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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Dasar Perpajakan 

 Menurut Tjahjono dan Husein dalam Saepudin (2008) pajak sebagai suatu 

kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara disebabkan oleh 

suatu keadaan, kejadian atau perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, 

tetapi bukan hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah serta 

dapat dilaksanakan tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung 

untuk memelihara kesejahteraan umum. 

 Kemudian menurut Waluyo dan Ilyas dalam Saepudin (2008) pajak adalah 

iuran kepada Negara (yang dipaksakan) yang terhutang oleh wajib pajak yang 

membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi 

kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang digunakan adalah untuk 

membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara 

untuk menyelenggarakan pemerintahan. 

 Dari pengertian diatas dapat disimpulkan ciri-ciri yang melekat pada 

pengertian pajak, adalah sebagai berikut: 

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaan 

yang sifatnya dipaksakan. 

2.  Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi 

individual oleh pemerintahan. 

3. Pajak dipungut oleh Negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah 

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

pemasukan masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai 

Public Investment. 

5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgetair, yaitu mengatur 

(Waluyo, 2011 : 3). 

 Menurut Resmi (2011 : 7) pajak dilihat dari golongannya dapat dibagi 

menjadi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. 

1. Pajak Langsung 

Pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus ditanggung 

sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan tidak boleh dialihkan 

kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan. 

2. Pajak Tidak Langsung 

Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan 

kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah. 

Menurut Resmi (2011 : 8) berdasarkan lembaga pemungut pajak dapat 

dibagi menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. 

1. Pajak Pusat atau Pajak Negara adalah pajak yang wewenang 

pemungutannya ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya 

dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak. 

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Materai, 

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 
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2. Pajak Daerah adalah Pajak yang wewenang pemungutannya ada pada 

Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas 

Pendapatan Daerah. Pajak Daerah Tingkat I: Pajak Kendaraan Bermotor 

dan Kendaraan diatas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan 

Kendaraan diatas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan 

Kendaraan diatas Air, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air dibawah 

Tanah dan Air Permukaan. Pajak Daerah Tingkat II: Pajak Hotel, Pajak 

Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak 

Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C dan Pajak 

Parkir. 

Menurut Resmi (2011 : 7-8) sifat pemungutannya pajak dibagi menjadi 

dua, yaitu: 

1. Pajak Subjektif adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan 

pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan 

subjeknya. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). 

2. Pajak Objektif adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya 

baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang 

mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa 

memerhatikan keadaan pribadi subjek pajak (Wajib Pajak) maupun 

tempat tinggal. Contohnya: Pajak Petambahan Nilai (PPN), Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Bumi dan Bangunan 

(PBB). 
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Menurut Resmi (2011 : 3) terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi anggaran 

(budgetair) dan fungsi mengatur (regulered). 

1. Fungsi Anggaran (Budgetair) pajak berfungsi untuk memasukkan uang 

sebanyak-banyaknya ke kas Negara. Pajak merupakan sumber 

penerimaan Negara paling dominan. Saat ini fungsi mengumpulkan dana 

sebanyak-banyaknya ini diemban oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), 

Instansi ini diberi amanah untuk mengemban tugas sebanyak-banyaknya. 

Untuk itu, setiap bulan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara 

(APBN) selalu dipasang target besarnya jumlah pajak yang harus 

dihimpun dalam satu tahun. Target ini senantiasa meningkat jumlahnya 

dari tahun ketahun. 

2. Fungsi Mengatur (Regulered) disamping mempunyai fungsi untuk 

mengisi kas Negara, pajak juga mempunyai fungsi untuk mengatur 

kehidupan masyarakat. Pajak dipergunakan sebagai alat untuk mengatur 

perekonomian Negara. Biasanya fungsi mengatur ini akan kontradiktif 

dengan fungsi anggaran. Untuk menjalankan fungsi mengatur ini, 

pemerintah biasanya memberikan insentif berupa kemudahan-

kemudahan kepada masyarakat tertentu, sehingga akan mengurangi 

penerimaan pajak.  

 Menurut Resmi (2011 : 11) didalam memungut pajak, dikenal ada tiga 

sistem pemungutannya, yaitu: 

1. Official Assesment System adalah sistem pemungutan pajak yang 

memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri 
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jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, 

inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya 

berada ditangan para aparatur perpajakan. 

2.  Self Assesment System adalah sistem pemungutan pajak ini memberikan 

wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri, melaporkan 

sendiri dan membayarkan sendiri pajak yang terhutang yang seharusnya 

dibayar. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu 

memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku dan 

mempunyai kejujuran yang tinggi serta menyadari akan arti pentingnya 

membayar pajak.  

Self Assessment System menurut Ilyas dan Burton dalam Sadiq, dkk 

(2015) adalah pemungutan pajak yang memberi wewenang, 

kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, 

memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak 

yang harus dibayar. 

3. With Holding System adalah sistem pemungutan pajak ini memberikan 

wewenang kepada pihak lain untuk pihak ketiga untuk memotong dan 

memungut besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak. Pihak ketiga 

disini adalah pihak lain selain pemerintah dan wajib pajak. 

 

2.2 Pajak Pertambahan Nilai 

Pajak Pertambahan Nilai merupakan salah satu jenis pajak yang dipungut 

oleh pemerintah pusat berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak 
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Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang 

mulai berlaku pada tanggal 1 April 1985. Sampai dengan awal tahun 2008, 

undang-undang ini mengalami dua kali perubahan yaitu: pertama, perubahan yang 

dilakukan dengan UU Nomor 11 Tahun 1994 mulai berlaku tanggal 1 Januari 

1995, kedua, perubahan yang dilakukan dengan UU Nomor 18 Tahun 2000 mulai 

berlaku tanggal 1 Januari 2001. Namun, meskipun dua kali dirubah, nama UU 

yang menjadi dasar hukum PPN di Indonesia tetap UU PPN 1984 (Sukardji, 2008 

: 5). 

