
 

1 PENDAHULUAN 
 

 

Latar Belakang  

 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memiliki posisi penting 

untuk keberlangsungan pemerintahan suatu negara. APBN di Indonesia memiliki 

stuktur yaitu: (1) pendapatan negara dan hibah; (2) belanja negara; (3) 

keseimbangan primer; (4) pembiayaan anggaran; dan (5) asumsi makro (Kemenkeu 

2017). Selain itu, penyusunan APBN terdapat beberapa ketentuan yaitu: (1) alokasi 

Anggaran Pendidikan minimum 20% dari total Belanja Negara sesuai amanat Pasal 

31 Ayat 4 UUD 1945 Amandemen ke-4; (2) alokasi Anggaran Kesehatan minimum 

5% dari total Belanja Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 

2009; dan (3) Defisit APBN kurang dari 3% terhadap PDB dan rasio utang kurang 

dari 60% dari PDB sesuai amanat Undang-Undang no 17 tahun 2003 (Kemenkeu 

2017). Berbagai ketentuan tersebut mendorong pemerintah untuk meningkatkan 

pendapatan negara terutama dari sektor perpajakan.  

Salah satu pendapatan negara dan paling dominan adalah penerimaan pajak. 

Definisi pajak berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 

1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

16 tahun 2009 adalah kontribusi 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. Tugas pemungutan pajak dilakukan 

oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) pada Kementerian Keuangan Republik 

Indonesia.  

Tugas DJP dalam melakukan pemungutan pajak berperan penting supaya  

rencana penerimaan dalam APBN dapat terelasasi. Data APBN tahun 2010 hingga 

tahun 2017 terjadi peningkatan kontribusi pajak yang signifikan dalam membiayai 

pembangunan Indonesia. Gambar 1 menjelaskan kontribusi pajak pada tahun 2010 

sebesar Rp 723 Triliun atau 73% dari total pendapatan negara. Persentase kontribusi 

pajak terhadap APBN dari tahun ke tahun fluktuatif. Akan tetapi secara nominal 

dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang sangat besar, bahkan pada 

tahun 2017 kontribusi pajak sebesar Rp 1 495 Trilyun atau sebesar 72% dari APBN. 

Pertumbuhan APBN tiap tahun yang besar membutuhkan pertumbuhan penerimaan 

negara dari sumber-sumber yang dominan terutama pertumbuhan dari penerimaan 

pajak di Indonesia. Hal tersebut juga menunjukkan kontribusi pajak sebesar lebih 

dari 71% tersebut terhadap APBN menjadikan pajak merupakan faktor yang 

penting bagi berjalannya roda pemerintahan dan pembangunan bangsa Indonesia.  

DJP selalu berupaya untuk mencapai target penerimaan perpajakan dalam 

APBN. Hal tersebut diindikasikan dengan upaya pemerintah menerapkan beberapa 

kebijakan di bidang perpajakan antara lain: (1) kebijakan optimalisasi penerimaan 

perpajakan tanpa mengganggu iklim investasi dunia usaha, seperti peningkatan 

pengawasan pengusaha kena pajak dan perbaikan kualitas data internal;  

(2) kebijakan yang diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dan 

mempertahankan daya beli masyarakat, seperti kenaikan penghasilan tidak kena 

pajak (PTKP); (3) kebijakan yang diarahkan untuk meningkatkan daya saing dan  
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Sumber: DJP (2016-2017) dan Kemenkeu  (2017) 

Gambar 1  Kontribusi pajak terhadap APBN-P 
 

nilai tambah industri nasional, seperti kebijakan kenaikan tarif bea masuk barang 

konsumsi sesuai dengan PMK 132 tahun 2015; dan (4) kebijakan yang diarahkan 

untuk mengendalikan konsumsi barang kena cukai, seperti penyesuaian tarif cukai 

(Kemenkeu 2016). Bila dilihat komposisi penerimaan APBN, sebagaian besar 

didukung oleh penerimaan pajak dalam negeri yaitu sebesar 80.31% seperti terlihat  

pada Gambar 2.   

 

 

Sumber: Kemenkeu (2016) 

Gambar 2  Komposisi realisasi pendapatan negara tahun 2016 

992

1.205
1.332

1.432
1.545

1.758

2.082 2.080

723
874

981
1.077 1.147

1.240

1.539 1.495

73% 72%
74% 75% 74% 71% 74% 72%

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

APBN-P Realisasi Pajak %

Pajak  Dalam 
Negeri; 80,31%

Pajak 
Perdagangan 
Internasional; 

2,28%

Penerimaan SDA; 
4,17%

Bagian Laba 
BUMN; 2,39%

PNBP lainnya; 
7,58%

Pendapatan BLU; 
2,70%

Hibah; 0,58%



3 

 

Komposisi penerimaan perpajakan di Indonesia terdiri dari Pajak 

Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan 

(PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), cukai pajak ekspor 

atau impor dan pajak lainnya. Proporsi dari komposisi tersebut tidak berimbang. 

Perolehan PPh merupakan penerimaan pajak yang terbesar. Perbandingan tersebut 

terlihat dalam Gambar 3 menunjukkan pajak total di atas 50% diperoleh dari PPh. 

