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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1  Gambaran Umum Subjek dan Objek Penelitian 

 Data dalam penelitian ini adalah Negara yang terdaftar dalam organisasi 

AEoI selama tahun 2010-2017. Data tersebut diperoleh melalui 

www.worldbank.org dan hdr.undp.org. Teknik pengambilan sampel dalam 

penelitian ini menggunakan metode purposive sampling seperti yang telah 

dijelaskan pada bab 3. Sampel yang yang akan digunakan dalam penelitian ini 

sebanyak 38 Negara. Sehingga jumlah data yang diperoleh oleh penulis adalah 304 

data  

Tabel IV.1 

Sampel Penelitian 

Argentina Spain Latvia Cyprus 

Austria Finland Poland Germany 

Belgium France Portugal Denmark 

Bulgaria Hungary Romania Italy 

Brazil Indonesia Russian Federation Korea, Rep. 

Canada India Slovenia Lithuania 

Chile Ireland Sweden Luxembourg 

Colombia Iceland Turkey  

Costa Rica Israel Uruguay   

Sumber : World Bank, 2019 

4.1.1  Perkembangan Penerimaan Pajak di Negara AEoI 

Perkembangan tingkat penerimaan pajak di Negara AEoI selama periode 

tahun 2008  sampai dengan tahun 2017 dapat dilihat pada gambar berikut. 

http://www.worldbank.org/
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(Sumber :www.databank.worldbank.org) 

Gambar IV.1 

Penerimaan Pajak Negara AEoI 

 

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.  
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4.1.2  Perkembangan Ekspor di Negara AEoI 

Perkembangan tingkat kegiatan ekspor di Negara AEoI selama periode 

tahun 2008  sampai dengan tahun 2017 dapat dilihat pada gambar berikut. 

 

Sumber : data diolah 

Gambar IV.2 

Eksport Negara AEoI 

 

Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa eksport tertinggi terjadi di Negara 

di German tepatnya pada tahun 2014, kemudian tertinggi selanjutnya terjadi pada 

tahun 2017 dengan Negara yang sama. Untuk Negara lain dengan angka eksport 

tertinggi terjadi pada Negara japan tepatnya pada tahun 2011. Secara keseluruhan 

tingkat ekspor di Negara-Negara AEoI terendah terjadi pada tahun 2009, hal ini 

dikarenakan pengaruh besar krisis ekonomi dunia pada tahun 2008. 
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4.1.3 Pekembangan Impor di Negara AEoI 

Perkembangan tingkat kegiatan impor di Negara AEoI selama periode tahun 

2008  sampai dengan tahun 2017 dapat dilihat pada gambar berikut.. 

 

Sumber : data diolah 

Gambar IV.3 

Impor Negara AEoI 

 

Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa impor yang terjadi di masing-

masing Negara sangat berbeda nilainya. Dan pertumbuhannyapun fruktuatif. Dapat 

diketahui bahwa import tertinggi terjadi di Negara di German tepatnya pada tahun 

2014, kemudian tertinggi selanjutnya terjadi pada tahun 2011 dengan Negara yang 

sama. Untuk Negara lain dengan angka import tertinggi terjadi pada Negara japan 

tepatnya pada tahun 2012. Secara keseluruhan tingkat impor di Negara-Negara 
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AEoI terendah terjadi pada tahun 2009, hal ini dikarenakan pengaruh besar krisis 

ekonomi dunia pada tahun 2008. 

4.1.4 Pekembangan Investasi Asing di Negara AEoI 

Perkembangan tingkat investasi asing di Negara AEoI selama periode tahun 

2008  sampai dengan tahun 2017 dapat dilihat pada gambar berikut. 

 

Sumber : data diolah 

Gambar IV.4 

Foreign Direct Investment Negara AEoI 

 

Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa Negara tujuan investasi asing 

yang sangat banyak diminati adalah pada Negara Belanda. Dari gambar diatas 

didapat kesimpulan bahwa banyak investor asing yang sangat tertarik dalam 

berinvestasi di Belanda. Selain Belanda, German dan Irlandia juga termasuk Negara 
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yang memiliki pertumbuhan yang baik dalam segi penanaman modal asing di 

negaranya. Secara keseluruhan tingkat investasi asing di Negara-Negara AEoI 

terendah terjadi pada tahun 2009, hal ini dikarenakan pengaruh besar krisis 

ekonomi dunia pada tahun 2008.  

4.1.5 Pekembangan pertumbuhan ekonomi di Negara AEoI 

Perkembangan tingkat pertumbuhan ekonomi di Negara AEoI selama 

periode tahun 2008  sampai dengan tahun 2017 dapat dilihat pada gambar berikut. 

