan diberlakukan untuk wajib pajak Badan dalam negeri yang berbentuk 
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Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi, yang melakukan penanaman modal di 

bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu.  Fasilitas atau insentif Pajak 

Penghasilan (PPh) yang diberikan meliputi: (1) penyusutan dan amortisasi yang 

dipercepat, (2) pengurangan penghasilan bersih sebesar 30 persen dari jumlah 

penanaman modal, dibebankan selama 6 (enam) tahun masing-masing sebesar 5 

persen per tahun, (3) perpanjangan kompensasi kerugian dari 5 tahun menjadi 10 

tahun, dan (4) pengenaan PPh atas deviden yang dibayarkan kepada Subyek Pajak 

Luar Negeri sebesar 10 persen atau tarif yang lebih rendah menurut persetujuan 

Penghindaran Perjanjian Pajak Berganda (tax treaty) yang berlaku.  

Untuk mencapai sasaran pemberian insentif di bidang perpajakan, perlu 

diberikan pembatasan-pembatasan (limitatif) dalam pemberian insentif. Dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007, syarat pemberian fasilitas tersebut di 

atas yaitu sebelum jangka waktu enam tahun sejak fasilitas diberikan perusahaan 

tidak boleh mengalihkan sebagian atau seluruh aktiva yang mendapatkan fasilitas, 

kecuali jika mengganti dengan aktiva baru. Selain itu, jika perusahaan-perusahaan 

yang telah mendapatkan fasilitas tersebut tidak memenuhi ketentuan, maka akan 

dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak akan diberikan 

fasilitas lagi. 

 Lebih lanjut, dalam beberapa penelitian empirik ternyata hubungan 

insentif pajak dan investasi langsung tidak konsisten. Bora (2002), Fletcher 

(2002), dan Banga (2003) menyatakan bahwa ada sejumlah faktor lain, di luar 

insentif pajak, yang lebih menentukan untuk terjadinya investasi langsung, 

termasuk investasi asing langsung (FDI). Faktor lain itu adalah faktor bukan 

pajak, antara lain besaran pasar domestik, tingkat upah dan produktivitas buruh, 

ketersediaan infrastruktur, pertumbuhan pengeluaran pemerintah, tingkat inflasi, 

tingkat suku bunga, risiko investasi (country risk),  dan berbagai hal lainnya. 

Selain itu, menurut Bora (2002), Fletcher (2002), dan Banga (2003), pemberian 

insentif pajak dalam jangka pendek berpengaruh negatif pada penerimaan negara. 

Lebih jauh Saparini (2011) menyatakan bahwa efektivitas dari insentif pajak (tax 

holiday) tidak dapat dipisahkan dari sisi strategi sektoralnya sendiri. Hal ini 

disebabkan investor yang akan masuk untuk memberikan modalnya atau investasi 
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di Indonesia tidak hanya karena adanya insentif pajak (tax holiday) melainkan 

lebih kepada faktor-faktor lain.  

 Menurut  Lutfi (2007), dalam jangka panjang pemberian insentif pajak 

tidak mengurangi penerimaan negara. Ini dikarenakan, dengan pemberian insentif 

maka jumlah investor yang menanamkan modalnya akan bertambah. Hal ini 

berkemungkinan untuk menambah lapangan kerja. Lapangan kerja bertambah 

akan meningkatkan daya beli masyarakat (disposable income) yang pada akhirnya 

mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif sehingga penerimaan dari 

sektor pajak, termasuk Pajak Penghasilan (PPh), akan meningkat. 

 Peningkatan penerimaan pajak penghasilan yang ideal adalah karena 

adanya peningkatan kepatuhan wajib pajak sukarela terhadap kewajiban pajak 

penghasilannya (voluntary tax compliance). Selanjutnya, peningkatan kepatuhan 

wajib pajak terhadap kewajiban pajaknya, terutama kepatuhan yang bersifat 

sukarela (voluntary compliance), dapat dilihat sebagai konsekuensi logis adanya 

peningkatan tingkat kepuasan wajib pajak yang menerima insentif pajak. 

Kepatuhan wajib pajak dapat dipahami sebagaimana loyalitas konsumen 

terhadap suatu produk atau jasa. Loyalitas dibangun berdasarkan kepuasan yang 

diterima oleh konsumen. Kepuasan terwujud jika harapan yang diinginkan dapat 

tercapai secara nyata. Menurut Craven dan Piercy (2003), Kotler (2006), dan 

Schiffman dan Kanuk (2007), kepuasan adalah hasil dari membandingkan harapan 

dan kenyataan.  

Berdasarkan uraian di atas, untuk mengetahui keterkaitan hubungan antara 

kebijakan pemberian insentif pajak penghasilan, tingkat kepuasan wajib pajak, 

dan tingkat kepatuhan wajib pajak, maka penting dilakukan penelitian tentang 

efektivitas pemberian insentif pajak penghasilan terhadap tingkat kepuasan dan 

tingkat kepatuhan pada perusahaan penanaman modal asing (PMA) di Indonesia. 

Adapun perusahaan PMA yang menjadi fokus analisis dalam penelitian ini adalah 

wajib pajak PMA yang bergerak dalam bidang agribisnis dan menerima insentif 

pajak penghasilan. Wajib Pajak PMA merupakan badan usaha yang didirikan di 

Indonesia yang sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh perusahaan luar negeri 

(asing).  
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1.2. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang, maka dalam 

penelitian ini dirumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:  

1. Bagaimana kondisi kepuasan wajib pajak (perusahaan PMA agribisnis) 

terhadap kebijakan insentif pajak, karakteristik wajib pajak, dan kepatuhan 

wajib pajak?  