Menurut Sukardji (2008 : 6-10) PPN sebagai pengganti PPn di Indonesia 

memiliki karakteristik yang tidak dimiliki oleh PPn, yaitu: 

1. PPN adalah pajak tidak langsung 

PPN merupakan salah satu jenis pajak tidak langsung karena 

menempatkan kedudukan pemikul beban pajak, penanggungjawab pajak 

dan penanggung pajak secara terpisah. Pajak langsung adalah pajak yang 

menempatkan ketiga unsur tersebut pada seseorang atau badan yang tidak 

memisahkannya. Pemikul beban pajak (Destinataris) secara nyata 

berkedudukan sebagai pembeli barang kena pajak atau jasa kena pajak. 

Sedangkan penanggungjawab pajak (Taxpayer) adalah orang yang secara 

formil yuridis diharuskan melunasi pajak (Pengusaha Kena Pajak), bila 

padanya terdapat faktor atau kejadian yang menimbulkan sebab untuk 

dikenakan pajak. Sementara penanggung pajak adalah orang yang dalam 

faktanya dalam arti ekonomi memikul beban pajak. 

 



 
 

 
 

17 

2. PPN adalah Pajak Objektif 

 Sebagai pajak objektif mengandung pengertian bahwa suatu jenis 

pajak yang timbul kewajiban pajaknya sangat ditentukan pertama-tama 

oleh objek pajak. PPN tidak mempertimbangkan kondisi subjektif subjek 

pajak. Hal ini berbeda dengan PPh selaku pajak subjektif, timbulnya 

kewajiban pajak sangat dipengaruhi oleh kondisi subjektif subjek 

pajaknya. Karakter PPN pajak objektif ini menimbulkan dampak regresif. 

Regresivitas PPN mengandung pengertian, semakin tinggi kemampuan 

konsumen, semakin ringan beban pajak yang dipikul. Sebaliknya semakin 

rendah kemampuan konsumen, semakin berat beban pajak yang dipikul. 

3. PPN bersifat Multi Stage Tax 

Multi Stage Tax mengandung pengertian bahwa PPN dikenakan 

pada setiap mata rantai jalur distribusi barang kena pajak atau jasa kena 

pajak. Hal ini berarti PPN dikenakan barulang-ulang pada setiap mutasi 

barang kena pajak dan jasa kena pajak. Meskipun demikian ternyata PPN 

tidak menimbulkan pengenaan pajak berganda atau non kumulasi. Inilah 

ciri khas PPN yang tidak dimiliki oleh PPn yang diterapkan di Indonesia 

sebelum 1 April 1985. 

4. Perhitungan PPN Terhutang Untuk Dibayar ke Kas Negara Menggunakan 

Indirect Subtration Method 

Indirect Subtration Method adalah metode penghitungan PPN yang 

akan disetor ke Negara dengan cara mengurangi pajak atas perolehan 

dengan pajak atas penyerahan barang atau jasa. Nilai tambah (Value 
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added) adalah penjumlahan unsur-unsur biaya dan laba dalam rangka 

proses produksi atau distribusi barang atau jasa. Jadi nilai tambah tidak 

semata-mata dihasilkan dari perubahan bentuk atau sifat suatu barang 

dalam kegiatan produksi untuk mengenakan PPN atas nilai tambah ini 

dapat dilakukan melalui tiga metode, yaitu: Subtration Method, Indirect 

Subtration Method, Addition Method. Diantara ketiga metode tersebut, UU 

PPN Indonesia menganut Indirect Subtration Method atau metode 

pengurangan secara tidak langsung. 

5. PPN Bersifat Non Kumulatif 

PPN bersifat Multi stage tax namun bersifat non kumulatif yaitu 

tidak menimbulkan pengenaan pajak berganda. Pada umumnya suatu jenis 

pajak yang dikenakan berulang-ulang pada  setiap mata rantai jalur 

distribusi, akan menimbulkan pengenaan pajak berganda. Ternyata PPN 

mengingkari fenomena umum ini. 

6. PPN Indonesia Menganut Tarif Tunggal 

 PPN di Indonesia menganut tarif tunggal yang dalam UU PPN 

1984 ditetapkan sebesar 10%. Dengan peraturan pemerintah tarif ini dapat 

dinaikkan menjadi paling tinggi 15% dan paling rendah 5%. Sisi negatif 

tarif tunggal adalah mempertajam regresivitas PPN. Untuk memperkecil 

sisi negatif ini, UU PPN Indonesia mengenakan PPnBM sebagai pajak 

tambahan disamping PPN atas penyerahan barang kena pajak yang 

tergolong mewah. Sisi positif mengenakan tarif tunggal adalah sederhana 

baik dalam pelaksanaan maupun pengawasan. Dalam PPN Indonesia tarif 
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0% sebenarnya merupakan tarif teknis berdasarkan pertimbangan ekonomi 

yang dikenakan atas barang ekspor kena pajak, yang dimaksud supaya 

pajak masukan atas perolehan barang kena pajak dan jasa kena pajak yang 

terkait dapat dikreditkan sehingga tidak perlu dibebankan lagi sebagai 

biaya. 