 

Sumber : data diolah 

Gambar IV.5 

Pertumbuhan Ekonomi Negara AEoI 

 

Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa pertumbuahn ekonomi yang 

terjadi di masing-masing Negara sangat berbeda nilainya. Dan pertumbuhannyapun 

cenderung fruktuatif. Dapat diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi tertinggi 
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terjadi di Negara di German tepatnya pada tahun 2018, kemudian tertinggi 

selanjutnya terjadi pada tahun 2014 dengan Negara yang sama. Untuk Negara lain 

dengan angka pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada Negara France tepatnya 

pada tahun 2018.  

4.1.6 Pekembangan inflasi di Negara AEoI 

Perkembangan tingkat inflasi di Negara AEoI selama periode tahun 2008  

sampai dengan tahun 2017 dapat dilihat pada gambar berikut. 

 

Sumber : data diolah 

Gambar IV.6 

Inflasi Negara AEoI  

 

Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa inflasi tertinggi terjadi di Negara 

Argentina tepatnya pada tahun 2016, kemudian tertinggi selanjutnya terjadi pada 
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tahun 2014 dengan Negara yang sama. Untuk Negara lain dengan angka inflasi 

tertinggi terjadi pada Negara Rusia tepatnya pada tahun 2001.  Beberapa negara 

AEoI pada tahun 2009 mengalami Deflasi, tepatnya Negara yang paling besar 

menalami deflasi pada tahun 2009 adalah Latvia. 

4.1.7 Pekembangan jumlah penduduk di Negara AEoI 

Perkembangan jumlah penduduk di Negara AEoI selama periode tahun 

2008  sampai dengan tahun 2017 dapat dilihat pada gambar berikut. 

 

Sumber : data diolah 

Gambar IV.7 

Jumlah Penduduk  Negara AEoI  

 

Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk di Negara AEoI 

secara keseluruhan mengalami peningkatan tiap tahun. Untuk jumlah penduduk 

 -

 200.000.000

 400.000.000

 600.000.000

 800.000.000

 1.000.000.000

 1.200.000.000

 1.400.000.000

 1.600.000.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Argentina Australia Austria Belgium Bulgaria
Brazil Canada Chile Colombia Costa Rica
Cyprus Czech Republic Germany Denmark Spain
Estonia Finland France Hungary Indonesia
India Ireland Iceland Israel Italy
Korea, Rep. Lithuania Luxembourg Latvia Netherlands



 
 

88 
 

terbanyak di Negara India tepatnya pada tahun 2017, kemudian tertinggi 

selanjutnya terjadi pada tahun 2016 dengan Negara yang sama. Untuk Negara lain 

dengan jumlah penduduk terbanyak terjadi pada Negara Brazil tepatnya pada tahun 

2017.   

4.1.8 Pekembangan indeks pembangunan manusia di Negara AEoI 

Perkembangan indeks pembangunan manusia di Negara AEoI selama 

periode tahun 2008  sampai dengan tahun 2017 dapat dilihat pada gambar berikut. 

 

Sumber : data diolah 

Gambar IV.8 

Tingkat Indeks Pembangunan Manusia Negara AEoI  
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Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa tingkat indeks pembangunan 

manusia tertinggi terjadi di Negara Austaralia tepatnya pada tahun 2016, kemudian 

tertinggi selanjutnya terjadi pada tahun 2017 dengan Negara yang sama. Untuk 

Negara lain dengan angka indeks pembangunan manusia tertinggi terjadi pada 

Negara Sweden tepatnya pada tahun 2017.   

4.1.9 Pekembangan kesenjangan ekonomi di Negara AEoI 

Perkembangan kesenjangan ekonomi di Negara AEoI selama periode tahun 

2008  sampai dengan tahun 2017 dapat dilihat pada gambar berikut. 

Sumber : data diolah 

Gambar IV.9 

Tingkat Kesenjangan Ekonomi  Negara AEoI  
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Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa tingkat kesenjangan ekonomi di 

Negara AEoI cenderung fruktuatif, kesenjangan ekonomi tertinggi terjadi di Negara 

Colombia tepatnya pada tahun 2011, kemudian tertinggi selanjutnya terjadi pada 

tahun 2012 dengan Negara yang sama. Untuk Negara lain dengan angka 

kesenjangan ekonomi tertinggi terjadi pada Negara Brazil tepatnya pada tahun 

2011.   

4.1.10 Pekembangan pengangguran di Negara AEoI 

Perkembangan pengangguran di Negara AEoI selama periode tahun 2008  

sampai dengan tahun 2017 dapat dilihat pada gambar berikut. 

 

Sumber : data diolah 

Gambar IV.10 

Tingkat Pengangguran  Negara AEoI  
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Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa tingkat pengangguran yang terjadi 

di masing-masing Negara sangat berbeda nilainya, dan  cenderung fruktuatif. 

