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BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang  

Banyak negara yang mengalami kondisi belanja negara lebih besar 

dibandingkan dengan penerimaan negara, besarnya biaya yang dikeluarkan negara 

dalam proses pembangunan serta untuk memperbaiki permasalahan ekonomi 

masyarakat. Kondisi tersebut mengharuskan suatu negara untuk berusaha 

memperoleh sumber penerimaan baik dari dalam negeri maupun luar negeri untuk 

menutupi ketimpangan atau defisit yang terjadi (Wijayanti & Budi, 2010). Salah 

satu penerimaan yang diandalkan berbagai negara adalah pajak (Richard & Toly, 

2013). Menurut Boediono (2016) pajak merupakan sumber keuangan negara yang 

paling penting bagi semua negara di dunia. Pajak adalah darah keuangan dalam 

perekonomian dan menjadi sumber utama pembiayaan yang berkontribusi terhadap 

pengeluaran publik negara terkait dengan sektor sosial, politik dan ekonomi 

(Bilquees, 2004).  

Dalam upaya memaksimalkan penerimaan negara, terdapat banyak upaya 

yang dilakukan berbagai negara, salah satunya kerja sama internasional dibidang 

perpajakan antara negara, seperti Automatic Exchange Of Information (AEoI) yang 

merupakan kerja sama di bidang pertukaran informasi untuk tujuan perpajakan 

yang menjadi salah satu insiatif global dalam upaya mengatasi krisis keungan 

dunia. AEoI mulai dikemukakan pada tahun 2010 ketika pemerintah America 

Serikat mengeluarkan kebijakan Foreign Account Tax Complience Act (FATCA) 

untuk melakukan pelaporan kepada pemerintah AS mengenai informasi terkait 
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akun keuangan yang dimiliki oleh penduduk yang berasa diluar AS. Kemudian 

kebijakan tersebut direpon oleh negara-negara lain untuk melakukan hal serupa, 

dan sampai saat tahun 2019 terdapat 102 negara yang bergabung dalam kerja sama 

AEoI. Dengan adanya kerja sama AEoI ini harapkan dapat memaksimalkan 

penerimaan pajak (www.kemenkeu.go.id). Selain itu, Wahyu dalam laporannya 

(News.ddtc.co.id, 14 Juli 2017) bahwa Bhatia menyatakan implimentasi AEoI 

dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian secara global. 

Untuk melihat lebih jauh bagaimana perkembangan penerimaan pajak pada 

masing-masing negara AEoI dari tahun 2008 hingga 2017 sebagai berikut 

 

(Sumber :www.databank.worldbank.org) 

Gambar I.1 

Penerimaan Pajak Negara AEoI 
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Dari gambar grafik penerimaan pajak negara AEoI diatas dapat 

disumpulkan bahwa, secara umum penerimaan pajak negara AEoI dari tahun 2008 

hingga 2017 mengalami penerimaan secara fluktuatif. Namun terdapat titik 

penerimaan pajak mengalami penurun yang paling rendah, yaitu pada tahun 2009. 

Secara keseluruhan pada tahun tersebut hampir semua negara AEoI mengalami 

penurunan penerimaan pajak dikarenakan pada tahun sebelumnya terjadi krisis 

keuangan di Amerika Serikat yang berawal dari kasus gagal bayar atas Kredit 

Kepemilikan Rumah (KPR) atau yang dikenal dengan istilah Subprime mortgage, 

yang berdampak terjadi krisis ekonomi global. Hal ini selaras dengan Musyaffa 

dalam laporannya (www.aa.com.tr, 15 Mei 2019) bahwa Sri Mulyani menyatakan 

dampak kelesuan ekonomi global dapat berpotensi penerimaan pajak yang rendah. 

Selain itu, akibat dari krisis keuangan di Amerika Serikat memberikan dampak 

terhadap  kinerja perdagangan internasional menyusut tajam dan bahkan terburuk 

sejak tahun 1981 (WTO).  