7. PPN Adalah Pajak atas Konsumsi Dalam Negeri 

 Sebagai pajak atas konsumsi dalam negeri maka PPN dikenakan 

atas barang atas jasa yang dikonsumsi dalam daerah pabean Republik 

Indonesia. Apabila barang atau jasa itu akan dikonsumsi diluar negeri, 

tidak akan dikenakan PPN di Indonesia. Ini sesuai dengan prinsip tempat 

tujuan yang digunakan dalam pengenaan PPN, yaitu PPN dikenakan 

ditempat tujuan barang atau jasa akan dikonsumsi. 

8. PPN yang Diterapkan di Indonesia adalah PPN Tipe Konsumsi 

Dilihat dari sisi perlakuan terhadap barang modal, PPN Indonesia 

termasuk tipe konsumsi artinya seluruh biaya yang dikeluarkan untuk 

perolehan barang modal dapat dikurangi dari pasar pengenaan pajak. Dalam 

tipe konsumsi ini, kemungkinan terjadi pengenaan pajak berganda atas 

barang modal dapat dihindari sehingga mendorong setiap pengusaha yang 

dikenakan PPN melakukan peremajaan barang modalnya secara berkala. 

PPN sebagai pajak atas konsumsi memberikan indikasi bahwa PPN bukan 

pajak atas kegiatan bisnis. Sifat ini menunjukkan perbedaan yang mendasar 

dengan pajak penghasilan yang merupakan pajak yang dikenakan atas 

kegiatan bisnis. 
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Menurut Agustinus & Isnianto (2011 : 5-6) Objek Pajak dalam PPN 

dikenakan atas: 

1.  Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan 

oleh pengusaha, 

2. Impor Barang Kena Pajak,  

3.  Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan 

oleh pengusaha, 

4.  Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah 

pabean di dalam daerah pabean, 

5.  Pemanfaatan Jasa Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di 

dalam daerah pabean, 

6.  Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak, 

7. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena 

Pajak, 

8. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak, 

9. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak didalam lingkungan 

perusahaan atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan, baik yang 

hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain, 

10. Penyerahan aktiva oleh PKP yang menurut tujuan semula aktiva 

tersebut tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang Pajak Masukan dibayar 

pada saat perolehannya menurut ketentuan dapat dikreditkan. 

Menurut Resmi dalam Nuraeni (2011) Subjek Pajak dalam PPN terdiri 

atas: 
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1. Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan 

penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP yang dikenakan pajak 

berdasarkan Undang-Undang PPN, tidak termasuk usaha kecil. 

2. Pengusaha kecil yang memilih dikukuhkan menjadi PKP. 

  Pengusaha kecil adalah pengusaha yang melakukan penyerahan 

BKP dan/atau penyerahan JKP dengan jumlah peredaran bruto dan/atau 

penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 600.000.000,00 setahun. 

3. Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan BKP tidak berwujud 

dan/atau JKP dari luar daerah pabean. 

4. Orang pribadi atau badan yang melakukan pembangunan rumahnya 

sendiri dengan persyaratan tertentu. 

5. Pemungutan pajak yang ditunjuk oleh pemerintah. 

Pemungutan pajak yang ditunjuk oleh pemerintah terdiri atas 

Kantor Perbendaharaan Negara, Bendahara Pemerintah Pusat dan Daerah 

termasuk daerah pabenan. 

Menurut Resmi dalam Nuraeni (2011) untuk menghitung besarnya PPN 

yang terutang perlu adanya Dasar Pengenaan Pajak (DPP), berupa: harga jual, 

penggantian, nilai impor, nilai ekspor dan lain-lain. 

1.  Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang 

diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, 

tidak termasuk PPN yang dipungut menurut UU PPN 1984 dan 

potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak. 
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2. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang 

diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan 

JKP, tidak termasuk PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam 

Faktur Pajak. 

3. Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan 

bea masuk ditambah pemungutan lainnya yang dikenakan pajak 

berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pabean 

untuk impor BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut UU PPN. 

4. Nilai ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk biaya yang diminta 

untuk seharusnya diminta oleh eksportir. 

5. Nilai lain adalah nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai Dasar 

Pengenaan Pajak dengan Keputusan Menteri Keuangan. 

 

2.3 Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai 

Menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 

disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pendapatan Negara adalah hak 

pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Dari 

pengertian tersebut berarti bahwa pemerintah pusat mempunyai berbagai hak, 

yang salah satu hak pemerintah pusat adalah menggali sumber-sumber 

penerimaan bagi Negara untuk membiayai berbagai belanja atau pengeluaran 

Negara yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Wujud 

pendapatan Negara (Government Revenue) berupa uang (Cash) sebagai 

penerimaan Negara, yang menurut pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 17 
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tahun 2003 diberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan penerimaan 

Negara adalah uang yang masuk ke kas Negara.  

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006 tanggal 19 

Oktober 2006 tentang penerimaan Negara, sumber penerimaan Negara dibagi 

menjadi tiga, yaitu: 

1. Penerimaan Perpajakan 

Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan yang terdiri dari 

pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Pajak dalam 

negeri adalah semua penerimaan Negara yang berasal dari Pajak 

Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) barang dan jasa, 

Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB), Cukai dan Pajak Lainnya. Pajak perdagangan 

internasional adalah semua penerimaan Negara yang berasal dari bea 

masuk dan pajak atau pungutan ekspor. Hingga saat ini struktur 

pendapatan Negara masih didominasi dengan penerimaan perpajakan, 

terutama penerimaan pajak dalam negeri dari sektor non-migas. 

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah semua 

penerimaan yang diterima oleh Negara dalam bentuk penerimaan dari 

Sumber Daya Alam (SDA), bagian pemerintahan atas laba Badan Usaha 

Milik Negara (BUMN), serta penerimaan Negara bukan pajak lain. 