Tingkat pengangguran tertinggi terjadi di Negara India tepatnya pada tahun 2017, 

kemudian tertinggi selanjutnya terjadi pada tahun 2016 dengan Negara yang sama. 

Untuk Negara lain dengan pengangguran tertinggi terjadi pada Negara Brazil 

tepatnya pada tahun 2007. Jika dibandingkan dengan data jumlah penduduk, maka 

terdapat kesamaan antara Negara yang jumlah penduduk terbanyak dan tingkat 

pengangguran terbesar yaitu India. 

4.2     Analisis Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini guna 

memberikan gambaran data secara deskriptif. Statistik deskriptif yang dijelaskan 

dalam penelitian ini meliputi mean (rata-rata), median (nilai tengah), maksimum, 

minimum, dan standar deviasi. 
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Tabel IV.2 

Analisis Statistik Deskriptif 

 

Berdasarkan tabel tersebut, dapat disimpulkan deskripsi masing-masing 

variabel sebagai berikut: 

1. Variabel penerimaan pajak memiliki minimum sebesar 21.375, artinya nilai 

paling rendah dari penerimaan pajak pada Negara di AEoI adalah sebesar 

21.375. Sementara nilai maksimum dari penerimaan pajak sebesar 27.223, yang 

berarti bahwa nilai tertinggi dari penerimaan pajak di Negata AEoi sebesar 

27.223. Kemudian, variabel penerimaan pajak memiliki nilai rata-rata sebesar 

24.739 yang berarti bahwa penerimaan pajak di negara AEoI rata rata adalah 

sebesar 24.739. Dan standar devisiasinya adalah sebesar 1.435 yang memiliki 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

PP 304 21.375 27.223 24.739 1.435 

EKS 304 22.685 28.207 25.581 1.321 

IMP 304 22.475 28.043 25.553 1.305 

IA 304 -24.399 26.528 19.427 12.455 

PE T-1 304 23.301 28.992 26.423 1.520 

IFS 304 -3.258 41.119 3.413 5.156 

JP 304 12.670 21.015 16.479 1.733 

IPM 304 0.581 0.939 0.847 0.072 

KE 304 0.046 0.539 0.194 0.077 

PGN 304 0.024 0.261 0.082 0.037 

PE T+1 304 23.413 29.017 26.477 1.505 
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arti bahwa ukuran penyebaran data dari variabel penerimaan pajak adalah 1.435 

dari 304 sampel yang digunakan. 

2. Variabel ekspor memiliki minimum sebesar 22.685, artinya nilai paling rendah 

dari ekspor di Negara AEoI adalah sebesar 22.685. Sementara nilai maksimum 

dari ekspor sebesar 28.207, yang berarti bahwa nilai tertinggi dari ekspor di 

Negara AEoi sebesar 28.207. Kemudian, variabel ekspor memiliki nilai rata-rata 

sebesar 25.581 yang berarti bahwa ekspor di negara AEoI rata rata adalah 

sebesar 25.581. Dan standar devisiasinya adalah sebesar 1.321 yang memiliki 

arti bahwa ukuran penyebaran data dari variabel ekspor adalah 1.321 dari 304 

sampel yang digunakan. 

3. Variabel impor memiliki minimum sebesar 22.475, artinya nilai paling rendah 

dari impor di Negara AEoI adalah sebesar 22.475. Sementara nilai maksimum 

dari impor sebesar 28.043, yang berarti bahwa nilai tertinggi dari impor di 

Negara AEoi sebesar 28.043. Kemudian, variabel impor memiliki nilai rata-rata 

sebesar 25.553 yang berarti bahwa impor di negara AEoI rata rata adalah sebesar 

25.553. Dan standar devisiasinya adalah sebesar 1.305 yang memiliki arti bahwa 

ukuran penyebaran data dari variabel impor adalah 1.305 dari 304 sampel yang 

digunakan. 

4. Variabel investasi asing memiliki minimum sebesar -24.399, artinya nilai paling 

rendah dari investasi asing di Negara AEoI adalah sebesar -24.399. Sementara 

nilai maksimum dari investasi asing sebesar 26.528, yang berarti bahwa nilai 

tertinggi dari investasi asing di Negara AEoi sebesar 26.528. Kemudian, variabel 

investasi asing memiliki nilai rata-rata sebesar 19.427 yang berarti bahwa 
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investasi asing di negara AEoI rata rata adalah sebesar 19.427. Dan standar 

devisiasinya adalah sebesar 12.455 yang memiliki arti bahwa ukuran penyebaran 

data dari variabel investasi asing adalah 12.455 dari 304 sampel yang digunakan. 