Menurut Salvatore (2007) yang dikutip peneliti dalam Safitriani (2014) 

menyatakan bahwa salah satu aktivitas perekonomian yang tidak dapat dilepaskan 

dari perdagangan internasional adalah aktivitas aliran modal, baik yang sifatnya 

masuk maupun keluar, dari suatu negara. Ketika terjadi aktivitas perdagangan 

internasional berupa kegiatan ekspor dan impor maka besar kemungkinan terjadi 

perpindahan faktor-faktor produksi dari negara eksportir ke negara importir yang 

disebabkan oleh perbedaan biaya dalam proses perdagangan internasional. 

Gnangnon & Brun (2017) menyatakan ekspor dapat dipandang sebagai 

pendorong penting untuk pendapatan pajak. Menurut Sirgy et al., (2006) Dengan 

http://www.aa.com.tr/
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adanya penjualan secara ekspor dapat berpotensi meningkat keuntung perusahaan 

dan pendapatan individu melalui membuka lapangan kerja, sehingga menghasilkan 

pendapatan pajak yang meningkat. Azzura menyampaikan dalam laporannya 

(www.meredeka.com, 5 Agustus 2016) bahwa Sri Mulyani mempredeksi 

pendapatan pajak di Indonesia tahun 2016 tidak mencapai target seperti yang 

ditetapkan dalam APBN-P 2016, diperkirakan minus atau kurang Rp 219 triliun. 

Lebih lanjut ada beberapa hal yang menyebabkan pajak masih jauh dari target, salah 

satu penyebab yang paling berpengaruh adalah penurunan ekspor dan impor. 

Menurut Kletzer dalam Sirgy et al., (2006) Impor dapat memberikan fasilitas seperti 

kemajuan teknologi, yang dapat mendorong daya saing perusahaan domestik, 

peningatan daya saing secara keseluruhan dapat berkontribusi terhadap 

peningkataan pajak. 

Saat kinerja perdagaangan internasional suatu negara mengalami 

penyusutan maka neraca perdagangan akan defisit, salah satu alternatif untuk 

memperbaiki kondisi tersebut adalah menarik investor asing untuk menanamkan 

modalnya dalam bentuk Foreign Direct Investment (Safitriani, 2014). Menurut 

Salebu, (2018) penanaman modal asing memiliki efek jangka panjang dalam 

meningkatkan penerimaan pajak dinegara tujuan investasi dari negara pemilik 

modal. Lebih lanjut, ditemukan fakta bahwa kesejahteraan ekonomi negara dapat 

ditingkatkan melalui penerimaan pajak yang dihasilkan dari laba penanaman modal 

asing (MacDougall dalam Salebu, 2018).  

Selain faktor kondisi perekonomian global, terdapat faktor lain  yang dapat 

memepengaruhi penerimaan pajak, yaitu kondisi perekonomian yang ada pada 

http://www.meredeka.com/
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negara tersebut (Wijayanti & Budi, 2010). Sehingga semakin baik dan stabil kondisi 

perekonomian negara maka semakin optimal pula penerimaan pajak dan negara dan 

sebaliknya. Seperti yang disampaikan Rossa & Fauzi  dalam laporannya 

(www.suara.com, 25 Oktober 2018) bahwa Tito Mboweni mengatakan 

kemorososatan ekonomi Afrika Selatan mengakibatkan pendapatan Negara 

berkurang dan defisit anggaran yang melebar.  

Kondisi perekonomian negara sangat bergantung pada pembangunan yang 

dilakukan, salah satu indikator keberhasilan pembangunan yang dapat dijadikan 

tolak ukur secara makro adalah pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi 

pertumbuhan ekonomi suatu Negara menandakan semakin baik pembangunan 

ekonomi (Todaro & Smith, 2008). Pertumbuhan ekonomi mengindikasikan 

perubahan  dalam pendapatan   yang   diterima   oleh masyarakat, semakin tinggi 

pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan pemerataan pendapatan, menunjukkan 

semakin tinggi pula pendapatan masyarakat, semakin tinggi pendapatan    

masyarakat menyebabkan penerimaan pajak akan bertambah  (Wijayanti & Budi, 

2010). Sehingga pertumbuhan ekonomi yang baik mampu meningkatkan 

pendapatan di suatu negara, namun hal ini akan berdampak sebaliknya jika 

pertumbuhan ekonomi kurang baik di suatu negara tersebut maka pendapatan 

negara akan berkurang. Karran dalam Taha, (2011) menemukan bahwa ekonomi 

dan pajak selalu tumbuh bersama, dan untuk alasan itu pertumbuhan ekonomi selalu 

memiliki efek positif / negatif pada pajak. Pertumbuhan ekonomi negara dapat 

diukur dengan berbagai cara, salah satunya adalah Gross Domestic Product (GDP). 