Trend penerimaan jenis PPh dari tahun ke tahun cenderung mengalami kenaikan. 

Kenaikan tersebut patut diduga karena tingkat kepatuhan yang relatif membaik dan 

didukung pula kondisi ekonomi makro yang lebih baik. 

 

 
Sumber: Kemenkeu (2016) 

Gambar 3  Komposisi penerimaan pajak tahun 2015-2016 

 

Berdasarkan Tabel 1 terlihat komposisi detail pajak yang dihasilkan untuk 

penerimaan APBN. Pada Tabel 1 terlihat PPh Pasal 25/29 Badan. Realisasi 

penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan Tahun 2016 mencapai Rp 172 011,62 miliar 

(45.73%). Penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan tahun 2016 mengalami penurunan 

sebesar 7.12% jika dibandingkan tahun 2015.  Realisasi penerimaan PPh 25/29 

Badan tahun 2016 didominasi oleh sektor Industri Pengolahan dan sektor Jasa 

Keuangan dan Asuransi yang salah satunya disebabkan adanya perbaikan di 

subsektor Industri Produk dari Batu Bara dan Pengilangan Minyak Bumi 

(Kemenkeu 2016). 

Lima sektor terbesar penerimaan pajak bersumber dari sektor Industri 

Pengolahan (Manufaktur), Perdagangan (Besar dan Eceran), Jasa Keuangan, 

Konstruksi, dan Pertambangan yang berkontribusi sekitar 76 persen dari total 

penerimaan. Dua sektor utama, yakni sektor Industri Pengolahan dan sektor 

Perdagangan secara umum merupakan kontributor utama perekonomian nasional 

mencakup sekitar 33 persen PDB nasional. Peningkatan penerimaan pajak pada 

sektor Industri Pengolahan dan Perdagangan menunjukkan sinyal positif aktivitas 

perekonomian baik dari sisi produksi maupun dari sisi distribusi (Kemenkeu 2016). 

Pemerintah berupa menjaga perusahaan tetap berkembang untuk penerimaan pajak 

yang berkelanjutan.  
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Tabel 1  Penerimaan pajak tahun 2015-2016 

 
 

Sumber: Kemenkeu (2017). 

 

Berdasarkan Tabel 2 terlihat dari sisi lapangan usaha, struktur PDB selama 

tahun 2016 atas dasar harga berlaku didominasi oleh tiga lapangan usaha utama, 

yaitu Industri Pengolahan sebesar 20.51%; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 

sebesar 13.45%; dan Perdagangan Besar Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 

sebesar 13.19%. Tiga lapangan usaha tersebut juga mendominasi struktur PDB 

pada periode yang sama di tahun 2015. Berdasarkan hal tersebut pemerintah 

berupaya menjaga tarif pajak yang berimbang dan penerimaan pajak yang optimal.  

 

Tabel 2  Struktur PDB menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tahun 

2015 dan 2016 
 

Keterangan 

Tahun 

% 

2015 2016 

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 13.49 13.45 

Pertambangan dan Penggalian 7.65 7.2 

Industri Pengolahan 20.97 20.51 

Pengadaan Listrik dan Gas 1.14 1.15 

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 0.07 0.07 

Konstruksi 10.21 10.38 

Perdagangan Besar dan Eceran, Reperasi Mobil dan Motor 13.31 13.19 

Transportasi dan Pergudangan 5.02 5.22 

Penyediaan Akomodasi dan Makan  Minum  2.96 2.92 

Informasi dan Komunikasi 3.52 3.62 

Jasa Keuangan dan Asuransi 4.03 4.2 

Realestate 2.84 2.81 

Jasa Perusahaan 1.65 1.7 

Administrasi pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 3.91 3.86 

Jasa Pendidikan 3.37 3.37 

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1.07 1.07 

Jasa Lainnya 1.65 1.71 

Sumber: Kemenkeu (2016) 

 

2014-2015 2015-2016 2015 2016

A PPh Non Migas 552 636.59 819 496.77 48.29 552 636.59 630 124.87 20.47 14.02 87.74 76.89

PPh Ps 21 114 480.17 129 345.38 12.98 114 480.17 109 153 8.36 -4.65 90.27 84.39

PPh Ps 22 8 477.97 9 801.33 15.61 8 477.97 11 324.21 16.84 33.57 87.89 115.54

PPh Ps 22 Impor 40 259.39 43 520.46 8.10 40 259.39 37 980.23 2.04 -5.66 70.48 87.27

PPh Ps 23 27 882.13 31 506.84 13.00 27 882.13 28 982.91 9.27 3.95 83.28 91.99

PPh Ps 25/29 OP 8 258.42 28 800.02 248.74 8 258.42 5 275.17 75.54 -36.12 158.36 18.32

PPh Ps 25/29 Badan 185 200.02 376 117.06 103.09 185 200.02 172 011.62 24.05 -7.12 83.85 45.73

PPh Ps 26 48 221.86 54 490.7 13.00 48 221.86 43 262 22.25 -10.29 96.87 79.39

PPh Final 11 9667.3 145 702.95 21.76 11 9667.3 117 455.84 37.05 -1.85 94.37 80.61

PP Non Migas Lainnya 189.33 212.03 11.99 189.33 104 679.89 113.12 551 89.64 287.58 49 369.87

