
 

I. PENDUHULUAN  

I.1. Latar Belakang  

Penerimaan pajak merupakan dampak akumulasi agregat ekonomi yang tercermin dari 

aktifitas bisnis, meskipun fluktuasinya tidak tergambar secara jelas, dengan demikian kinerja 

penerimaan pajak sangat tergantung dari aktifitas bisnis yang ada. Fluktuasi siklus bisnis sangat 

tergantung pada pola keseimbangan antara permintaan dan penawaran, dimana gangguan bersifat 

eksternal maupun internal dapat menyebabkan terjadinya disequilibrium yang mengakibatkan 

deviasi output terhadap tren yang sedang berlaku.  

Pengaruh shock terhadap stabilitas perekonomian merupakan fenomena yang menarik 

untuk dicermati. Pengendalian perekonomian terhadap dampak guncangan eksternal maupun 

internal tersebut menjadi sangat penting untuk dipelajari lebih mendalam terlebih setelah 

terjadinya krisis ekonomi tahun 1998 yang mengakibatkan kerusakan struktural perekonomian di 

beberapa negara. Fluktuasi ekonomi yang disebabkan oleh shock akan menyebabkan terjadinya 

penyimpangan output terhadap tren berupa kontraksi atau ekspansi ekonomi yang kemudian 

akan membentuk sebuah pola siklus naik turun disebut dengan business cycle.  
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Gambar 1. Siklus Bisnis Indonesia yang tercermin dalam PDB tahun 1993-2007. Ket: P: Peak, 
T: TroughSumber data: diolah dari website Bank Indonesia 

Sejak Great Depression tahun 1930 fenomena siklus bisnis sudah menjadi perhatian 

penting terutama untuk mengidentifikasi fluktuasi ekonomi yang terjadi. Pola naik turunnya 

perekonomian ini sudah terdentifikasi sejak tahun 1920-an oleh sebuah lembaga yaitu National 

Bureau of Economic Research (NBER). Aktifitas naik turunnya perekonomian tersebut terekam 



 

dalam agregat ekonomi yang kemudian tertransmisi kedalam kinerja penerimaan negara yang di 

Indonesia tercermin dalam APBN.  

Salah satu komponen penting di sisi penerimaan APBN adalah sektor pajak. Dalam 

kurun waktu 3 tahun terakhir 60-70% struktur penerimaan APBN dibiayai dari sektor 

perpajakan. Mengingat unsur strategis penerimaan pajak tersebut, maka akselerasi realisasi 

peningkatan penerimaan pajak setiap tahun sangat diharapkan dalam rangka menunjang 

pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Untuk mendorong pertumbuhan pendapatan negara 

dalam rangka mewujudkan kemandirian keuangan bangsa dalam membiayai pembangunan 

melalui optimalisasi penggalian dana yang bersumber dari dalam negeri, maka pemerintah perlu 

menyusun berbagai kebijakan fiskal, baik di bidang perpajakan maupun penerimaan negara 

bukan pajak. Peran pajak pada tahun anggaran 2007 saja sudah mencapai lebih dari 68.4% 

terhadap total penerimaan dalam APBN.  

Mekanisme distribusi penerimaan pajak sendiri sampai saat ini sebenarnya masih disusun 

secara top down, artinya pola distribusi penerimaan ke pemerintah masih berupa target yang 

ditetapkan oleh DPR, meskipun usulannya berawal dari pemerintah, sehingga efektifitas forecast 

penerimaan ke depan yang telah dilakukan menjadi kurang efektif karena pasti terjadi deviasi 

terhadap potensi yang ada.  

Untuk mendukung fungsi pajak sebagai sumber penerimaan negara (bugedtair) tersebut 

maka pemerintah telah menempuh langkah-langkah reformasi internal kebijakan di bidang 

perpajakan yang telah dimulai sejak tahun 1983 dengan melakukan perubahan sistem perpajakan 

dari official assessment menjadi sistem self assessment. Dalam perkembangannya pemerintah 

melalui Direktorat Jenderal Pajak selalu memperbaharui diri sesuai dengan perubahan kondisi 

lingkungan melalui reformasi yang berkesinambungan dari tahun 1991, 1994, 1997, 2000, 2006 

dan 2007 antara lain secara garis besar meliputi :  
1 Memperbanyak jumlah Wajib Pajak melalui pemberian NPWP secara aktif terhadap 
orang pribadi melalui program ekstensifikasi,  
2 Peningkatan pengawasan terhadap Wajib Pajak salah satunya melalui aktivasi Wajib 
Pajak Non Filler,  
3 Penagihan aktif dan penegakan hukum (law enforcement),  
4 Penyempurnaan peraturan perpajakan ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) dan Undang-Undang 
Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) yang dianggap lebih business friendly 
serta akan diikuti dengan reformasi ketentuan perpajakan lain,  
5 Modernisasi sistem administrasi perpajakan melalui reformasi organisasi dan sistem tata 
kelola di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.  
 