Sebagai salah satu sumber pendapatan Negara, PNBP memiliki peran 

cukup penting dalam menopang kebutuhan pendanaan anggaran dalam 
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APBN walaupun sangat rentan terhadap perkembangan berbagai faktor 

eksternal. PNBP juga dipengaruhi oleh perubahan indikator ekonomi 

makro, terutama nilai tukar dan harga minyak mentah di pasar 

internasional. Hal ini terutama karena struktur PNBP masih didominasi 

oleh penerimaan Sumber Daya Alam (SDA), khususnya yang berasal 

dari penerimaan minyak bumi dan gas alam (migas), yang sangat 

dipengaruhi oleh perkembangan nilai tukar rupiah, harga minyak mentah 

dan tingkat lifting minyak. 

3. Penerimaan Hibah 

Penerimaan hibah adalah semua penerimaan Negara yang berasal 

dari sumbangan swasta dalam negeri serta sumbangan lembaga swasta 

dan pemerintah luar negeri yang menjadi hak pemerintah. Penerimaan 

hibah yang dicatat didalam APBN merupakan sumbangan atau donasi 

(Grant) dari Negara-negara asing, lembaga atau badan nasional serta 

perorangan yang tidak ada kewajiban untuk membayar kembali. 

Perkembangan penerimaan Negara yang berasal dari hibah ini dalam 

setiap tahun anggaran bergantung pada komitmen dan kesediaan Negara 

atau lembaga donator dalam memberikan donasi (bantuan) kepada 

Pemerintah Indonesia. 

Sejak tahun 1989 penerimaan pajak di Indonesia terus meningkat, hal ini 

dikarenakan adanya reformasi perpajakan yang dimulai tahun 1984. Reformasi 

perpajakan di Indonesia ditandai dengan keluarnya beberapa peraturan perpajakan 

antara lain UU Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
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Perpajakan, UU Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh), UU 

Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). 

 Dengan adanya UU Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai 

Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) penerimaan 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia ikut juga meningkat setiap tahunnya, 

hingga akhirnya pada saat ini Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 

penyumbang sektor perpajakan terbesar kedua setelah Pajak Penghasilan (PPh). 

 

2.4 Pengusaha Kena Pajak (PKP)  

Dalam Pasal 1 angka 15 UU PPN 1984, Pengusaha Kena Pajak adalah 

Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak yang dikenai pajak 

berdasarkan Undang-Undang ini tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya 

ditetapkan dengan (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tanggal 

20 Maret 2010), kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan 

sebagai Pengusaha Kena Pajak (Agustinus & Isnianto, 2011 : 8). 

Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha sebagaimana dimaksud seperti 

diatas 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). 

Didalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 yang telah diperbaharui 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang PPnBM, (Pasal 1 

angka 15) Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan 
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penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan 

pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, tidak termasuk 

Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, kecuali 

Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak. 

Seperti diketahui, bahwa PKP merupakan wajib pajak, tetapi wajib pajak belum 

tentu merupakan PKP. 

PPN adalah salah satu bentuk pajak tidak langsung karena tanggungjawab 

pembayaran pajak kepada kas Negara tidak berada ditangan pihak yang memikul 

beban pajak yang artinya ada pihak lain yang bertugas untuk memungutnya dan 

menyetorkannya kepada kas Negara (PKP). Banyaknya jumlah PKP akan 

berdampak positif terhadap penerimaan PPN. Semakin banyak jumlah PKP maka 

akan semakin banyak pula yang akan menyetorkan PPN dan akan mempengaruhi 

besarnya tingkat penerimaan PPN. Hal tersebut menunjukkan bahwa banyak 

sedikitnya jumlah PKP akan mempunyai dampak terhadap besar kecilnya realisasi 

penerimaan PPN (Sudibjo, 2000). 

Pengaruh jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) ini  sebelumnya pernah 

diteliti oleh Saepudin (2008) di Sumut, Yusuf (2011) di Sumut dan Nuraeni 

(2011) di Jakarta. Hasil penelitian 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 menemukan bahwa jumlah Pengusaha 

Kena Pajak (PKP) memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat penerimaan PPN. 
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2.5 Pendapatan Perkapita 

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). 

Pendapatan perkapita merupakan salah satu parameter untuk mengetahui 

tingkat kemakmuran masyarakat yang dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk 

dan pertumbuhan ekonomi. Pendapatan perkapita menunjukkan tingkat 

pendapatan masyarakat yang selanjutnya mempengaruhi konsumsi masyarakat, 

semakin tinggi pendapatan perkapita masyarakat akan semakin tinggi pula 

konsumsi barang atau jasa di masyarakat. Tingkat konsumsi masyarakat terhadap 

barang dan jasa akhirnya meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN). 

Konsumsi          Y = C 

 

             C = C0 + bY 

  

   

 

  C0   

  

 0        Pendapatan 

Gambar 2.1 Fungsi Konsumsi Keynes 
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 Dalam Yusuf (2011) hubungan pendapatan dan konsumsi ditentukan pada 

fungsi konsumsi Keynes. Secara grafis dapat di lihat pada fungsi konsumsi 

Keynes pada gambar 2.1 diatas. 

Keynes menyatakan bahwa pengeluaran konsumsi masyarakat tergantung 

(berbanding lurus) dengan tingkat pendapatannya. Secara lebih spesifik, Keynes 

memasukkan komponen Marginal Propensity to Consume (MPC) ke dalam 

persamaan konsumsinya. Persamaan konsumsi Keynes sering ditulis sebagai 

berikut: 

C = a + By, a > 0, 0 < b < 1 

Keterangan: 

 C = Konsumsi 

 Y = Pendapatan disposebel 

 a = Konstanta 

 b = Kecenderungan mengkonsumsi marginal 

James Dusenberry mengemukakan bahwa pengeluaran konsumsi suatu 

masyarakat ditentukan terutama oleh tingginya pendapatan tertinggi yang pernah 

dicapainya. Pendapatan berkurang, konsumen tidak akan mengurangi pengeluaran 

untuk konsumsi. Untuk mempertahankan tingkat konsumsi yang tinggi, terpaksa 

mengurangi besarnya saving. Apabila pendapatan bertambah maka konsumsi 

mereka juga akan bertambah, tetapi bertambahnya tidak terlalu besar. Sedangkan 

saving akan bertambah dengan pesatnya. 