B PPN dan PPnBM 42 3710.82 474 234.74 11.92 42 3710.82 412 274.68 3.55 -2.70 73.5 86.93

PPN Dalam Negeri 280 009.45 318 403.84 13.71 280 009.45 273 467.49 16.12 -2.34 82.8 85.89

PPN Impor 130 124.71 140 664.77 8.10 130 124.71 122 679.02 -14.56 -5.72 62.71 87.32

PPnBM  Dalam Negeri 9 293.12 10 501.23 13.00 9 293.12 11 546.14 -9.26 24.24 48.03 209.95

PPnBM Impor 4 008.31 4 332.39 8.09 4 008.31 4 296.02 -24.88 7.18 37.28 99.25

PPN/PPnBM Lainnya 275.23 332.51 20.81 275.23 286.01 77.71 3.92 41.3 86.02

C PBB 29 259.34 17 710.6 -39.47 29 259.34 19 444.91 24.6 -33.54 109.59 109.79

D Pajak Lainnya 5 568.3 7 414.88 33.16 5 568.3 8 104.24 -11.52 45.54 47.47 109.3

PPh Migas 49 671.561 36 345.93 -26.83 49 671.561 35 864.01 -43.2 -27.80 100.28 98.67

Total Non PPh Migas 1 011 166.03 1 318 857.59 30.43 1 011 166.03 1 069 948.7 12.64 5.81 81.24 81.13

Total Termasuk PPh Migas 1 060 837.58 1 355 203.52 27.75 1 060 837.58 1 105 812.7 7.68 4.24 81.96 81.6

Realisasi s.d. 31 Desember

2015 2016
∆% % PencapaianNo Jenis Pajak Realisasi 2015 APBN-P 2016

Target 

∆% 2015-

2016
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Kontribusi penerimaan pajak di Indonesia bila dibandingkan dengan negara 

ASEAN masih rendah, walaupun lonjakan pendapatan pajak selama 8 tahun 

terakhir cukup signifikan. Salah satu indikator yang sering digunakan untuk 

pengukuran kontribusi pajak adalah total tax and contribution rate (TTCR). 

Menurut data World Bank dan PWC pada tahun 2017 kontribusi pajak Indonesia 

adalah sebesar 30%. Kontribusi pajak tersebut masih di bawah negara Malaysia, 

Filipina dan Vietnam. Pada Tabel 2 menunjukkan perbandingan kontribusi pajak 

negara ASEAN seperti Singapura sebesar 20.3%, Filipina sebesar 42.9% dan 

Thailand sebesar 28.7%. Pada tahun 2017 kontribusi pajak yang tertinggi dimiliki 

oleh negara Filipina. Data tersebut mengindikasikan bahwa kontribusi pajak di 

Indonesia belum berjalan optimal atau efektif. 

 

Tabel 3 Kontribusi pajak negara Asia Tenggara tahun 2017 

Negara Kontribusi pajak (%) 

Indonesia 30.0 

Malaysia 39.2 

Filipina 42.9 

Singapura 20.3 

Thailand 28.7 

Vietnam 38.1 

   Sumber: PWC (2018) 

 

Salah satu tolok ukuran yang lazim digunakan untuk pengukuran kontribusi 

penerimaan pajak bagi negara adalah tax ratio. Tax ratio merupakan perbandingan 

antara jumlah pajak yang diterima dengan Produk Domestik Bruto (PDB). Tiap 

tahun pemerintah selalu berupaya agar tax ratio meningkat. Berdasarkan Tabel 4   

terlihat bahwa nilai tax ratio di Indonesia ditargetkan naik hingga tahun 2019. 

Untuk mencapai tax ratio yang ditargetkan pemerintah, Direktorat Jenderal Pajak 

(DJP) berdasarkan amanat dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 

2015-2019, berusaha melakukan optimalisasi penerimaan negara dan reformasi 

administrasi perpajakan. 

 

Tabel 4 Target penerimaan pajak, tax ratio dan WP terdaftar  tahun 2015-2019 

Indikator 2015 2016 2017 2018 2019 

Tax ratio (%) 13.2 14.2 15.6 15.2 16.00 

Penerimaan pajak (Trilyun Rp ) 1 294 1 512 1 737 2 007 2 329 

SPT melalui e-filling (Juta) 2  7  14  18 24 

Jumlah WP terdaftar (Juta) 32  36  40  42  44 

Sumber: DJP (2016) 

 

Kegiatan untuk mencapai tax ratio yang tinggi maka perlu tingkat 

kepatuhan wajib pajak (perorangan dan badan). Tingkat kepatuhan yang tinggi 

diharapkan berpengaruh terhadap pendapatan negara dari sektor pajak. Akan tetapi, 

pajak yang merupakan sumber utama pendapatan bagi negara di lain pihak bagi 

perusahaan dapat mengurangi pendapatan/penghasilannya. Hal tersebut sesuai 

dengan hasil berbagai penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa pada kondisi 

tertentu, pajak yang yang dipungut oleh negara terlalu tinggi dapat menurunkan 

pertumbuhan ekonomi di negara tersebut, menurunkan FDI (Foreign Direct 
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Investment), dan meningkatkan tax avoiding (Lee dan Gordon 2005; Becker et al. 