http://www.suara.com/
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Inflasi merupakan salah satu hal yang membuat kondisi perekonomian suatu 

negara dalam masalah yang serius untuk dihadapi dan mempengaruhi penerimaan 

pajak (Mispiyanti & Kristanti, 2018). Inflasi adalah kenaikan harga-harga barang 

atau jasa secara umum dalam periode tertentu secara terus menerus. Tingginya 

tingkat inflasi suatu negara akan membuat banyak dampak makro seperti 

meningkatnya jumlah pengangguran serta kemiskinan (Damayanti et al., 2016). 

Selain itu juga dapat berpengaruh terhadap nilai pajak yang timbul dari produksi, 

penjualan barang & jasa dan pendapatan yang diperoleh entitas (Bilquess, 2004). 

Banyaknya jumlah penduduk akan memacu kegiatan produksi, konsumsi dari 

penduduk inilah yang akan menimbulkan permintaan agregat (Seetharam, 2012). 

Sehingga pertumbuhan jumlah penduduk sangat mempengaruhi jumlah penerimaan 

pajak di suatu negara. Hal ini juga di dukung dari teori perpajakan, Musgrave 

(1989) yang dikutip peneliti dalam Sari & Ilyas, (2016)  yang menyatakan 

bahwasanya besar kecilnya penerimaan disektor pajak sangat ditentukan oleh 

jumlah penduduk, sehingga dikatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh 

terhadap penerimaan pajak suatu negara. 

Pada bulan September tahun 2015 yang lalu, terjadi pertemuan para kepala 

negara Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, menghasilkan kesimpulan 

bahwa pendapatan pajak dianggap sebagai salah satu sarana penting untuk 

pembangunan yang mencakup semua negara selama 15 tahun kedepan (Gnangnon, 

& Brun, 2017). Tujuan pemerintah dalam mengelola dan memaksimalkan 

pendapatan negara terutama dari segi penerimaan pajak salah satunya untuk dapat 

menunjang pembangunan ekonomi yang optimal, dengan harapan masyarakat 
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sejahtera. Sehingga dengan adanya pembangunan ekonomi yang optimal 

diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan negara. Selain bertujuan 

memaksimalkan penerimaan negara, pajak juga mempunyai fungsi lain, seperti 

fungsi anggaran, fungsi mengatur, fungsi redistribusi pendapatan, dan fungsi 

stabilitas (www.pajak.co.id). 

Menurut Maharani dalam laporannya (www.republika.co.id, 18 Oktober 

2016) bahwa Sri Mulyani menyatakan pajak memiliki fungsi redistribusi yaitu 

penerimaan negara dari pajak digunakan untuk pembelanjaan kebutuhan sosal dan 

pemunahan jasa dasar bagi masyarakat miskin, maka dari itu pajak merupakan 

instrumen penting untuk mengatasi kesenjangan ekonomi. Kesenjangan ekonomi 

sendiri terjadi akibat adanya distribusi pendapatan yang tidak merata yang 

menyebabkan terjadinya ketimpangan ekonomi di masyarakat. Kebijakan dalam 

pajak merupakan alat penting untuk menangani masalah-masalah seperti 

ketimpangan pendapatan ini (Oishi et al., 2018).  Penerimaan pajak dari pendapatan 

negara yang bagus diharapkan dapat mengurangi terjadinya kesenjangan ekonomi 

di masyarakat.  

Penerimaan pajak negara disalurkan ke masyarakat dalam bentuk subsidi atau 

pembiayaan yang diantaranya untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia. 