2. Bagaimana pengaruh insentif pajak penghasilan berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 terhadap tingkat kepuasan wajib pajak? 

3. Bagaimana hubungan tingkat kepuasan wajib pajak dengan tingkat kepatuhan 

wajib pajak? 

4. Bagaimana pengaruh karakteristik wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan 

wajib pajak? 

5. Bagaimana efektivitas insentif pajak penghasilan terhadap wajib pajak dan 

strategi apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas insentif 

pajak penghasilan? 

 
1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini yaitu: 

1. Menganalisis kondisi kepuasan wajib pajak terhadap kebijakan insentif pajak, 

karakteristik wajib pajak, dan kepatuhan wajib pajak.  

2. Menganalisis besarnya pengaruh insentif pajak penghasilan berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 terhadap tingkat kepuasan wajib 

pajak. 

3. Menganalisis hubungan tingkat kepuasan wajib pajak dengan tingkat 

kepatuhan wajib pajak. 

4. Menganalisis faktor-faktor dari karakteristik usaha yang mempengaruhi 

tingkat kepatuhan wajib pajak. 

5. Menganalisis efektivitas insentif pajak penghasilan terhadap wajib pajak dan 

merumuskan strategi untuk meningkatkan efektivitas insentif pajak 

penghasilan. 
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1.4. Manfaat Penelitian  

 Manfaat penelitian ini adalah memberikan pengembangan ilmu 

pengetahuan yang terkait dengan penerapan konsep insentif pajak penghasilan dan 

kepuasan wajib pajak. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

masukan dalam menyusun kebijakan perpajakan dalam memberikan insentif pajak 

penghasilan yang efektif dan terukur. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat 

memberikan gambaran dan evaluasi atas target penerimaan pajak setelah insentif 

yang diberikan. Dengan adanya kebijakan insentif pajak penghasilan yang efektif, 

diharapkan dapat menjadi pendorong dalam mewujudkan iklim usaha yang 

kondusif sehingga ekonomi bisa berkembang dengan baik, dan masyarakat wajib 

pajak semakin mematuhi secara sukarela atas kewajiban perpajakannya. 

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian 

Penelitian ini difokuskan untuk menganalisis efektivitas insentif pajak 

penghasilan yang dilihat dari terwujudnya kepuasan wajib pajak terhadap 

kebijakan insentif pajak penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 

Tahun 2007. Adapun wajib pajak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

perusahaan PMA yang bergerak dalam bidang agribisnis  di Indonesia pada kurun 

waktu tahun 2000 - 2007.  Sementara lokasi penelitian ini dilakukan di Jakarta, 

berdasarkan data wajib pajak PMA yang terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak 

(Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing) serta data Badan Koordinasi 

Penanaman Modal (BKPM) Jakarta.  

 
1.6  Kebaruan Penelitan 

Berbagai penelitian pajak dilakukan berkenan dengan kepatuhan 

perpajakan perusahaan. Penelitian-penelitian sebelumnya memfokuskan 

bahasannya terutama pada keterkaitan kebijakan pajak dengan kondisi iklim usaha 

suatu negara. Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu, penelitian ini lebih 

memfokuskan pada keterkaitan pelayanan pajak dalam bentuk pemberian insentif 

pajak penghasilan dengan  kepatuhan pajak (tax compliance) perusahaan dalam 

melaksanakan kewajiban pajaknya. Secara ringkas novelty dari penelitian ini 

dapat diuraikan  sebagai berikut: 
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1. Sudut Pandang Permasalahan 

Penelitian mengenai efektivitas insentif pajak banyak dilakukan pada sudut 

pandang pengaruhnya pada investasi, karena memang tujuan pemberian 

insentif pajak adalah untuk merangsang investasi yang diinginkan pembuat 

kebijakan. Dalam penelitian ini, peneliti mencoba melihat efektivitas insentif 

pajak dari sisi penerima atau pelaku ekonomi yang menerima atau 

melaksanakan investasi, yaitu wajib pajak perusahaan penanaman modal asing 

(PMA) agribisnis. Untuk kepentingan kebijakan publik, hal ini merupakan 

kebaruan dalam melakukan penelitian insentif pajak di tinjau dari perilaku 

konsumen yang menjalankan perusahaan dalam merespon kebijakan 

pemerintah dalam bidang perpajakan. Tujuannya adalah agar dalam 

memutuskan kebijakan pemberian insentif pajak perlu perencanaan yang 

komprehensif  dan diawasi pelaksanaannya. 

2. Penggunaan Variabel 

Penelitian ini menggunakan variabel insentif pajak penghasilan, kepuasan 

wajib pajak, kepatuhan wajib pajak, dan karakteristik perusahaan untuk 

mengukur efektivitas insentif pajak penghasilan terhadap perusahaan wajib 

pajak, yang dalam hal ini adalah perusahaan PMA (Penanaman Modal Asing) 

agribisnis. Pengukuran keempat variabel tersebut langsung dilakukan ke 

perusahaan melalui metode survei. Dalam berbagai penelitian sebelumnya di 

bidang perpajakan, hal ini merupakan proses yang sangat sulit dilakukan oleh 

peneliti, karena harus mendapatkan data tersebut langsung ke perusahaan-

perusahaan. Sementara penelitian ini berhasil memasukkan keempat variabel 

yang digunakan dan mengukurnya langsung ke perusahaan dan ini merupakan 

suatu kebaruan dalam penelitian di bidang perpajakan di Indonesia.           
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