2006, Hong dan Smart 2007; Chen et al. 2008; Amiel et al. 2012). Selain hal 

tersebut terdapat juga korelasi antara investasi dan kebijakan pajak yang diterapkan 

suatu negara (Galindo dan Melendez 2010; Cozmei 2015). Berdasarkan hal tersebut 

penerapan tarif pajak yang efektif sangat diperlukan dalam rangka menciptakan 

keseimbangan antara penerimaan pemerintah dengan pendapatan perusahaan. 

Tarif pajak penghasilan merupakan dasar pengenaan besarnya pajak 

penghasilan yang harus dibayar dan dilaporkan subjek pajak atas objek pajak yang 

menjadi tanggungan wajib pajak kepada negara melalui direktorat jenderal pajak. 

Tarif pajak yang semakin rendah akan meningkatkan utility wajib pajak dan akan 

memberikan insentif bagi wajib pajak untuk melaporkan penghasilannya kepada 

administrasi pajak. Kenaikan tarif pajak juga akan memengaruhi motivasi wajib 

pajak membayar pajak (Devano dan Rahayu 2006). Tarif pajak tinggi berdampak 

pada pajak yang dibayar semakin tinggi. Semakin tinggi tarif yang dikenakan 

kepada setiap wajib pajak maka semakin rendah kepatuhan wajib pajak tersebut 

dalam membayar pajak. Ketika dalam kondisi tingkat penghasilan rendah, tarif 

pajak rendah akan mendorong wajib pajak untuk melaporkan penghasilannya pada 

kantor pelayanan pajak. Berbeda bila tarif pajak tinggi dan penghasilan tinggi, 

wajib pajak akan cenderung tidak melaporkan penghasilannya kepada kantor pajak. 

Tarif pajak rendah meningkatkan kepatuhan dan sebaliknya. Pada Tabel 5 terlihat 

tingkat kepatuhan pajak di Indonesia yang cukup meningkat. 

 

Tabel 5  Rasio kepatuhan penyampain SPT Tahunan PPh tahun 2013-2016 

Uraian 2013 2014 2015 2016 

Wajib Pajak Terdaftar 24 347 765 27 379 256 30 044 103 32 769 215 

Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT 17 731 736 18 357 833 18 159 840 20 165 718 

Target Rasio Kepatuhan (%) 65.00 70.00 70.00 72.50 

Target Rasio Kepatuhan SPT 11 525 628 12 852 301 12 711 888 14 620 146 

Realisasi SPT 9 966 833 10 852 301 10 972 336 12 735 463 

Rasio Kepatuhan (%) 56.21 59.12 60.42 63.15 

Capaian Rasio Kepatuhan (%) 86.48 84.45 86.32 87.10 

Sumber:  DJP (2017) 

 

Bila pemerintah membuat kebijakan yang terlalu agresif terhadap pajak pada 

akhirnya akan meningkatkan pula tax avoiding dengan berbagai cara seperti 

transfer pricing, tax planning maupun tax evasion (Desai, Dharmapala 2006; Chen 

et al 2008). Kajian Desai dan Dharmapala (2006) juga menunjukkan bila sistem 

corporate governance tidak efektif maka kenaikan tarif pajak hanya akan 

mengurangi penerimaan pajak. Perlunya pemerintah untuk membuat kebijakan 

penetapan tarif pajak yang sesuai atau efektif yang berimplikasi terhadap investasi 

asing bagi negara tersebut (Devereux et al. 2002; Galindo, Melendez 2010).  

Perkembangan globalisasi yang tidak dapat dihindari sehingga setiap negara 

akan berupaya menurunkan tarif pajak untuk meningkatkan FDI negara tersebut 

(Cozmei 2015). Kajian Genschel dan Schwarz (2011) menyebutkan bahwa tax 

competition tidak dapat dihindari tiap negara berkembang maupun maju. Salah 

satunya adalah terdapat beberapa negara berupaya menciptakan tax heavens 

terhadap tarif pajak untuk meningkatan investasi yang berimbas terhadap 

pertumbuhan eknomi negara tersebut (Dyreng et al. 2015). Seiring dengan kajian 

tersebut seyogiyanya pemerintah perlu menerapkan tarif pajak yang efektif bagi 
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perusahaan maupun perseorangan untuk menjaga pendapatan bagi negara dan juga 

kelangsung hidup perusahaan yang dikenakan pajak. 

Pemerintah Indonesia telah berupaya menetapkan tarif pajak yang berbeda-

beda dalam rangka mengamankan penerimaan negara dan demi keadilan bagi setiap 

wajib pajak. Jenis tarif pajak yang dikenal di dunia terdiri dari statutory rate, 

effective rate, dan marginal effective rate (Gravelle 2014). Kajian ini berfokus pada 

effective tax rate (ETR) yang dapat dijadikan kategori pengukuran perencanaan 

pajak yang efektif bagi perusahaan. ETR dapat digunakan sebagai salah satu acuan 

oleh para pembuat keputusan dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk membuat 

kebijakan dan kesimpulan sistem perpajakan. Selanjutnya menurut Karayan dan 

Swenson (2007) salah satu cara untuk mengukur seberapa baik sebuah perusahaan 

mengelola pajaknya adalah dengan melihat tarif efektifnya. 