Selama tiga dekade terakhir pembiayaan terkait kualitas pembangunan manusia di 

negara-negara kaya dan miskin telah mulai menyatu, kesehatan dan pendidikan 

mulai tumbuh pesat. Namun, hampir seperempat anak-anak di bawah usia lima 

tahun mengalami kekurangan gizi, lebih dari  260 juta anak-anak dan remaja tidak 

bersekolah, dan 60 persen anak usia sekolah dasar di negara berkembang masih 

http://www.republika.co.id/
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gagal mencapai kemahiran minimum dalam belajar, sehingga masih banyak negara 

yang gagal menanggulangi dalam populasi mereka (www.wordbank.org). Sehingga 

untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia menjadi hal penting. Jika 

dilihat dalam jangka panjang akan mempengaruhi sektor sosial dan perekonomian, 

seperti mendapatkan pendidikan lebih lama di sekolah dapat mengurangi seseorang 

untuk melakukan tindakan kriminal. Namun, dalam alokasi subsidi atau 

pembiayaan yang diberikan oleh negara-negara memiliki keterbatasan. Salah satu 

keterbatasanya adalah tidak dapat memenuhi semua kebutuhan warga negara. Hal 

ini dikarenakan dalam alokasi subsidi atau pembiayaan sangat dipengaruhi 

besarnya tingkat penerimaan negara, sebagai bentuk modal untuk mengembangkan 

sumber daya manusia yang berujung untuk meningkatkan kualitas pembangunan 

manusia di negara tersebut. 

Fungsi pajak lainnya yang cukup sangat berperan terhadap permasalah negara 

yaitu, fungsi mengatur. Pada fungsi ini, pajak dapat digunakan sebagai instrumen 

mengatasi pengangguran (www.pajak.co.id). Pengangguran menjadi problematika 

serius di banyak negara, khususnya negara-negara berkembang. Di negara 

berkembang usia produktif jumlahnya berlimpah namun tidak diimbangi dengan 

jumlah lapangan kerja yang tersedia, maka pengangguran menjadi suatu masalah 

(www.pajak.co.id). Sehingga penerimaan pajak selain bertujuan untuk 

menumbuhkan kembali sektor-sektor perekonomian masyarakat yang defisit, tetapi 

juga membangun kemandirian ekonomi di masyarakat yang tujuannya adalah untuk 

mengurangi tingkat pengangguran di negara tersebut.  

http://www.wordbank.org/
http://www.pajak.co.id/
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Perekonomian suatu negara rentan, dan tidak teratur dapat diperbaiki dengan 

pajak, karena pajak memiliki fungsi sebagai stabilasi yang mampu memperbaiki 

kondisi perekonomian yang kurang stabil, dalam bentuk subsidi pemerintah. 

Subsidi pemerintah dapat membangun kemandirian masyarakat dan meningkatkan 

kapasitas produksi masyarakat yang tujuannya adalah untuk menunjang pendapatan 

nasional di negara tersebut, sehingga pertumbuhan ekonomi negara tersebut 

diharapkan semakin membaik. 

Penelitian sebelumnya sudah banyak dilakukan untuk meneliti beberapa 

antaseden dan konsekuen penerimaan pajak antara lain  penelitian yang dilakukan  

oleh peneliti baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, diantaranya peneliti 

yang dilakukan oleh orang asing yaitu Böhringer et al., (2002); Dowsen (2006); 

Martorano (2016); Ofoegbu, Akwu & Oliver (2016); Adukonu & Abebrese (2016); 

Egbunike et al.,  (2018), Masood (2019); Kentor (1998);  Braun & Grote (2000); 

Jutting et al., (2004); Piketty & Qian (2009); Nwakanma & Nnamdi (2013); 

Kuralbayeva (2018); Myles (2000) sedangkan penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti Indonesia adalah Damayanti et al., (2016); Olivia & Yudianto (2016); 

Hemanona & Suharyono (2017); Saragih (2018);  Tristuti & Pratomo (2016); 

Mongdong et al., (2018); Lengstari et al., (2016); Richard & Toly (2013); Cahyono 

