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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Menurut Prof. Dr. P. J. A. Amdriani yang telah diterjemahkan oleh R 

Santoso Brotodiharjo pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) 

yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, 

dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang 

gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung 

dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan (Waluyo, 2011 : 2). 

 Menurut Suandy dalam Nuraeni (2011) untuk mewujudkan pelaksanaan 

pembangunan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan diperlukan 

anggaran yang memadai untuk menunjangnya. Anggaran tersebut berasal dari 

sumber-sumber penerimaan Negara yang dikelompokkan menjadi penerimaan 

dari sektor pajak, kekayaan alam, Bea dan Cukai, retribusi, iuran, sumbangan, 

laba dari Badan Usaha Milik Negara dan sumber-sumber lainnya. 

 Pajak memiliki peranan penting dalam penerimaan Negara. Sesungguhnya, 

fungsi pajak sebagai salah satu sumber penerimaan Negara (fungsi budgetair) 

bukan merupakan satu-satunya fungsi dari pajak. Masih ada satu lagi fungsi dari 

pajak yang tidak kalah pentingnya dari fungsi budgetair, yaitu fungsi mengatur 

(regulair). Dalam fungsi mengatur pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur 

atau melaksanakan kebijakan Negara dibidang sosial ekonomi. 

 Sejak tahun 1989 penerimaan pajak Indonesia terus meningkat hal ini 

dikarenakan adanya reformasi perpajakan yang dimulai tahun 1984. Reformasi 
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perpajakan di Indonesia ditandai dengan keluarnya beberapa peraturan perpajakan 

antara lain UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan, UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, UU No. 8 Tahun 

1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan 

Barang Mewah.  

 UU No. 8 Tahun 1983 tentang PPnBM ini turut meningkatkan penerimaan 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia, hingga akhirnya saat ini PPN 

menjadi penyumbang sektor perpajakan terbesar kedua setelah PPh. 

Tabel 1.1 

Tabel realisasi penerimaan pajak Indonesia tahun 2011-2015 

Jenis 

Pajak 

Penerimaan Tahun 

(triliun rupiah) 

2011 2012 2013 2014 2015 

PPh 431.112,00 465.069,60 506.442,80 546.180,90 602.308,13 

PPN 

dan 

PPnBM 

277.800,00 337.584,60 384.713,50 409.181,60 423.710,82 

PBB 29.893,00 28.968,90 25.304,60 23.476,20 29.250,05 

BPHTB      

Cukai 77.010,00 95.027,90 108.452,00 118.085,50 144.641,30 

Pajak 

Lainnya 
3.928,00 4.210,90 4.937,10 6.293,40 5.568,30 

Total 819.743,00 930.861,90 1.029.850,00 1.103.217,60 1.205.479,05 

Sumber:Www.bps.go.id 

Pada tabel 1.1 dapat dilihat penerimaan PPN setiap tahunnya mengalami 

peningkatan, pada tahun 2011 sebesar 277.800,00 triliun meningkat menjadi 

377.584,60 triliun ditahun 2012 meningkat menjadi 384.713,50 triliun ditahun 

2013 dan naik lagi menjadi 409.181,60 triliun pada tahun 2014 dan pada tahun 

2015 meningkat menjadi 423.710,82 triliun. 
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Namun jika dilihat tabel 1.2 realisasi PPN dibanding jenis pajak lainnya 

PPN memiliki pencapaian target terendah. Yaitu pada tahun 2011 PPN hanya 

memiliki pencapaian 93% dibanding pajak lainnya seperti PPh yang memiliki 

pencapaian 101%, PBB mencapai 103%, cukai sebesar 113% dan pajak lainnya 

sebesar 95%.  

Lalu pada tahun 2013 PPN hanya memiliki pencapaian 90% dibanding pajak 

lainnya seperti PPh yang memiliki pencapaian 94%, PBB mencapai 93%, cukai 

sebesar 105% dan pajak lainnya sebesar 93%.  

Kemudian pada tahun 2014 PPN hanya memiliki pencapaian sebesar 86% 

dibanding dengan pajak lainnya seperti PPh yang memiliki pencapaian 112%, 

PBB mencapai 108%, cukai sebesar 112% dan pajak lainnya sebesar 93%.  

Dan pada tahun 2015 PPN hanya memiliki pencapaian sebesar 80% 

dibanding pajak lainnya seperti PPh yang memiliki pencapaian 93%, PBB 

mencapai 109%, cukai sebesar 114% dan pajak lainnya sebesar 98%. 