Tarif efektif pajak di tiap negara berbeda-beda, hal tersebut telihat dari kajian 

Rodriguez dan Arias (2012) yang menemukan perbedaan ETR yang signifikan pada 

perusahaan yang terdaftar di China dan Amerika Serikat. Perusahaan yang ada di 

China cenderung mempunyai effective tax rate yang lebih rendah dari pada 

perusahaan yang ada di Amerika Serikat. Hal ini dikarenakan kebijakan pajak yang 

diadopsi berbeda antara di China dan Amerika Serikat. Penelitian terdahulu terkait 

mengenai faktor yang yang memengaruhi ETR menunjukkan hasil yang beragam. 

Sabli et al. (2012) menemukan bahwa mekanisme corporate governance internal 

dan eksternal tidak mempengaruhi ETR perusahaan. Hal tersebut disebabkan 

perusahaan mempunyai ketergantungan yang tinggi pada bantuan konsultan pajak 

daripada manajemen puncak dalam kegiatan perencanaan perpajakan. Berbeda 

dengan hasil kajian Zeng (2011) yang menemukan bahwa adanya pengaruh 

konsentrasi kepemilikan perusahaan dengan praktik pelaporan pajak perusahaan. 

Perusahaan dengan kepemilikan saham yang terkonsentrasi memiliki ETR yang 

rendah dibandingkan perusahaan yang pemegang sahamnya mayoritas dimiliki 

pemerintah. Kajian Gupta & Newberry (1997) menemukan bahwa tarif pajak 

efektif perusahaan dipengaruhi oleh ukuran perusahaan, struktur permodalan, asset 

mix dan tingkat keuntungan yang dihasilkan. Hasil penelitian lainnya yaitu Noor 

dan Mastuki (2008) menyatakan bahwa ETR berasosiasi dengan leverage, investasi 

fixed assest dan extensive foreign operations. Selanjutnya kajian Lee dan Swenson 

(2012) menyatakan bahwa ETR dipengaruhi oleh inventory, leverage, depreciation 

tax shield, dan R&D intensity. Berbagai kajian terdahulu belum banyak mengkaji 

dampak kebijakan tarif pajak terhadap penerimaan pajak dan effective tax rate 

perusahaan yang ada di Indonesia. 

Selain tarif pajak, penerimaan pajak dan efektivitasnya diduga dipengaruhi 

oleh kondisi makroekonomi. Hal tersebut diindikasikan dengan penyusunan APBN 

yang selalu memperhatikan asumsi makro berupa pertumbuhan ekonomi, inflasi, 

nilai tukar, tingkat suku bunga (BI rate), harga minyak mentah, lifting minyak bumi 

dan lifting gas bumi (Kemenkeu 2017). Asumsi makro tersebut bertujuan agar 

pemerintah dapat mengendalikan potensi risiko global melalui respon penetapan 

kebijakan fiskal yang kredibel, efisien dan efektif, serta berkesinambungan. Pada 

Gambar 5 terlihat faktor makroekonomi yang akan memengaruhi penerimaan pajak 

dan efektifitasnya. Pada peneletian ini berupaya juga melihat dampak 

makroekonomi terhadap penerimaan pajak dan efektivitasnya.  

Berbagai kajian terdahulu mengenai dampak kebijakan fiskal dan moneter 

terhadap ekonomi atau perusahaan telah dikaji oleh peneliti sebelumnya. Penelitian 

tersebut  antara lain dampak kebijakan fiskal terhadap ekonomi pada sektor 



8 

 

pertanian dengan menggunakan model ekonomi keseimbangan umum (Computable 

General Equilibrium/CGE) dan Metode FGT telah dilakukan oleh Taufikurohman 

(2012). Kajian lain juga mengenai dampak kebijakan subsidi listrik dengan 

menggunakan model persamaan simultan yang diestimasi dengan metode 2SLS 

(Two-Stage Least Squares) dan prosedur SYSLIN dilakukan oleh Pararto (2012). 

Pararto (2012) juga melakukan kajian dampak pengurangan subsidi listrik, 

kenaikan harga minyak mentah Indonesia (ICP), dampak negatif melemahnya nilai 

tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terhadap harga jual tenaga listrik, 

inflasi, laju pertumbuhan ekonomi, dan jumlah penduduk miskin. Kajian dampak 

juga dilakukan oleh Nugroho (2010) mengenai analisis dampak dari kebijakan 

subsidi harga BBM terhadap kinerja perekonomian, kemiskinan, dan kesejahteraan 

di Indonesia.  Penelitian tersebut terkait dampak subsidi harga BBM di Indonesia,  

menggunakan model sistem model persamaan simultan yang  diestimasi dengan  

metode 2SLS dan prosedur SYSLIN untuk peramalannya. Kajian serupa dilakukan 

oleh Wangke (2012) menganalisis dampak kebijakan subsidi harga bahan bakar 

minyak terhadap neraca perdagangan energi, menganalisis dampak kebijakan 

subsidi harga bahan bakar minyak terhadap defisit fiskal, dan menganalisis dampak 