(2017); Sofian (1997); Saniat et al., (2018); Mispiyanti & Kristanti, (2017); 

Warliana &Arifin (2016); Qodriyah et al., (2018); Suyanto, (2016); Herryanto & 

Toly (2013); Fadhilah & Andi (2016); Sumidartini (2017), Astuti & Aryani, (2016); 

Anggriawan (2015); Lainutu (2013); Warliana & Arifin (2016); Dewi & Widuri  

(2013); Sari & Ilyas (2016). 
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Beberapa hasil penelitian sebelumnya yang telah menunjukkan bahwa 

antaseden dan konsekuen dari penerimaan pajak tidak konsisten. Untuk antaseden 

yang tidak konsisten seperti pertumbuhan ekonomi merupakan penelitian Olivia & 

Yudianto, (2016) yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki 

pengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak, sedangkan penelitian 

Tristuti & Pratomo, (2016) tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan 

pajak. Variabel  investasi asing merupakan penelitian  Hermanona & Suharyono, 

(2017) yang menunjukkan bahwa investasi asing memiliki pengaruh positif 

signifikan terhadap penerimaan pajak, sedangkan penelitian Kentor, (1998) tidak 

ada hubungan atau interaksi antara investasi asing dan penerimaan Negara. Variabel 

inflasi merupakan penelitian Damayanti et al., (2016) yang menunjukan inflasi 

memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak, sedangkan 

penelitian Richard & Toly, (2013) inflasi tidak memiliki hubungan korelasi dengan 

penerimaan pajak. Variabel jumlah penduduk merupakan penelitian Saniat et al. 

(2018), menunjukan jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap penerimaan 

pajak, sedangkan penelitian Sari & Ilyas (2016) Jumlah  penduduk tidak 

berpengangruh terhadap penerimaan pajak daerah. Variabel ekspor merupakan 

penelitian Cheeseman & Griffiths (2005) yang mengatakan bahwa ekspor di negara 

Kenya berpengaruh sangat tinggi terhadap penerimaan pajak, sedangkan penelitian 

Agusalim (2014) mengatakan bahwa pajak pada barang ekspor  memiliki pengaruh 

negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.  

Sedangkan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang menunjukan bahwa 

konsekuen penerimaan pajak tidak konsisten seperti  Human Development Index 
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merupakan penelitian Saragih, (2018) yang menunjukan bahwa penerimaan pajak 

berpengaruh positif terhadap Human Development Index, sedangkan penelitian  

Nwakanma & Nnamdi,  (2013) menyatakan tidak ada hubungan antara antara pajak 

terhadap Human Development Index di Nigeria. Variabel pengangguran merupakan 

penelitian Böhringer et al., (2002) yang menunjukan bahwa penerimaan pajak 

mengurangi pengangguran hingga tingkat terbesar, sedangkan penelitian 

Kuralbayeva, (2018) menyatakan jika peningkatan penerimaaan pajak tinggi maka 

jumlah pengangguran juga tinggi. Variabel pertumbuhan ekonomi merupakan 

penelitian Ofoegbu et al., (2016) yang menunjukan bahwa hubungan positif dan 

signifikan antara pendapatan pajak dan pembangunan ekonomi, sedangkan 

penelitian Piketty & Qian, (2009) progresif perpajakan pendapatan di Cina dan 

menyatakan bahwa ini menjadi masalah dalam pertumbuhan ekonomi. Variabel 

kesenjangan ekonomi merupakan penelitain Prabowo, (2017) membuktikan bahwa 

penerimaan pajak di Indonesia tidak berpengaruh secara signifikan pada 

kesenjangan ekonomi, sedangkan  penelitian Martorano, (2016) yang menyatakan 

bahwa perpajakan telah mempengaruhi evolusi ketidaksetaraan di Amerika Latin 

selama dua dekade terakhir.  