Kenyataan ini terus dijumpai sampai tingkat pendapatan tertinggi yang 

telah dicapai tercapai kembali. Sesudah puncak dari pendapatan sebelumnya telah 
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dilalui, maka tambahan pendapatan akan banyak menyebabkan bertambahnya 

pengeluaran untuk konsumsi, sedangkan di lain pihak bertambahnya saving tidak 

begitu cepat. 

 

2.6 Pertumbuhan Ekonomi 

Menurut Arsyid dalam Nasrulloh (2016) pertumbuhan ekonomi dapat 

didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang 

menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah. 

Menurut Prof. Simon Kuznies dalam kuliahnya pada Peringatan Nobel 

mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai “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 diartikan sebagai peningkatan kapasitas produksi 

untuk mencapai tambahan output yang diukur oleh nilai seluruh produksi untuk 

tingkat nasional atau reginal untuk tingkat daerah. Teori pertumbuhan ekonomi 
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diartikan sebagai upaya peningkatan produksi untuk mencapai pertambahan 

output yang diukur dengan menggunakan PDB (Produk Domestik Bruto) untuk 

tingkat nasional dan PDRB (Produk Domestik Rasio Bruto) untuk tingkat regional 

(Adisasmita, 2013 : 78) 

Secara ekonomi, ada beberapa cara untuk memperhitungkan pertumbuhan 

ekonomi, baik dilihat dari sisi permintaan maupun jika dilihat dari sisi penawaran. 

Apabila dari sisi permintaan (demand) yaitu dengan memperhitungkan 

komponen-komponen makro ekonomi berupa konsumsi, investasi, ekspor dan 

impor sedangkan dari sisi penawaran (Supply) dengan memperhitungkan nilai 

tambah setiap sektor dalam produksi nasional (Siregar, 2010).  

Menurut Sukirno (2009) laju pertumbuhan ekonomi suatu bangsa dapat 

diukur dengan menggunakan laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 

(AHDK). Berikut ini adalah rumus untuk menghitung tingkat pertumbuhan 

ekonomi: 

G = PDRB1 – PDRB0 x 100% 

PDRB0 

Dimana: 

   G      = Laju pertumbuhan ekonomi 

   PDRB1   = PDRB ADHK pada suatu tahun 

   PDRB0   = PDRB ADHK pada tahun sebelumnya 

PDRB juga dapat digunakan dalam melihat struktur ekonomi dari suatu 

wilayah. Struktur ekonomi digunakan untuk menunjukkan peran sektor-sektor 

ekonomi dalam suatu perekonomian. Sektor yang dominan mempunyai 

kedudukan paling atas dalam struktur tersebut dan akan menjadi ciri khas dari 
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suatu perekonomian. Struktur ekonomi merupakan rasio antara PDRB suatu 

sektor ekonomi pada suatu tahun dengan total PDRB tahun yang sama. Struktur 

ekonomi dinyatakan dalam persentase. Penghitungan struktur ekonomi adalah 

sebagai berikut: 

Struktur Ekonomi = PDRB sektor it  x 100% 

          Total PDRBt 

Dimana: 

      PDRB sektor it = nilai PDRB sektor i pada tahun t 

      Total PDRBt     = nilai total PDRB pada tahun t 

Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan PPN ini sebelumnya 

telah diteliti oleh Wijaya (2013) di Bali menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi 

mempunyai pengaruh terhadap penerimaan PPN. 

 

2.7 Pajak dalam Pandangan Islam 

 Dalam istilah bahasa Arab pajak dikenal dengan nama ُُالُْعْشز (Al-Usyr) 

atau ُُالَْمْكس (Al-Maks), atau bisa juga disebut ُ ِزْيبَتُ  yang ,(Adh-Dharibah) لضَّ

artinya adalah pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak. 

Berdasarkan istilah-istilah di atas di dapatkan bahwa pajak sebenarnya 

diwajibkan bagi orang-orang non muslim kepada pemerintahan Islam sebagai 

bayaran jaminan keamanan. Maka ketika pajak tersebut diwajibkan kepada kaum 

muslimin, para ulama dari zaman sahabat, tabi‟in hingga sekarang berbeda 

pendapat di dalam menyikapinya (www.almanhaj.or.id, 08 Mei 2008). 

Pendapat pertama, menyatakan bahwa dalam islam telah dijelaskan 

keharaman pajak dengan dalil-dalil yang jelas, baik secara umum atau khusus 

http://www.almanhaj.or.id/
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masalah pajak itu sendiri. Pajak juga tidak boleh sama sekali dibebankan kepada 

kaum muslimin, karena kaum muslimin sudah dibebani kewajiban zakat. Di 

antara dalil-dalil syar‟i yang melandasi pendapat ini adalah sebagaimana berikut: 

Dalam firman Allah: 

ُأَْنُتَُكىَنُتَِجاَرةًَُعْهُتََزاضُ  ُالَِّذيَهُآَمىُىاََُلُتَأُْكلُىاُأَْمَىالَُكْمُبَيْىَُكْمُبِاْلبَاِطِلُإَِلَّ ُأَيُّهَا ُيَا

ََُكاَنُبُِكْمَُرِحيًما َُّللاَّ ُِمْىُكْمَُُۚوََلُتَْقتُلُىاُأَْوفَُسُكْمُُۚإِنَّ
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh 

dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” [An-Nisa : 29] 

 

Dalam ayat diatas Allah melarang hamba-Nya saling memakan harta 

sesamanya dengan jalan yang tidak dibenarkan, dan pajak adalah salah satu jalan 

yang batil untuk memakan harta sesamanya. 