Tabel 1.2 

Tabel Anggaran Penerimaan pajak 2011-2015 

 

2011 

Jenis Pajak 

Anggaran 

penerimaan pajak 

(triliun rupiah) 

Realisasi 

penerimaan pajak 

(triliun rupiah) 

Persentase 

realisasi 

penerimaan pajak 

PPh 431,9 431,11 101% 

PPN dan PPnBM 298,4 277,8 93% 

PBB 29,0 29,9 103% 

BPHTB    

Cukai 68,1 77,0 113% 

Pajak Lainnya 4,1 3,9 95% 

2012 

Jenis Pajak 

Anggaran 

penerimaan pajak 

(triliun rupiah) 

Realisasi 

penerimaan pajak 

(triliun rupiah) 

Persentase 

realisasi 

penerimaan pajak 

PPh 510,2 465,1 91% 
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PPN dan PPnBM 335,2 337,6 101% 

PBB 29,7 29,0 90% 

BPHTB    

Cukai 83,3 95,0 114% 

Pajak Lainnya 5,3 4,2 79% 

2013 

Jenis Pajak 

Anggaran 

penerimaan pajak 

(triliun rupiah) 

Realisasi 

penerimaan pajak 

(triliun rupiah) 

Persentase 

realisasi 

penerimaan pajak 

PPh 539,4 506,4 94% 

PPN dan PPnBM 423,7 384,7 90% 

PBB 27,3 25,3 93% 

BPHTB    

Cukai 103,7 108,5 105% 

Pajak Lainnya 5,4 5,0 93% 

2014 

Jenis Pajak 

Anggaran 

penerimaan pajak 

(triliun rupiah) 

Realisasi 

penerimaan pajak 

(triliun rupiah) 

Persentase 

realisasi 

penerimaan pajak 

PPh 486,0 542,2 112% 

PPN dan PPnBM 475,6 409,2 86% 

PBB 21,7 23,5 108% 

BPHTB    

Cukai 105,1 118,1 113% 

Pajak Lainnya 6,8 6,3 93% 

2015 

Jenis Pajak 

Anggaran 

penerimaan pajak 

(triliun rupiah) 

Realisasi 

penerimaan pajak 

(triliun rupiah) 

Persentase 

realisasi 

penerimaan pajak 

PPh 644,4 602,3 93% 

PPN dan PPnBM 525,0 423,7 80% 

PBB 26,7 29,3 109% 

BPHTB    

Cukai 126,7 144,6 114% 

Pajak Lainnya 5,7 5,6 98% 

Sumber:Www.bps.go.id 

Rendahnya penerimaan PPN tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor 

seperti jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP), pendapatan perkapita dan 

pertumbuhan ekonomi. 
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Pengusaha Kena Pajak  (PKP) adalah pengusaha yang melakukan 

penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP yang dikenakan pajak berdasarkan UU 

PPN 1984, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan 

Keputusan Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk 

dikukuhkan sebagai PKP (Mardiasmo, 2008 : 278). 

Tingginya jumlah PKP akan berdampak positif terhadap penerimaan PPN. 

Karena semakin banyak jumlah PKP maka akan semakin banyak pula orang 

pribadi atau badan yang akan menyetorkan PPN kepada Direktorat Jenderal Pajak 

dan akan mempengaruhi besarnya tingkat penerimaan PPN. 

Penelitian tentang pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) terhadap 

tingkat penerimaan PPN dilakukan oleh Saepudin (2008) di Sumut, Yusuf (2011) 

di Sumut dan Nuraeni (2011) di Jakarta menemukan bahwa Jumlah Pengusaha 

Kena Pajak (PKP) mempunyai pengaruh positif terhadap tingkat penerimaan PPN. 

Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Intan (2009) di Medan Barat 

dan Laurensia (2011) di Malang Utara jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) 

memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat penerimaan PPN. 

Pendapatan perkapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di 

suatu Negara, yang diperoleh dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu 

Negara dengan jumlah penduduk Negara tersebut. Biasanya, pendapatan perkapita 

sering disebut dengan PDB (Produk Domestik Bruto) perkapita (Subri, 2006). 

Meningkatnya pendapatan perkapita akan mendorong peningkatan 

terhadap daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat yang meningkat tentu saja 
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akan meningkatkan jumlah penerimaan pajak khususnya Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN). 

Di Indonesia pendapatan rata-rata mengalami kenaikan pada tahun 2015 

yaitu Rp 45,18 juta per tahun, kenaikan yang signifikan dibandingkan dua tahun 

sebelumnya. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan Produk Domestik Bruto 

(PDB) masyarakat Indonesia tahun 2015 mencapai Rp 11.540,8 tiliun. Sementara 

PDB perkapitan mencapai Rp 45,2 juta atau US$ 3.371,1 (www.bps.go.id, 10 

September 2015). 

Penelitian yang dilakukan Yusuf (2011) di Sumut menemukan bahwa 

pendapatan perkapita mempunyai pengaruh terhadap penerimaan PPN. 