Peneliti Damayanti et al., (2016) menyarankan untuk memberikan variasi 

pada variabel sehingga pengaruhnya dapat terlihat jelas terhadap penerimaan pajak 

dan menambahkan variabel lain yang berkaitan dengan penerimaan pajak. Peneliti 

lain Richard & Agus, (2013) memberikan saran melakukan penelitian di negara-

negara selain ASEAN untuk melihat penelitian ini dapat digeneralisasi di semua 

Negara. 
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Berdasarkan saran dan kelemahan dari penelitian sebelumnya, maka 

penelitian ini akan menggunakan variabel pertumbuhan ekonomi T-1, tingkat 

inflasi, dan jumlah penduduk. Pada penelitian ini penulis menambahkan variabel 

tingkat investasi asing, jumlah impor, dan jumlah eksport karena penelitian dalam 

negeri maupun luar negeri belum ada yang meneliti variabel tersebut terkait dengan 

penerimaan pajak. Foreign Direct Investment, impor, dan ekspor yang merupakan  

saran Damayanti et al., (2016) sebagai variasi dan tambahan variabel. Selain itu 

penilitian ini juga menambah variabel pertumbuhan ekonomi T+1, kesenjangan 

sosial, pengangguran, dan indeks pembangunan manusia terkait dengan konsekuen 

dari penerimaan pajak dinegara-negara AEoI yang merupakan saran dari Richard 

& Agus, (2013) untuk dapat menggeneraliasasi dari hasil penelitian. 

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti ingin melaksanakan penelitian 

dengan judul “Analisis Anteseden dan Konsekuen Penerimaan  Pajak di Negara 

AEoI (Automatic Exchange of Information)”.  

1.2 Rumusan Masalah  

Menurut Holik (2005) banyak negara menjadikan penerimaan pajak sebagai 

sumber dana utama yang dipergunakan untuk pembangunan ekonomi negara, 

dengan tujuan utama mencapai kondisi masyarakat yang sejahtera, adil dan 

makmur. 

Oleh karena itu banyak negara berusaha untuk dapat memaksimalkan 

penerimaan pajak, dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi 

seperti  kondisi perekonomian negara. Harapannya dengan penerimaan pajak yang 

maksimal dapat tercapai pembangun yang optimal dan menyelesaikan 



 
 

13 
 

permasalahan perekonomian, sehingga kondisi perekenomian negara dapat stabil 

dan baik.  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, masalah yang akan diteliti 

selanjutnya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian yaitu:  

a. Bagaimana pengaruh tingkat Ekspor (Export) terhadap penerimaan 

pajak (Tax Revenue) di negara-negara AEoI? 

b. Bagaimana pengaruh tingkat Impor (Import) terhadap penerimaan 

pajak (Tax Revenue) di negara-negara AEoI? 

c. Bagaimana pengaruh tingkat investasi asing (Foreign Direct Growth) 

terhadap penerimaan pajak (Tax Revenue) di negara-negara AEoI? 

d. Bagaimana pengaruh Pertumbuhan Ekonomi sebelumnya (Economic 

Growth T-1) terhadap penerimaan pajak (Tax Revenue) di negara-

negara AEoI? 

e. Bagaimana pengaruh Inflasi (Inflation) terhadap penerimaan pajak (Tax 

Revenue) di negara-negara AEoI? 

f. Bagaimana pengaruh pertumbuhan jumlah penduduk (Population 

Growth) terhadap penerimaan pajak (Tax Revenue) di negara-negara 

AEoI? 

g. Bagaimana pengaruh penerimaan pajak (Tax Revenue) terhadap 

kemiskinan (Poverty) di negara-negara AEoI? 

h. Bagaimana pengaruh penerimaan pajak (Tax Revenue) terhadap 

kesenjangan ekonomi (Inequality) di negara-negara AEoI? 
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i. Bagaimana pengauh penerimaan pajak (Tax Revenue) terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia  (Human Development Index) di negara-negara 

AEoI? 

j. Bagaimana pengaruh penerimaan pajak (Tax Revenue) terhadap 

pengangguran (Unemployment) di negara-negara AEoI? 

k. Bagaimana pengaruh penerimaan pajak (Tax Revenue) terhadap 

pertumbuhan ekonomi selanjutnya (Economic Growth T+1) di negara-

negara AEoI? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Dengan rumusan masalah yang ada, maka dapat ditentukan tujuan penelitian 

ini, yaitu antara lain:  

a. Menganalisis pengaruh Eksport (Export) terhadap penerimaan pajak 

(Tax Revenue) di negara-negara AEoI. 