Adapun secara khusus, ada dalil hadits yang menjelaskan keharaman pajak 

dan ancaman bagi para penariknya, di antaranya bahwa Rasulullah Shallallahu 

„alaihi wa sallam bersabda: 

َُصاِحَبُاْلَمكِسُفِْيُالىَّارُِ  إِنَّ

“Sesungguhnya pelaku/pemungut pajak (diadzab) di neraka” [HR Ahmad 4/109, 

Abu Dawud kitab Al-Imarah : 7]. 

Pendapat kedua, menyatakan bahwa pajak boleh diambil dari kaum 

muslimin, jika memang negara sangat membutuhkan dana, dan untuk menerapkan 

kebijaksanaan ini pun harus terpenuhi dahulu beberapa syarat. Diantara para 

ulama yang membolehkan pemerintahan Islam mengambil pajak dari kaum 

muslimin adalah imam al-Juwaini di dalam kitab Ghiyats al-Umam hal. 267, 

Imam al-Ghazali di dalam al-Mustashfa I/426, Imam asy-Syathibi di dalam al-
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I‟tishom II/358, Ibnu Abidin dalam Hasyiyah Ibnu Abidin II/336-337, dan 

selainnya. 

Di antara dalil-dalil syar‟i yang melandasi pendapat ini adalah 

sebagaimana Firman Allah Ta‟ala dalam surat Al-Baqarah ayat 177, dimana pada 

ayat ini Allah mengajarkan tentang kebaikan hakiki dan agama yang benar dengan 

mensejajarkan antara: (a) Pemberian harta yang dicintai kepada kerabat, anak-

anak yatim, orang miskin, musafir, orang yang meminta-minta dan 

memerdekakan hamba sahaya, dengan (b) Iman kepada Allah, hari kemudian, 

malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan 

menepati janji, dan lain-lainnya. (www.almanhaj.or.id, 08 Mei 2008). 

Setelah memaparkan dua pendapat para ulama di atas beserta dalil-

dalilnya, maka jalan tengah dari dua perbedaan pendapat ini adalah bahwa tidak 

ada kewajiban atas harta kekayaan yang dimiliki seorang muslim selain zakat, 

namun jika datang kondisi yang menuntut adanya keperluan tambahan (darurat), 

maka akan ada kewajiban tambahan lain berupa pajak (dharibah). Pendapat ini 

sebagaimana dikemukakan oleh al-Qadhi Abu Bakar Ibnu al-Arabi, Imam Malik, 

Imam Qurtubi, Imam asy-Syathibi, Mahmud Syaltut, dan lain-lain. 

Diperbolehkannya memungut pajak menurut para ulama tersebut di atas, alasan 

utamanya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat, karena dana pemerintah 

tidak mencukupi untuk membiayai berbagai “pengeluaran”, yang jika pengeluaran 

itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemadharatan. Sedangkan mencegah 

kemudaratan adalah juga suatu kewajiban. (www.almanhaj.or.id, 08 Mei 2008). 

 

http://www.almanhaj.or.id/
http://www.almanhaj.or.id/
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2.8 Penelitian Terdahulu 

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Saepudin (2008) yang meneliti 

hubungan antara jumlah Pengusaha Kena Pajak, tingkat inflasi dan pertumbuhan 

ekonomi terhadap penerimaan PPN di Sumatera Utara. Penelitian tersebut 

menyimpulkan bahwa inflasi tahun sebelumnya mempunyai pengaruh negatif 

signifikan terhadap penerimaan PPN di Sumatera Utara, Jumlah Pengusaha Kena 

Pajak mempunyai pengaruh positif signifikan dan pertumbuhan ekonomi juga 

mempunyai pengaruh positif signifikan dan terbesar terhadap penerimaan PPN. 

Intan P E F (2009) yang meneliti Jumlah Pengusaha Kena Pajak 

melaporkan PPN, SPT Masa PPN yang dilaporkan, dan SSP PPN yang disetor 

menyimpulkan dalam penelitiannya jumlah PKP melaporkan PPN memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan PPN, SPT Masa PPN yang 

dilaporkan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan PPN, SSP 

PPN yang disetor memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan PPN 

dan jumlah PKP terdaftar memiliki pengaruh yang negatif. 

Kemudian penelitian Chrisyane Laurensia (2011) menyimpulkan bahwa 

jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) terdaftar memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap Penerimaan PPN, SPT Masa PPN yang dilaporkan memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap penerimaan PPN, SSP PPN yang disetorkan memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan PPN dan jumlah PKP terdaftar 

memiliki pengaruh yang negatif. 

Selanjutnya penelitian dilakukan oleh Dwi Nuraeni (2011) menyimpulkan 

bahwa Pengusaha Kena Pajak (PKP) berpengaruh positif secara signifikan 
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terhadap penerimaan PPN, inflasi berpengaruh positif secara signifikan terhadap 

penerimaan PPN dan nilai tukar rupiah berpengaruh secara negatif signifikan 

terhadap penerimaan PPN. 