5. Variabel pertumbuhan ekonomi T-1 memiliki minimum sebesar 23.301, artinya 

nilai paling rendah dari pertumbuhan ekonomi T-1 di Negara AEoI adalah 

sebesar 23.301. Sementara nilai maksimum dari pertumbuhan ekonomi T-1 

sebesar 28.992, yang berarti bahwa nilai tertinggi dari pertumbuhan ekonomi T-

1 di Negara AEoi sebesar 28.992. Kemudian, variabel pertumbuhan ekonomi T-

1 memiliki nilai rata-rata sebesar 26.423 yang berarti bahwa pertumbuhan 

ekonomi T-1 di negara AEoI rata rata adalah sebesar 26.423. Dan standar 

devisiasinya adalah sebesar 1.520 yang memiliki arti bahwa ukuran penyebaran 

data dari variabel pertumbuhan ekonomi T-1 adalah 1.520 dari 304 sampel yang 

digunakan. 

6. Variabel inflasi  memiliki minimum sebesar -3.258, artinya nilai paling rendah 

dari inflasi  di Negara AEoI adalah sebesar -3.258. Sementara nilai maksimum 

dari inflasi sebesar 41.119, yang berarti bahwa nilai tertinggi dari inflasi di 

Negara AEoi sebesar 41.119.  kemudian, variabel inflasi memiliki nilai rata-rata 

sebesar 3.413yang berarti bahwa inflasi di negara AEoI rata rata adalah sebesar 

3.413. Dan standar devisiasinya adalah sebesar 5.156 yang memiliki arti bahwa 

ukuran penyebaran data dari variabel inflasi adalah 5.156 dari 304 sampel yang 

digunakan. 

7. Variabel jumlah penduduk  memiliki minimum sebesar 12.670, artinya nilai 

paling rendah dari jumlah penduduk  di Negara AEoI adalah sebesar 12.670. 
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Sementara nilai maksimum dari jumlah penduduk sebesar 21.015, yang berarti 

bahwa nilai tertinggi dari jumlah penduduk di Negara AEoi sebesar 21.015.  

kemudian, variabel jumlah penduduk memiliki nilai rata-rata sebesar 

16.479yang berarti bahwa jumlah penduduk di negara AEoI rata rata adalah 

sebesar 16.479. Dan standar devisiasinya adalah sebesar 1.733 yang memiliki 

arti bahwa ukuran penyebaran data dari variabel jumlah penduduk adalah 1.733 

dari 304 sampel yang digunakan. 

8. Variabel indeks pembangunan manusia  memiliki minimum sebesar 0.581, 

artinya nilai paling rendah dari indeks pembangunan manusia di Negara AEoI 

adalah sebesar 0.581. Sementara nilai maksimum dari indeks  pembangunan 

manusia sebesar 0.939, yang berarti bahwa nilai tertinggi dari indeks 

pembangunan manusia di Negara AEoi sebesar 0.939.  kemudian, variabel 

indeks pembangunan manusia memiliki nilai rata-rata sebesar 0.847 yang berarti 

bahwa indeks pembangunan manusia  di negara AEoI rata rata adalah sebesar 

0.847. Dan standar devisiasinya adalah sebesar 0.072 yang memiliki arti bahwa 

ukuran penyebaran data dari variabel indeks pembangunan manusia  adalah 

0.072 dari 304 sampel yang digunakan. 

9. Variabel kesenjangan ekonomi memiliki minimum sebesar 0.046, artinya nilai 

paling rendah dari kesenjangan ekonomi di Negara AEoI adalah sebesar 0.046. 

Sementara nilai maksimum dari kesenjangan ekonomi sebesar 0.539, yang 

berarti bahwa nilai tertinggi dari kesenjangan ekonomi di Negara AEoi sebesar 

0.539.  kemudian, variabel kesenjangan ekonomi memiliki nilai rata-rata sebesar 

0.194 yang berarti bahwa kesenjangan ekonomi  di negara AEoI rata rata adalah 
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sebesar 0.194. Dan standar devisiasinya adalah sebesar 0.077 yang memiliki arti 

bahwa ukuran  penyebaran data dari variabel kesenjangan ekonomi adalah 0.077 

dari 304 sampel yang digunakan. 

10. Variabel pengangguran  memiliki minimum sebesar 0.024, artinya nilai paling 

rendah dari pengangguran di Negara AEoI adalah sebesar 0.024. Sementara nilai 

maksimum dari pengangguran sebesar 0.261, yang berarti bahwa nilai tertinggi 

dari pengangguran di Negara AEoi sebesar 0.261.  kemudian, variabel 

pengangguran memiliki nilai rata-rata sebesar 0.082 yang berarti bahwa 

pengangguran di negara AEoI rata rata adalah sebesar 0.082. Dan standar 

devisiasinya adalah sebesar 0.037yang memiliki arti bahwa ukuran  penyebaran 

data dari variabel pengangguran adalah 0.037dari 304 sampel yang digunakan. 