b. Menganalisis pengaruh Import (Import) terhadap penerimaan pajak 

(Tax Revenue) di negara-negara AEoI. 

c. Menganalisis pengaruh tingkat investasi asing (Foreign Direct Growth) 

terhadap penerimaan pajak (Tax Revenue) di negara-negara AEoI. 

d. Menganalisis pengaruh Pertumbuhan Ekonomi sebelumnya (Economic 

Growth T-1) terhadap penerimaan pajak (Tax Revenue) di negara-

negara AEoI. 

e. Menganalisis pengaruh Inflasi (Inflation) terhadap penerimaan pajak 

(Tax Revenue) di negara-negara AEoI. 
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f. Menganalisis pengaruh pertumbuhan jumlah penduduk (Population 

Growth) terhadap penerimaan pajak (Tax Revenue) di negara-negara 

AEoI.  

g. Menganalisis pengaruh penerimaan pajak (Tax Revenue) terhadap 

kemiskinan (Poverty) di negara-negara AEoI.  

h. Menganalisis pengaruh penerimaan pajak (Tax Revenue) terhadap 

kesenjangan sosial (Inequality) di negara-negara AEoI. 

i. Menganalisis pengaruh penerimaan pajak (Tax Revenue) terhadap 

Indeks Pembangunan Manusia  (Human Development Index) di negara-

negara AEoI.  

j. Menganalisis pengaruh penerimaan pajak (Tax Revenue) terhadap 

pengangguran (Unemployment) di negara-negara AEoI. 

k. Menganalisis pengaruh penerimaan pajak (Tax Revenue) terhadap 

pertumbuhan ekonomi selanjutnya (Economic Growth T+1) di negara-

negara AEoI . 

1.4 Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberi manfaat kepada berbagai pihak 

yang berkepentingan, antara lain: 

a. Aspek Teoritis dan Akademis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan para akademisi sebagai 

referensi, bahan perbandingan, dan pembelajaran atas perbedaan metode 

dan waktu penelitian terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang 
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sejenis untuk penelitian selanjutnya di masa akan datang dalam memilih 

topik yang sejenis. 

b. Manfaat praktik 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktik yaitu :  

• Dapat memberikan gambaran dan informasi sebagai bahan pertimbangan 

kepada pemerintah terkait kondisi negara di bidang ekonomi dan sosial 

yang tidak hanya di alami oleh negara Indonesia tapi di berbagai negara 

AEoI dan kebijakan pemerintah terhadap pengelolaan terkait penerimaan 

pajak negara. 

• Memberikan gambaran kepada masyarakat selaku wajib pajak mengenai 

sejauh mana manfaat dari penerimaan pajak untuk Negara, sehingga 

diharapkan dapat menjadi pendorong motivasi untuk memenuhi segala 

kewajiban perpajakan. 

1.5 Sistematika Penulisan  

Penelitian dalam tesis ini disusun dan dibagi ke dalam lima bab, yaitu: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang penjelasan latar belakang penelitian, rumusan 

permasalahan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II : KAJIAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka yang meliputi teori, hasil penelitian 

dan studi relevan oleh para peneliti terdahulu terkait topik penerimaan pajak 
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yang dijadikan peneliti sebagai bahan pertimbangan dalam mengembangkan 

kerangka pemikiran dan menyusun hipotesis penelitian. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini memaparkan tentang metode penelitian meliputi populasi dan sampel 

penelitian, sumber dan metode pengumpulan data, variabel penelitian dan 

definisi operasionalnya, dan metode analisis data. 

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN  

Bab ini menjelaskan tentang deskripsi dan analisis hasil olah data, hasil 

pengujian hipotesis dan pembahasan hasil penelitian. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian dan 

implikasi berupa saran bagi pemerintah serta masyarakat sebagai pengelola 

dan kewajiban dalam membayar pajak sebagai penerimaan negara. 

 

 

 

 

 

 

 

 