Mohammad Ismail Yusuf (2011) juga menyimpulkan dalam penelitiannya 

yang berjudul “Analisis Determinan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Sumatera 

Utara”, menyimpulkan bahwa jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) mempunyai 

pengaruh positif signifikan, dan terbesar dibanding variabel lain terhadap 

penerimaan PPN di Sumatera Utara, Inflasi (INF) mempunyai pengaruh negatif 

tidak signifikan terhadap PPN di Sumatera Utara, Suku Bunga Deposito (SBD) 

mempunyai pengaruh negative tidak signifikan terhadap penerimaan PPN di 

Sumatera Utara, Pendapatan Perkapita (YKap) mempunyai pengaruh positif tidak 

signifikan terhadap penerimaan PPN di Sumatera Utara dan secara serempak PKP. 

INF, SBD dan YKap berpengaruh secara signifikan terhadap Pajak Pertambahan 

Nilai (PPN), dimana variabel terbesar pengaruhnya dan signifikan terhadap 

penerimaan PPN adalah variabel Pengusaha Kena Pajak (PKP). 

Penelitian tentang penerimaan PPN juga dilakukan oleh Dewa Made Arta 

Wijaya (2013) yang meneliti pertumbuhan ekonomi dan inflasi di Provinsi Bali 

menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi regional provinsi Bali berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap realisasi penerimaan PPN dalam negeri di Bali 

periode April 2010 – September 2012 dan tingkat inflasi regional Bali tidak 

berpengaruh terhadap realisasi penerimaan PPN dalan negeri di Bali periode April 

2010 – September 2012. 
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Penelitian terdahulu mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ringkasnya 

disajikan dalam tabel berikut: 

Tabel 2.1 

Tabel Penelitian Terdahulu 

 

No 

Nama Peneliti 

(Tahun) dan 

judul 

penelitian 

Variabel 

dependen 

Variabel 

independen 
Hasil penelitian 

1. Saepudin 

(2008) 

“Analisis 

Faktor-Faktor 

Yang 

Mempengaruhi 

Pajak 

Pertambahan 

Nilai (PPN) Di 

Sumatera 

Utara” 

 

Tingkat 

Penerimaan 

PPN 

 

Jumlah 

Pengusaha 

Kena Pajak, 

tingkat 

inflasi dan 

pertumbuhan 

ekonomi 

 

 

1. Jumlah Pengusaha Kena 

Pajak (PKP) 

mempunyai pengaruh 

positif signifikan 

terhadap Penerimaan 

PPN di Sumatera Utara. 

2. Inflasi sebelumnya 

mempunyai pengaruh 

negatif signifikan 

terhadap Penerimaan 

PPN di Sumatera Utara. 

3. Pertumbuhan ekonomi 

mempunyai pengaruh 

positif signifikan dan 

terbesar terhadap 

Penerimaan PPN di 

Sumatera Utara. 

4. Secara serempak PKP, 

inflasi dan pertumbuhan 

ekonomi berpengaruh 

secara signifikan 

terhadap penerimaan 

PPN. 

2. 

 

Intan P E F 

(2009)  

“Pengaruh With 

Holding System 

Terhadap 

Penerimaan 

Pajak 

Pertambahan 

Nilai Pada 

Pengusaha 

Kena Pajak 

Penerimaan 

Pajak 

Pertambaha

n Nilai 

Jumlah 

Pengusaha 

Kena Pajak 

melaporkan 

PPN, SPT 

Masa PPN 

yang 

dilaporkan, 

SSP PPN 

yang disetor 

1. Jumlah Pengusaha Kena 

Pajak (PKP) 

melaporkan memiliki 

pengaruh yang 

signifikan terhadap 

Penerimaan PPN. 

2. SPT Masa PPN yang 

dilaporkan memiliki 

pengaruh yang 

signifikan terhadap 

Penerimaan PPN. 
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No 

Nama Peneliti 

(Tahun) dan 

judul 

penelitian 

Variabel 

dependen 

Variabel 

independen 
Hasil penelitian 

(Studi Kasus 

Kpp Pratama 

Medan)” 

3. SSP PPN yang disetor 

memiliki pengaruh yang 

negatif.  

3. 

 

Chrisyane 

Laurensia 

(2011) 

“Pengaruh Self 

Assesment 

System 

Terhadap 

Penerimaan 

Pajak 

Pertambahan 

Nilai Pada 

Pengusaha 

Kena Pajak 

(Studi Kasus 

Kantor 

Pelayanan 

Pajak Pratama 

Malang 

Utara)” 

Penerimaan 

Pajak 

Pertambaha

n Nilai 

Jumlah PKP 

terdaftar, 

SPT Masa 

PPN yang 

dilaporkan, 

dan SSP PPN 

yang 

disetorkan 

1. Jumlah PKP terdaftar 

memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap 

Penerimaan PPN. 

2. SPT Masa PPN yang 

dilaporkan memiliki 

pengaruh yang 

signifikan terhadap 

penerimaan PPN. 

3. SSP PPN yang 

disetorkan memiliki 

pengaruh yang 

signifikan terhadap 

penerimaan PPN. 

4. Jumlah PKP terdaftar 

memiliki pengaruh yang 

negatif. 

 

4. 

Dwi Nuraeni 

(2011) 

“Pengaruh 

Inflasi, Nilai 

Tukar Rupiah 

dan Jumlah 

Pengusaha 

Kena Pajak 

Terhadap 

Penerimaan 

Pajak 

Pertambahan 

Nilai (PPN)” 

Penerimaan 

Pajak 

Pertambaha

n Nilai 

(PPN) 

Inflasi, nilai 

tukar rupiah 

dan jumlah 

pengusaha 

kena pajak 

1. Inflasi berpengaruh 

positif signifikan 

terhadap penerimaan 

PPN. 

2. Nilai tukar rupiah 

berpengaruh negatif 

signifikan terhadap 

penerimaan PPN. 