Langkah-langkah reformasi yang dilakukan di atas masih dianggap bersifat internal 



 

looking, sehingga diperlukan langkah penyeimbang lain yang bersifat external looking. 

Pemerintah berharap melalui reformasi tersebut rasio penerimaan pajak terhadap PDB (tax ratio) 

akan semakin meningkat melebihi akselerasi peningkatan pengeluaran.  

Tabel 1. Proporsi dan Rasio Penerimaan Pajak Dalam Negeri Indonesia  

 
2002   298.50   201.10  67.4%  11.3% 
2003   341.40   242.00  70.9%  11.8% 
2004   493.30   280.60  56.9%  12.2% 
2005   495.20   347.00  70.1%  12.5% 
2006   638.00   409.20  64.1%  12.3% 
2007   707.80   491.00  69.4%  12.4% 
2008   981.80   658.70  67.1%  13.3% 
 

  Diolah dari data DJP, BPS, Depkeu dan berbagai sumber.  

Atas dasar pertimbangan tersebut maka turbulensi lingkungan harus dapat dideteksi 

secara dini oleh organisasi agar dampak guncangannya dapat diantisipasi secara cermat melalui 

serangkaian kebijakan tertentu. Deteksi dini melalui peramalan siklus perekonomian tersebut 

menjadi sangat penting bagi pemerintah dalam rangka perencanaan dan formulasi kebijakan. 

Model early warning system diperlukan mengingat pengelolaan penerimaan negara sangat rentan 

akibat guncangan (shock) yang ditimbulkan oleh turbulensi lingkungan.  

Proyeksi agregat ekonomi yang tertransmisi menjadi penerimaan pajak selama ini 

digunakan model makroekonomi berbasis ekonometri yang akan membantu untuk mengetahui 

perkembangan suatu variabel ekonomi di masa depan. Kelemahan model ekonometri terutama 

terletak pada parameter-parameternya yang stabil sehingga tidak mampu menangkap berbagai 

shock yang bergerak secara dinamis, baik yang sifatnya struktural maupun nonstruktural.   

Penelitian ini perlu dilakukan dengan menggunakan model pendekatan siklus bisnis 

sebagai salah satu alternatif model proyeksi penerimaan pajak, dimana sistem peringatan dini 

(Early Warning System) penerimaan pajak akan menjadi output-nya, dengan demikian dampak 

shock terhadap fluktuasi siklus bisnis dan kinerja penerimaan pajak dapat dideteksi dengan baik 

melalui sebuah rancang bangun Taxes Early Warning System (TEWS) bagi pengelolaan 

kebijakan pajak di Indonesia.  

I.2. Perumusan Masalah  

Eratnya keterkaitan pasar keuangan Indonesia dengan pasar keuangan internasional 



 

seiring dengan diterapkannya sistem mata uang mengambang bebas sejak tanggal 14 Agustus 

1997, menyebabkan perekonomian Indonesia menjadi sangat rentan terhadap goncangan 

eksternal. Melemahnya beberapa indikator ekonomi seperti nilai tukar dan kenaikan harga BBM 

telah menurunkan daya beli masyarakat karena kenaikan inflasi yang tertransmisi melalui 

kenaikan harga-harga barang konsumsi sarat dengan kandungan impor. Penurunan konsumsi 

masyarakat secara luas memberi tekanan balik kepada sektor riil berupa penurunan tingkat 

keuntungan usaha yang sebelumnya sudah menurun karena kenaikan biaya produksi. Tekanan 

kenaikan biaya produksi dan penurunan daya serap pasar telah menjepit sektor usaha yang 

berakibat pada pengurangan skala aktivitas usaha sehingga berdampak pada pengurangan jumlah 

tenaga kerja. Penutupan aktivitas sektor usaha yang selama ini mampu menyerap tenaga kerja 

akan memperluas skala maupun dimensi krisis.   