11. Variabel pertumbuhan ekonomi T+1   memiliki minimum sebesar 23.413, 

artinya nilai paling rendah dari pertumbuhan ekonomi T+1   di Negara AEoI 

adalah sebesar 23.413. Sementara nilai maksimum dari pertumbuhan ekonomi 

T+1   sebesar 29.017, yang berarti bahwa nilai tertinggi dari pertumbuhan 

ekonomi T+1   di Negara AEoi sebesar 29.017.  kemudian, variabel pertumbuhan 

ekonomi T+1   memiliki nilai rata-rata sebesar 26.477 yang berarti bahwa 

pertumbuhan ekonomi T+1   di negara AEoI rata rata adalah sebesar 26.477. Dan 

standar devisiasinya adalah sebesar 1.505 yang memiliki arti bahwa ukuran  

penyebaran data dari variabel pertumbuhan ekonomi T+1   adalah 1.505 dari 304 

sampel yang digunakan 
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4.3 Analisis Korelasi 

Uji korelasi merupakan alat uji untuk mengukur adanya hubungan linier 

antara variabel satu dengan variabel lain. Korelasi menunjukkan indikasi awal 

hubungan antar variabel. Berikut hasil analisis korelasi disajikan pada tabel 4.3. 

Tabel IV.3 

Uji Korelasi 

 

 PP EKS IMP IA PE T-1 IFS JP IPM KE PGN PE T+1 

PP 1.000           

EKS 0.205 1.000          

IMP 0.009 -0.038 1.000         

IA 0.171 0.101 -0.043 1.000        

PE T-1 0.278 0.128 -0.041 0.143 1.000       

IFS 0.029 -0.015 0.043 0.084 0.073 1.000      

JP 0.210 0.043 0.086 0.114 0.097 0.075 1.000     

IPM -0.008 -0.058 -0.014 -0.089 -0.014 -0.045 -0.052 1.000    

KE -0.027 -0.050 -0.068 0.163 0.108 0.290 0.101 -0.069 1.000   

PGN -0.130 -0.051 -0.103 -0.015 -0.091 -0.115 -0.070 0.126 -0.044 1.000  

PE T+1 0.297 0.029 -0.011 0.125 0.106 0.089 -0.005 -0.041 0.040 -0.100 1.000 

Keterangan :  

PP = Penerimaan Pajak, EKS = Ekspor, INP = Impor, PE T-1= Pertumbuhan 

Ekonomi T-1, IFS = Inflasi, JP =Jumlah Penduduk, IPMS = Indeks Pembangunan 

Manusia, KE = Kesenjangan Ekonomi, PGN = Pengangguran, PE T+1 = 

Pertumbuhan Ekonomi T+1. 

 

Dari Tabel 4.3 di atas dapat disimpulkan bahwa variabel PP memiliki 

korelasi positif dengan EKS sebesar 0.205, IMP sebesar 0.009, IA sebesar 0.171, 

PE T-1 sebesar 0.278, IFS sebesar 0.029, JP sebesar 0.210, PE T+1 sebesar 0.297. 
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Sedangkan terdapat korelasi negatif dengan IPM sebesar -0.008, KE sebesar -0.027, 

dan PGN sebesar-0.130. 

Variabel EKS memiliki pengaruh positif terhadap PP sebesar 0.205, IA 

sebesar 0.101, PE T-1 sebesar 0.128, JP sebesar 0.043, PE T+1 sebesar 0.029. 

Sedangkan terdapat korelasi negatif dengan IMP sebesar -0.038, IFS sebesar -

0.015, IPM sebesar -0.058, KE sebesar -0.050, PGN sebesar -0.051. 

Variabel IMP memiliki pengaruh positif terhadap PP sebesar 0.009, IFS 

sebesar 0.043, JP sebesar 0.086. Sedangkan terdapat korelasi negatif terhadap EKS 

sebesar -0.038, IA sebesar -0.043, PE T-1 sebesar -0.041, IPM sebesar -0.014, KE 

sebesar -0.068, PGN sebesar -0.103, dan PE T+1 sebesar -0.011. 

Variabel IA memiliki pengaruh positif terhadap PP sebesar 0.171, EKS 

sebesar 0.101, PE T-1 sebesar 0.143, IFS sebesar 0.084, JP sebesar 0.114, KE 

sebesar 0.163, dan PE T+1 sebesar 0.125. Sedangkan terdapat korelasi negatif 

terhadap IMP sebesar -0.043, IPM sebesar -0.089, dan PGN sebesar -0.015. 