Pertumbuhan Ekonomi menurut Prof. Simon Kuznies adalah “kenaikan 

jangka panjang dalam kemampuan suatu Negara untuk menyediakan semakin 

banyaknya jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan ini 

tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan 

idiologis yang diperlukan. Definisi ini mempunyai 3 (tiga) komponen : Pertama, 

Pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terlihat dari meningkatnya secara terus-

menerus persediaan barang; kedua, teknologi maju merupakan faktor dalam 

pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat pertumbuhan kemampuan dalam 

penyediaan aneka macam barang kepada penduduk; ketiga, penggunaan teknologi 

secara luas dan efisien memerlukan adanya penyesuaian dibidang kelembagaan 

dan ideologi sehingga inovasi yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan umat 

manusia dapat dimanfaatkan secara tepat (Jhingan, 2008 : 57). 

Pertumbuhan ekonomi yang baik dan terus meningkat akan memberikan 

kontribusi pada penerimaan PPN karena pertumbuhan ekonomi yang baik akan 

menjamin terus terjadinya konsumsi barang dan jasa kena pajak di masyarakat. 

http://www.bps.go.id/
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Badan Pusat Statistik mencatat di Indonesia pertumbuhan ekonomi pada 

tahun 2015 tubuh 4,79 persen, melabat dibanding tahun 2014 sebesar 5,02 persen. 

BPS mencatat pertubuhan ekonomi Indonesia tertinggi tahun lalu berhasil dicapai 

lapangan usaha informasi dan komunikasi sebesar 10,06 persen (www.bps.go.id, 

02 Mei 2016).  

Penelitian yang dilakukan oleh Saepudin (2008) di Sumut dan Wijaya 

(2013) di Bali menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh 

terhadap penerimaan PPN. 

Berdasarkan uraian diatas, timbul keinginan penulis untuk melakukan 

penelitian dan evaluasi terhadap faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat 

penerimaan PPN. Hasil penelitian tersebut akan disajikan dalam judul “Pengaruh 

Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP), Pendapatan Perkapita dan 

Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekanbaru Terhadap Penerimaan PPN Kantor 

Pelayanan Pajak Pekanbaru”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan diatas, maka yang menjadi 

pokok masalah permasalahan penelitian ini adalah: 

1. Apakah jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) berpengaruh terhadap 

penerimaan PPN di kota Pekanbaru? 

2. Apakah pendapatan perkapita (YKap) kota Pekanbaru berpengaruh 

terhadap penerimaan PPN di kota Pekanbaru? 

3. Apakah pertumbuhan ekonomi (ERC) kota Pekanbaru berpengaruh 

terhadap penerimaan PPN di kota Pekanbaru? 

http://www.bps.go.id/
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4. Apakah jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP), pendapatan perkapita 

(YKap) dan pertumbuhan ekonomi (ERC) kota pekanbaru secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap penerimaan PPN di kota 

Pekanbaru? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah disebutkan diatas maka tujuan 

yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk menguji pengaruh jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) terhadap 

penerimaan PPN di kota Pekanbaru. 

2. Untuk menguji pengaruh pendapatan perkapita (YKap) kota Pekanbaru 

terhadap penerimaan PPN di kota Pekanbaru. 

3. Untuk menguji pengaruh pertumbuhan ekonomi (ERC) kota Pekanbaru 

terhadap penerimaan PPN di kota Pekanbaru. 

4. Untuk menguji secara bersama-sama pengaruh jumlah Pengusaha Kena 

Pajak (PKP), pendapatan perkapita (YKap) dan pertumbuhan ekonomi 

(ERC) kota Pekanbaru terhadap penerimaan PPN di kota Pekanbaru. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan untuk 

mengembangkan teori mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 
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2. Manfaat Praktis 

a.  Bagi aparat perpajakan, diharapkan penelitian ini dapat menjadi 

bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan yang berkaitan 

dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 

b. Bagi pemerintah daerah, diharapkan penelitian ini dapat menjadi 

informasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat 

penerimaan PPN di kota Pekanbaru. 

3. Manfaat Akademisi 

Bagi para akademisi dan penelitian lanjutan diharapkan penelitian 

ini dapat memberikan pegangan dan referensi bagi penelitian dibidang 

yang sama di masa yang akan datang. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan ini, penulis menguraikan secara singkat isi dari masing-

masing bab dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

  Bab ini berisikan latar belakang penelitian, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

  Bab ini menguraikan landasan teori yang mendukung 

penelitian, pandangan islam, uraian penelitian terdahulu, 

keterkaitan antar variabel, kerangka pemikiran dan 

hipotesis. 
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BAB III : METODE PENELITIAN 

  Bab ini memaparkan tentang populasi dan sampel yang 

akan diteliti, jenis dan sumber data, metode pengumpulan 

data, definisi operasional dan pengukuran variabel serta 

metode analisis data yang digunakan dalam pengujian 

hipotesis. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian, analisis data 

dan temuan empiris yang diperoleh, serta mengenai 

pengaruh setiap variabel dalam penelitian ini. 

BAB V : PENUTUP 

  Bab ini berisi kesimpulan penelitian, keterbatasan 

penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya. 