kebijakan subsidi harga bahan bakar minyak terhadap pertumbuhan ekonomi dan 

kemiskinan. Penelitiannya terkait kebijakan subsidi harga bahan bakar minyak, 

menggunakan sistem  model persamaan simultan yang diestimasi  dengan metode 

2 SLS (Two Stage Least Squares).  

Gambar 4 memperlihatkan perkembangan variabel makroekonomi dari tahun 

2010 hingga 2017. Perkembangan variabel makroekonomi berfluktuatif dari tahun 

ke tahun. Perkembangan nilai tukar rupiah, suku bunga, inflasi dan GDP diduga 

memengaruhi efektivitas penerimaan pajak di Indonesia. Berbagai kajian terdahulu 

masih sedikit yang berupaya menganalisis dampak kebijakan fiskal dan moneter 

serta faktor ekternal perusahaan terhadap efektivitas penerimaan pajak.  

 

 
Sumber: Kemenkeu (2017) 
Gambar 4  Perkembangan nilai tukar rupiah (kurs), BI rate, inflasi dan GDP 

Indonesia periode 2010 - 2017 
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Perumusan Masalah 

 

Pajak merupakan suatu pungutan yang dapat dipaksakan oleh pemerintah 

untuk membiayai APBN. Kontribusi pajak yang lebih dari 71% tersebut terhadap 

APBN menjadikan pajak merupakan sangat penting bagi roda pemerintahan dan 

pembangunan bangsa Indonesia (DJP 2017). PWC (2017) menyatakan tax ratio di 

Indonesia masih di bawah rata-rata negara Asia Tenggara. Hal tersebut diperburuk 

dengan tingkat kepatuhan formal WP hanya sebesar 54.80% (DJP 2015). ETR 

adalah merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur tarif pajak di 

suatu negara (Gravelle 2014). Menurut Karayan dan Swenson (2007) ETR dapat 

digunakan untuk menilai seberapa baik pengelolaan pajak perusahaan. Hasil kajian 

terkait determinan tarif pajak efektif sangatlah beragam (Lee dan Gordon 2005; 

Robinson dan Schmidts 2013; Fenny et al. 2005; Adhikari et al. 2006; Heshmati et 

al. 2010; Lee dan Swenson 2012; Markle et al. 2014; Suzuki 2014; Jaafar dan 

Thorton 2015). 

Penggalian potensi pajak bagi pemerintah (fiskus) adalah suatu keharusan 

agar rencana penerimaan negara dari sektor ini dapat terelaisir. Ironisnya  pajak 

yang merupakan sumber utama pendapatan bagi negara namun  di sisi lain pajak 

bagi perusahaan dapat mengurangi pendapatan (Mulyadi dan Anwar 2015). Atas 

dasar itu kebijakan dan  sistem pajak yang tepat perlu dilakukan. Hal ini sejalan 

dengan kajian para peneliti terdahulu yaitu perubahan aturan dan kebijakan pajak 

akan memengaruhi investasi (Galindo dan Melendez 2010; Cozmei 2015), 

memengaruhi tax avoiding dengan berbagai cara seperti transfer pricing, tax 

planning maupun tax envasion (Desai dan Dharmapala 2006; Chen et al. 2008), dan 

memengaruhi tax competition (Genschel dan Schwarz 2011; Cozmei 2015). Di lain 

pihak pada kondisi tertentu, tarif pajak yang terlalu tinggi dapat menurunkan 

pertumbuhan ekonomi, menurunkan FDI (Foreign Direct Investment), dan 

meningkatkan tax avoiding (Devereux et al 2002; Lee dan Gordon 2005; Becker et 

al. 2006, Hong dan Smart 2007; Chen et al. 2008; Galindo dan Melendez 2010; 

Amiel et al. 2012). 

Kebijakan fiskal berupa penetapan tarif pajak dan kebijakan moneter dalam 

menetapkan suku bunga yang berlaku (BI rate) yang tepat sangat penting. 

Kebijakan perlu memperhatikan kondisi ekonomi makro mengingat dampak 

perubahan kebijakan dan ekonomi makro terhadap semua sektor usaha termasuk 

perusahaan yang terdaftar di BEI adalah berbeda-beda. Hal ini sejalan dengan 

kajian peneliti terdahulu yaitu perubahan aturan dan kebijakan pajak akan 

memengaruhi investasi (Galindo dan Melendez 2010; Cozmei 2015), reformasi 

pajak memengaruhi makro ekonomi (Amir et al. 2013; Oueslati 2014), tarif pajak 

memengaruhi penerimaan pajak (Desai dan Dharmapala 2006; Devereux et al. 

2002) dan pengaruh kebijakan bank sentral pada pajak (Nolivos dan vuletin 2014).  

Selain kebijakan pemerintah dan kebijakan moneter, berbagai penelitian 

terdahulu tentanhg perubahan kondisi makro ekonomi juga memengaruhi 

penerimaan pajak dan efektivitasnya (Chen dan Huang 2010; Lendvai et al. 2013; 

Oueslati 2014; Abbas dan Klemm 2013; Abromovsky et al. 2014); pengaruh inflasi 

terhadap pajak (Mahzar dan Meon 2016; Hung 2017).  Pada pihak lain, kondisi 

tertentu, tarif pajak yang terlalu tinggi dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi, 

menurunkan FDI (Foreign Direct Investment), dan meningkatkan tax avoiding 

(Devereux et al 2002; Lee dan Gordon 2005; Becker et al 2006, Hong dan Smart 

2007; Chen et al. 2008; Galindo dan Melendez 2010; Amiel et al. 2012). Di 
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samping itu penerapan tarif pajak yang efektif diperlukan agar meningkatkan pajak 

yang dibayar, sehingga efektifitas pemungutan pajak atau effective tax rate 

meningkat. 