3. Jumlah PKP 

berpengaruh positif 

signifikan  terhadap 

penerimaan PPN. 

5. Mohammad 

Ismail Yusuf 

(2011) 

”Analisis 

Determinan 

Pajak 

Pertambahan 

Penerimaan 

Pajak 

Pertambaha

n Nilai 

(PPN) 

Jumlah 

Pengusaha 

Kena Pajak 

(PKP), 

Inflasi, suku 

bunga 

deposito dan 

1. Jumlah Pengusaha Kena 

Pajak (PKP) mempunyai 

pengaruh positif 

signifikan, dan terbesar 

dibanding variabel lain 

terhadap penerimaan 

PPN di Sumatera Utara 
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No 

Nama Peneliti 

(Tahun) dan 

judul 

penelitian 

Variabel 

dependen 

Variabel 

independen 
Hasil penelitian 

Nilai (PPN) di 

Sumatera 

Utara” 

pendapatan 

perkapita 

2. Inflasi (INF) 

mempunyai pengaruh 

negatif tidak signifikan 

terhadap penerimaan 

PPN di Sumater Utara. 

3. Suku Bunga Deposito 

(SDB) mempunyai 

pengaruh negatif tidak 

signifikan terhadap 

penerimaan PPN di 

Sumatera Utara. 

4. Pendapatan Per Kapita 

(YKap) mempunyai 

pengaruh positif tidak 

signifikan terhadap 

penerimaan PPN di 

Sumatera Utara. 

5. Secara serempak PKP, 

INF, SDB, YKap 

berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN), dimana variabel 

terbesar pengaruhnya 

dan signifikan terhadap 

penerimaan PPN adalah 

variabel Pengusaha 

Kena Pajak (PKP). 

6. Dewa Made 

Arta Wijaya 

(2013) 

”Pengaruh 

Pertumbuhan 

Ekonomi dan 

Tingkat Inflasi 

Regional 

Terhadap PPN 

DN Di Bali” 

Penerimaan 

Pajak 

Pertambaha

n Nilai 

(PPN) 

Pertumbuhan 

ekonomi dan 

inflasi 

1. Pertumbuhan ekonomi 

regional Provinsi Bali 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

realisasi penerimaan 

PPN dalam negeri di 

Bali periode April 2010 

– September 2012.  

2. Tingkat inflasi regional 

Provinsi Bali tidak 

berpengaruh terhadap 

realisasi penerimaan 

PPN dalam negeri di 

Bali periode April 2010 
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No 

Nama Peneliti 

(Tahun) dan 

judul 

penelitian 

Variabel 

dependen 

Variabel 

independen 
Hasil penelitian 

– September 2012. 

Sumber: Disusun untuk tujuan penelitian 

2.9 Model Penelitian 

Kerangka pemikiran untuk memudahkan dalam melakukan analisis maka 

penulis menggambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut: 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

 

  

          Gambar 2.2 

            Skema Kerangka Pemikiran 

Jumlah Pengusaha 
Kena Pajak (PKP) 

(X1) 

Pendapatan 

Perkapita (X2) 

Pertumbuhan 

Ekonomi (X3) 

Penerimaan PPN 

(Y) 

Uji Model Regresi 

Uji Asumsi Klasik: 
1. Uji Normalitas 

2. Uji Multikolinearitas 

3. Uji Heterokedastisitas 

4. Uji Auto Korelasi 

Uji Regresi Berganda 

Uji t Adjusted R
2 Uji F 

Interprestasi 

Kesimpulan 
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2.10 Hipotesis 

2.10.1 Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) Terhadap 

Penerimaan PPN 

Pengusaha Kena Pajak 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 penerimaan PPN. 

Menurut hasil penelitian Saepudin (2008) di Sumut, Nuraeni (2011) di 

Jakarta dan Yusuf (2011) di Sumatera Utara menemukan bahwa Pengusaha Kena 

Pajak (PKP) mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap tingkat penerimaan 

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

Barat dan Laurensia (2011) di Malang Utara menemukan jumlah Pengusaha Kena 

Pajak (PKP) yang terdaftar memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat 

penerimaan PPN. Berdasarkan temuan-temuan tersebut maka dapat ditarik 

hipotesis sebagai berikut: 

H1: Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) berpengaruh terhadap 

Penerimaan PPN 
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2.10.2  Pengaruh Pendapatan Perkapita Terhadap 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 akan 

meningkatkan jumlah penerimaan pajak khususnya Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN). 

Menurut penelitian Ismail (2011) di Sumatera Utara yang menguji tentang 

hubungan antara pendapatan perkapita terhadap tingkat penerimaan PPN 

menemukan bahwa pendapatan perkapita mempunyai pengaruh terhadap tingkat 

penerimaan PPN. Berdasarkan temuan-temuan tersebut maka dapat ditarik 

hipotesis sebagai berikut: 

H2: Pendapatan Perkapita berpengaruh terhadap Penerimaan PPN 

 

2.10.3  Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan PPN 

Menurut Arsyid dalam Nasrulloh (2014) pertumbuhan ekonomi dapat 

didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang 

menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah. 

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas 

produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan 
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pendapatan nasional. Dalam fungsi ekonomi pajak berfungsi untuk mengatur 

perekonomian guna mengingkatkan pertumbuhan ekonomi. 

Perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila jumlah balas 

jasa riil terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih 

besar daripada tahun sebelumnya. 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. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi 

memiliki pengaruh terhadap penerimaan PPN. 

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Saepudin (2008) di Sumut 

dan Wijaya (2013) di Bali menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi mempunyai 

pengaruh positif terhadap penerimaan PPN. Berdasarkan temuan-temuan tersebut 

maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut: 

H3: Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Penerimaan PPN 

 