Krisis ekonomi telah mendorong peningkatan intensitas politik dan sosial secara cepat 

dan hal ini menyebabkan kinerja sektor riil Indonesia semakin terpuruk. Secara garis besar alur 

proses dan dampak yang dihasilkan oleh shock dapat dijelaskan dalam gambar berikut ini. Shock 

akan menyebabkan terjadinya fluktuasi ekonomi yang pada akhirnya akan tertransmisi pada naik 

dan turunnya penerimaan pajak. Terganggunya penerimaan pajak akan mempengaruhi tiga aspek 

penting secara terintegrasi, yaitu: ekonomi, politik dan sosial. Pengabaian terhadap adanya 

hubungan keterkaitan antara ketiga aspek ini akan menurunkan kinerja pemerintah yang pada 

gilirannya akan menurunkan kepercayaan masyarakat. Kesetabilan penerimaan negara secara 

berkesinambungan (revenue sustainbility) yang sangat diperlukan untuk membiayai 

pembangunan, namun demikian permasalahannya sekarang adalah proyeksi penerimaan pajak 

saat ini masih ditentukan secara top down melalui mekanisme target. Hal ini tentunya akan 

menimbulkan potensi kontradiksi antara siklus bisnis yang berjalan berdasarkan mekanisme 

pasar dengan target penerimaan pajak itu sendiri.  



 

 

Gambar 2. Transmisi gejolak eksternal mempengaruhi sendi-sendi perekonomian negara.  
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Gambar 3. Dampak kenaikan inflasi dan suku bunga pinjaman terhadap pertumbuhan GDP 
Indonesia tahun 1990-2006. Sumber data: diolah dari website Bank Indonesia  

Sebuah sistem baru sangat diperlukan untuk memproyeksikan dan mendeteksi secara 

jelas penerimaan pajak diketahui lebih dini dampak perubahan kondisi eksternal terhadap 

penerimaan pajak dalam rangka pengelolaan keuangan negara yang lebih baik. Perubahan pada 

salah satu aspek (siklus bisnis) akan mempengaruhi aspek lain (penerimaan pajak) dan pada 

gilirannya akan mempengaruhi kelangsungan perekonomian nasional.  

I.3. Pertanyaan Riset  

Bertitik tolak dari beberapa hal tersebut, maka rumusan masalah penelitian akan 

dinyatakan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan penelitian (research questions) sebagai berikut 

ini.  
1 Bagaimanakah cara mendeteksi pergerakan variabel ekonomi yang mempengaruhi 
penerimaan pajak melalui sistem peringatan dini, agar dapat dirumuskan kebijakan strategis 
yang tepat untuk mendukung pengelolaan fiskal yang berkesinambungan (sustainable) di sektor 
perpajakan ?  
2 Bagaimana dampak variabel shock tersebut terhadap fluktuasi penerimaan pajak secara 
nasional ?  
3 Bagaimana dampak fluktuasi variabel shock tersebut terhadap kesetabilan penerimaan 
pajak di Kantor Wilayah Pajak di Indonesia ?  
4 Bagaimana cara mengantisipasi fluktuasi ekonomi yang berdampak pada fluktuasi 
penerimaan pajak di Indonesia ?  
 

I.4. Tujuan Penelitian  

Tujuan umum penelitian ini adalah memahami prilaku turbulensi lingkungan 

mempengaruhi fluktuasi ekonomi dengan menggunakan metoda siklus bisnis yang kemudian 

akan mempengaruhi naik turunnya penerimaan pajak dengan membuat rancang bangun sistem 

peringatan dini dan model penerimaan pajak di Indonesia. Sistem dan model ini diperlukan 

untuk merumuskan kebijakan strategis untuk mengantisipasi turbulensi lingkungan dan 

dampaknya terhadap kesetabilan penerimaan pajak. Adapun tujuan khusus penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  
1 Merancang bangun Tax Early Warning System (TEWS) penerimaan pajak Indonesia 
melalui analisis siklus bisnis,  
2 Menganalisis pengaruh shock yang berdampak pada fluktuasi Tax Early Warning 
System (TEWS) penerimaan pajak nasional,  
3 Menganalisis pengaruh shock yang berdampak pada fluktuasi penerimaan pajak di 
seluruh Kantor Wilayah Pajak di Indonesia,  
4 Membentuk model penerimaan pajak dan merumuskan kebijakan strategis berdasarkan 
sistem TEWS yang telah disusun sebelumnya.  
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