Variabel PE T-1 memiliki pengaruh positif terhadap PP sebesar 0.278, EKS 

sebesar 0.128, IA sebesar 0.143, IFS sebesar 0.073, JP sebesar 0.097, KE sebesar 

0.108, PE T+1 sebesar 0.106. Sedangkan terdapat korelasi negatif terhadap IMP 

sebesar -0.041, IPM sebesar -0.014, dan PGN sebesar -0.091. 

Variabel IFS memilki pengaruh positif terhadap PP sebesar 0.029, IMP 

sebesar 0.043, IA sebesar 0.084, PE T-1 sebesar 0.073, JP sebesar 0.075, KE 

sebesar 0.290, dan PE T+1 sebesar 0.089. Sedangkan terdapat korelasi negatif 

terhadap EKS sebesar -0.015, IPM sebesar -0.045, dan PGN sebesar -0.115. 
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Variabel JP memiliki pengaruh positif terhadap PP sebesar 0.210, EKS 

sebesar 0.043, IMP sebesar 0.086, IA sebesar 0.114, PE T-1 sebesar 0.097, IFS 

sebesar 0.075, dan KE sebesar 0.101. Sedangkan terdapat korelasi netaif terhadap 

IPM sebesar -0.052, PGN sebesar -0.115, dan PE T+1 sebesar -0.005. 

Variabel IPM memiliki pengaruh positif terhadap PGN sebesar 0.126. 

Sedangkan terdapat korelasi negatif terhadap PP sebesar -0.008, EKS sebesar -

0.058, IMP sebesar -0.014, IA sebesar -0.089, PE T-1 sebesar -0.014, IFS sebesar -

0.045, JP sebesar -0.052, KE sebesar -0.069, dan PE T+1 sebesar-0.041. 

Variabel KE memiliki pengaruh positif terhadap IA sebesar 0.163, PE T-1 

sebesar 0.108,  IFS sebesar 0.290, JP sebesar 0.101,  dan PE T+1 sebesar 0.040. 

Sedangkan terdapat korelasi negatif terhadap PP sebesar -0.027, EKS sebesar -

0.050, IMP sebesar -0.068, IPM sebesar -0.069, dan PGN sebesar -0.044. 

Variabel PGN memiliki pengaruh positif terhadap IPM sebesar 0.126. 

Sedangkan terdapat korelasi negatif terhadap PP sebesar -0.130,  EKS sebesar -

0.051, IMP sebesar -0.103, IA sebesar -0.015, PE T-1 sebesar -0.091, IFS sebesar -

0.115, JP sebesar -0.070,  KE sebesar -0.044, dan PE T+1 sebesar-0.100. 

Variabel PE T+1 memiliki pengaruh positif terhadap PP sebesar 0.297, EKS 

sebesar 0.029, IA sebesar 0.125, PE T+1 sebesar 0.106, IFS sebesar 0.089, dan KE 

sebesar 0.040. Sedangkan terdapat korelasi negatif terhadap IMP sebesar -0.011, JP 

sebesar -0.005, IPM sebesar -0.041, dan PGN sebesar -0.100. 

4.4  Analisis R-Square 
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Sebelum melakukan uji hipotesis, peneliti akan memberi penjelasan tentang 

seberapa besar kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen. Hal ini 

dapat dilakukan dengan melihat nilai R-square. 

Tabel IV.4 

Analisis R-Square 

 

 R-Square 

Penerimaan Pajak 0.968 

Indeks Pembangunan Manusia 0.011 

Kesenjangan Ekonomi 0.001 

Pengangguran 0.019 

pertumbuhan ekonomi T+1    0.947 

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui sebagai berikut; 

1.   Nilai R-square penerimaan pajak sebesar 0,968. Hal ini memiliki arti bahwa 

variabilitas variabel penerimaan pajak dapat di jelaskan oleh variabilitas 

variabel X1, X2, X3, X4, X5, dan X6 sebesar 96,8% sedangkan 3,2% 

dijelaskan oleh variabel  lain di  luar model yang diteliti.  

2.   Nilai R-square Indeks pembangunan manusia sebesar 0,011. Hal ini memiliki 

arti bahwa variabilitas variabel indeks pembangunan manusia  dapat di jelaskan 

oleh variabilitas variabel Penerimaan pajak sebesar 1,1% sedangkan 98,9% 

dijelaskan oleh variabel  lain di  luar model yang diteliti.  