Pada penelitian lainnya, kondisi makroekonomi dan struktur pajak bersama-

sama menentukan pertumbuhan dan volatilitas penerimaan pajak negara (Cornia 

dan Nelson 2010). Berbagai kajian terdahulu lainnya juga menyebutkan 

penerimaan pajak dipengaruhi juga oleh kondisi makro ekonomi dan kebijakan. 

Kajian terdahulu Sindzingre (2007) pada struktur pajak di Sub-sahara Afrika, kajian 

Gemmell et al. (2011) dengan kebijakan fiskal pada pertumbuhan di negara OECD; 

kajian Corsetti et al. (2013) pada kajian kebijakan fiskal dan makroekonomi; kajian 

Cloyne (2013) tentang perubahan pajak dan makroekonomi; kajian Barro dan 

Redlick (2011) efek makroekonomi terhadap belanja negara dan penerimaan pajak. 

Kebijakan pemerintah harus secara hati-hati mengantisipasi dan 

mempertimbangkan dampak yang mungkin timbul dari reformasi pajak yang 

diusulkan dan ketidakstabilan makroekonomi yang mempengaruhi pendapatan 

pada pertumbuhan jangka panjang dan ketidakstabilan portofolio pendapatan pajak 

(Cornia dan Nelson 2010). Berbagai kajian tedahulu melihat penerimaan pajak 

secara keseluruhannya, namun masih sedikit membahas dampak makroekonomi 

terhadap penerimaan pajak perusahaan.     

Penelitian tentang penerimaan pajak dan efektivitasnya juga telah dilakukan 

oleh peneliti terdahulu (Clausing 2007; Pessino dan Fenochietto 2010; Lucotte 

2012;  Mahzar dan Meon, 2016; Creedy dan Gemmell, 2017). Penelitian mengenai 

pajak lebih banyak menggunakan persamaan linier yang satu arah sebagaimana 

penelitian yang dilakukan oleh (Clausing 2007; Pessino dan Fenochietto 2010; 

Lucotte 2012, Mahzar dan Meon, 2016; Rin et al., 2011; Nolivos dan Vuletin 2014). 

Model yang digunakan adalah Dynamic Stochastic General-Equilibirium (DSGE) 

(Merten dan Ravn 2011; Lendvai et al. 2013) yang memiliki keterbatasan pada 

hubungan antar variabel yang searah. Hubungan antar variabel yang searah belum 

dapat menggambarkan kondisi sesungguhnya pada penerimaan pajak dan 

efektivitasnya. Pada sisi lainnya, kajian dampak juga telah dilakukan oleh peneliti 

Taufikurohman (2012), Pararto (2012), Nugroho (2010), Wangke (2012) namun 

belum menyentuh ke pajak perusahaan. Metode yang umum digunakan dalam 

penelitian sebelumnya adalah metode 2SLS dan data runut waktu. Penelitian ini 

berupaya menggunakan panel data dinamis menggunakan model sistem persamaan 

simultan dalam membangun simulasi dampak kebijakan fiskal dan moneter serta 

faktor ekternal perusahaan terhadap efektivitas penerimaaan pajak penghasilan di 

Indonesia.  

Penelitian berupaya menggunakan model sistem persamaan simultan 

sehingga lebih komprehensif menggambarkan kondisi real pada penerimaan pajak 

dan efektivitasnya di Indonesia. Model sistem persamaan simultan yang digunakan 

memberikan informasi keterkaitan antar variabel yang membentuk kompleks 

sistem yang saling terhubung. Perumusan dampak faktor ekternal dan internal 

perusahaan lebih sesuai dan tepat menggunakan model sistem persamaan simultan 

tersebut. Pada penelitian berupaya mengkaji dampak kebijakan fiskal dan moneter 

serta faktor eksternal perusahaan terhadap efektivitas penerimaan pajak pada sektor 

Infrastruktur, Utilitas, dan Transportasi (IUT) yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). Pemilihan sektor tersebut dikarenakan pemerintah sedang fokus 

pada program pembangunan sektor IUT pada dekade terakhir ini (Kemenkeu 2016).  

Berdasarkan permasalahan tersebut pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut: 
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1. Bagaimana effective tax rate perusahaan sektor Infrastruktur, Utilitas dan 

Transportasi di Bursa Efek Indonesia? 

2. Faktor-faktor apa  yang mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan sektor 

Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi di Bursa Efek Indonesia?  

3. Bagaimana dampak faktor eksternal dan internal terhadap pembayaran pajak 

dan effective tax rate perusahaan pada sektor Infrastruktur, Utilitas dan 

Transportasi di Bursa Efek Indonesia?  

 

 

Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian adalah sebagai 

berikut: 

1. Menganalisis perkembangan effective tax rate perusahaan sektor Infrastruktur, 

Utilitas dan Transportasi di Bursa Efek Indonesia. 

2. Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kinerja keuangan perusahaan 

pada sektor Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi  di Bursa Efek Indonesia. 

3. Menganalisis dampak faktor eksternal dan internal terhadap pembayaran pajak 

dan effective tax rate perusahaan pada sektor Infrastruktur, Utilitas dan 

Transportasi di Bursa Efek Indonesia.  

 

 

Manfaat Penelitian 

 

Manfaat penelitian sebagai berikut: (1) bagi perusahaan, hasil penelitian 

dapat digunakan untuk melakukan tax planning (perencanaan pajak) yang tepat; (2) 

bagi pemerintah, hasil penelitian dapat digunakan untuk rujukan membuat 

kebijakan fiskal dan moneter dalam menghadapi kondisi makroekonomi, 

merumuskan tarif pajak yang efektif bagi penerimaan negara; dan (3) bagi 

akademisi, hasil penelitian dapat menambah khazanah literatur penelitian di bidang 

perpajakan yang ada di Indonesia. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang lingkup penelitian pada perusahaan di sektor Infrastruktur, Utilitas dan 

Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2010-2015. 

Faktor ekternal perusahaan adalah kebijakan fiskal (tarif pajak penghasilan 

perusahaan), kebijakan moneter (tingkat suku bunga Bank Indonesia) dan kondisi 

makroekonomi (GDP, inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap US dollar). Faktor 

internal perusahaan adalah modal (equity) dan  harga pokok penjualan, biaya umum 

dan administrasi  (HPPBUA). Perusahaan  yang diteliti adalah memiliki keuntungan 

secara terus menerus selama periode 2010-2015. Pembayaran pajak perusahaan 

adalah Pajak Penghasilan (PPh) yang dibayar perusahaan sebagaimana diatur dalam 

pasal 25 dan pasal 29 UU Nomor 7  tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan 

UU Nomor 36 tahun 2008 tentang PPh. 
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Kebaruan 

 

Berdasarkan tinjauan pustaka yang dilakukan, penelitian analisis 

pembayaran pajak dan ETR perusahaan umumnya menggunakan model persamaan 

tunggal, seperti penelitian yang dilakukan oleh Abbas dan Klemm  (2013); 

Abramovsky et al. (2014); Cozmei (2015); Dhaliwal et al. (2015); Jaafar dan 

Thornton (2015); Zimmerman (1983); Markle dan Shackelford (2014); Noor dan 

Mastuki (2008); Overesch dan Rincke (2011); Rashid et al. (2015);  Richardson 

dan Lanis (2007);  Rin et al. (2011); Suzuki (2014); Creedy dan Gemmell (2017); 

Almeida dan Paes (2013); He dan Wen (2016); Barry et al. (2008); Adhikari et al. 

(2006); Annuar et al. (2014); Hope et al. (2013); Lanis dan Richardson (2011); Lee 

dan Swenson (2012); Rego dan Wilson (2012); Richardson et al. (2013); dan 

Ricahrdson dan Lanis (2012); Heshmati et al. (2010); dan Dwenger dan Steiner 

(2012).  

1. Penelitian ini membangun model untuk menganalisis pembayaran pajak dan 

effektive tax rate perusahaan sektor IUT di BEI sebagai sistem persamaan 

simultan, dimana  faktor eksternal dan internal sebagai variabel yang saling 

terkait dalam persamaan memengaruhi kinerja keuangan perusahaan.  

2. Model sistem persamaan simultan yang dibangun dapat digunakan untuk 

analisis simulasi dampak perubahan  faktor eksternal dan internal terhadap 

kinerja keuangan perusahaan khususnya pembayaran pajak dan effective tax 

rate perusahaan sektor IUT di BEI.  

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA  
 

 

Pajak Penghasilan Perusahaan 

 

Definisi pajak menurut pasal 1 angka 1 UU No 6 tahun 1983 tentang KUP 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 16 tahun 2009 

adalah kontribusi 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. Pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak tersebut 

mempunyai beberapa jenis antara lain pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, 

pajak bumi dan bangunan dan lain sebagainya. 

Pada kajian ini mengenai pajak penghasilan yang dibayarkan oleh setiap 

wajib pajak sebagai mana diatur UU No 7 tentang Pajak Penghasilan. Pada pasal 4 

UU No 7 tentang PPh disebutkan bahwa yang menjadi objek pajak adalah 

penghasilan dalam arti yang luas. Salah satu dari pengertian tersebut adalah 

penghasilan netto wajib pajak setelah dikurangi dengan koreksi fiskal. Perhitungan 

besaran pajak yang akan dibayarkan oleh wajib pajak, penghasilan netto fiskal atau 

sering disebut penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif pajak berdasarkan 

pasal 17 UU PPh. Tingi rendahnya pajak yang akan dibayar oleh wajib pajak 

tergantung pada besar kecilnya penghasilan kena pajak. Semakin tinggi penghasilan 

kena pajak maka semakin besar pula pajak yang akan dibayar, sebaliknya semakin 

rendah penghasilan kena pajak maka semakin rendah pula pajak yang akan dibayar 