3.   Nilai R-square kesenjangan ekonomi sebesar 0,001. Hal ini memiliki arti 

bahwa variabilitas variabel kesenjangan ekonomi dapat di jelaskan oleh 

variabilitas variabel kesenjangan ekonomi sebesar 0,1% sedangkan 99,9% 

dijelaskan oleh variabel  lain di  luar model yang diteliti.  
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4.   Nilai R-square pengangguran sebesar 0,019. Hal ini memiliki arti bahwa 

variabilitas variabel pengangguran dapat di jelaskan oleh variabilitas variabel 

kesenjangan ekonomi sebesar 1,9% sedangkan 98,1% dijelaskan oleh variabel  

lain di  luar model yang diteliti.  

5.   Nilai R-square pertumbuhan ekonomi T+1sebesar 0,947. Hal ini memiliki arti 

bahwa variabilitas variabel pertumbuhan ekonomi T+1 dapat di jelaskan oleh 

variabilitas variabel pertumbuhan ekonomi T+1 sebesar 94.7% sedangkan 

5.3% dijelaskan oleh variabel  lain di  luar model yang diteliti.  

4.5  Pengujian Hipotesis 

Uji hipotesis jika menggunakan alat statistik berupa SmartPLS 3 dapat 

dilihat dari hasil uji Inner Weights pada kolom T-Statistic. Pada uji Inner Weights, 

jika α=5% maka t=1,96. Oleh karena itu jika T-Statistik>1,96 maka, hasil 

dianggap memiliki pengaruh yang signifikan. 
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Tabel IV.5 

Uji Hipotesis 

 

 

 

Original 

sample 

estimate 

Mean of 

subsamples 

 

Standard 

deviation 

 

T-Statistic 

 

EKS -> PP  0.159 0.158 0.058 2.721** 

IMP -> PP 0.015 0.014 0.052 0.278 

IA -> PP 0.104 0.102 0.050 2.072** 

PE T-1 -> PP 0.228 0.228 0.055 4.142** 

INF -> PP -0.007 -0.009 0.036 0.193 

JP -> PP 0.169 0.172 0.065 2.577** 

PP -> IPM -0.008 -0.010 0.050 0.153 

PP -> KE -0.027 -0.029 0.054 0.498 

PP -> PGR -0.130 -0.132 0.061 2.135** 

PP -> PE T+1 0.297 0.300 0.055 5.447** 

Keterangan :  

** = Signifikan T -Statistic (>1.96). 

 

4.5.1.  Ekspor berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak  

Berdasarkan pengujian terhadap data yang telah dilakukan, diperoleh hasil 

bahwa ekspor mempunyai T-Statistic 2.721 (>1.96). Hal ini menunjukkan bahwa 

ekspor berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak dan nilai original 

sample of estimate yang didapat positif 0.159, menunjukkan bahwa ekspor 

berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Berdasarkan pengujian tersebut, 

dapat disimpulkan bahwa hipotesis HA2 yang mengharapkan hubungan positif 
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antara ekspor terhadap penerimaan pajak gagal ditolak. Oleh karena itu, dapat 

diartikan bahwa adanya kegiatan ekspor maka dapat meningkatkan penerimaan 

pajak suatu negara. Begitu pula sebaliknya, jika tidak ada kegiatan ekspor maka 

penerimaan pajak negara juga akan menurun. 

Menurut Curry (2001) Ekspor merupakan kegiatan perdagangan 

internasional, Negara tersebut menjual barang atau jasa kepada Negara asing. 

Berdasarkan teori daya pikul, menjelaskan bahwa setiap wajib pajak berbeda dalam 

kemampuan bawaan mereka untuk membayar pajak yang disesuaikan dengan 

penghasilan mereka. Penjualan yang maksimal tidak hanya bergantung 

keberhasilan perusahaan dalam memenuhi dan memuaskan keinginan konsumen 

guna mendapatkan loyalitas, namun untuk dapat mencapai penjualan yang 

maksimal terdapat faktor lain yang mempengaruhi, yaitu fasilitas atau infrastruktur 

dalam memenuhi segmentasi pasar, terutama untuk segmen geografi. Hal ini 

dikarenakan dengan kemampuan perusahaan menjangkau wilayah luar seperti luar 

negeri menjadi dasar untuk bisa memenuhi segmen lainnya. Dan dalam 

perdagangan meliputi perdagangan dalam negeri dan internasional, sehingga 

apabila tersedia fasilitas untuk dapat menjual secara internasioanl, maka konsumen 

memungkinkan meningkat dan kondisi ini mendorong di ikuti meningkatnya 

penjualan. Fasilitas yang dapat digunakan untuk melakukan penjualan keluar negeri 

yaitu melakukan ekspor. Kemudian dengan meningkatnya konsumen dan 

permintaan, maka memungkinkan perusahaan menambah karyawan untuk 

operasional dan produksi. Kondisi tersebut mendorong  meningkatnya 
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pengahasilan masyarakat dan perusahaan, sehingga kondisi ini menunjukan 

kemampuan masyarakan dalam membayar pajak akan ikut meningkat. 

Penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan 

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

Kenya berpengaruh sangat tinggi terhadap penerimaan pajak. Ekspor dan impor di 

Negara Kenya dapat memberikan efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal 

ini terjadi pada saat liberalisasi tahun 1993 tarif ekspor dan impor turun sehingga 

jatuhnya biaya input dan pengurangan tarif ekspor dan impor namun hal ini 

membuat penerimaan pajak dan pendapatan di negara semakin meningkat. Nezhad 

et al (2016) juga mengatakan bahwa peningkatan rasio pda ekspor dan impor 

mampu menambah penerimaan pajak negara. Hal ini dapat terjadi karena 

keterbukaan dalam liberalisasi perdagangan interational, ketika negara 

meliberalisasikan perdagagan meraka, perdagangan dengan seluruh dunia menjadi 

relatif lebih mudah dan meningkatkan berbagai barang dan jasa yang membantu 

meningkatkan laba perusahaan dan aliran barang dan jasa di dalam negara. Namun 

penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Agusalim (2014) mengatakan bahwa 

pajak pada barang ekspor  memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan 

ekonomi. Hal ini didukung oleh pandangan ekonomi keynesian, ketika terjadi 

penurunan daya saing ekspor yang merupakan salah satu komponen dalam PDB 

akan menurunkan pendapatan nasional. Bila keberhasilan ekonomi nasional hanya 

dinilai berdasarkan indikator makroekonomi, maka kebijakan pada pajak barang 

ekspor terhadap pendapatan negara dinilai tidak pro terhadap pertumbuhan 

ekonomi nasional, dan menurunkan daya saing ekspor. 
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4.5.2.  Impor berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak 

Berdasarkan pengujian terhadap data yang telah dilakukan, diperoleh hasil 

bahwa impor mempunyai T-Statistic 0.278 (<1.96) dan nilai original sample of 

estimate yang didapat positif  0.015. Hal ini menunjukkan bahwa impor tidak 

memilik pengaruh terhadap penerimaan pajak. Berdasarkan pengujian tersebut, 

dapat disimpulkan bahwa hipotesis HA1 yang mengharapkan hubungan positif 

antara impor terhadap penerimaan pajak ditolak. Artinya, adanya kegiatan impor 

tidak dapat meningkatkan penerimaan pajak suatu negara.  

Berdasarkan teori daya pikul, menjelaskan bahwa setiap wajib pajak 

berbeda dalam kemampuan bawaan mereka untuk membayar pajak yang 

disesuaikan dengan penghasilan mereka. Hipotesis awal yang menyatakan bahwa 

impor memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan pajak ditolak. Tidak 

berpengaruhnya impor terhadap penerimaan pajak kemungkinan karena banyak 

negara berupaya dalam neraca perdagangan internasional  mengalami surplus, atau 

ekspor lebih besar dari pada impor. Kondisi tersebut dapat meningkatkan 

penerimaan pajak. Namun, sebagian negara mengalam depresiasi nilai tukar mata 

uang Negara dan impor lebih besar dari pada ekspor mengakibatkan pengurangan 

penerimaan pajak, karena biaya impor yang dilakukan perusahaan bisa sebagai 

pengurang penghasilan kena pajak (Ortax.org). Kemudian, kemungkinan 

selanjutnya yaitu perusahaan dalam melakukan impor secara kredit, dan setiap akhir 

periode perusahaan akan melakukan penyesuaian perubahaan kurs atas utang 

tersebut, dan jika mata uang suatu negara importer melemah maka perusahaan akan 
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mengalami kerugian, dan menjadi penguranga penghasilan kena pajak, sehingga 

kondisi ini mendorong impor tidak mempengaruhi penerimaan pajak. 

Hal ini sejalan dengan penelitian dari Cheeseman & Griffiths (2005) yang 

mengatakan bahwa ekspor dan impor di negara Kenya berpengaruh sangat tinggi 

terhadap penerimaan pajak. Ekspor dan impor di Negara Kenya dapat memberikan 

efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini terjadi pada saat liberalisasi 

tahun 1993 tarif ekspor dan impor turun sehingga jatuhnya biaya input dan 

pengurangan tarif ekspor dan impor namun hal ini membuat penerimaan pajak dan 

pendapatan di negara semakin meningkat. Nezhad et al (2016) juga mengatakan 

bahwa peningkatan rasio pada ekspor dan impor mampu menambah penerimaan 

pajak negara. Hal ini dapat terjadi karena keterbukaan dalam liberalisasi 

perdagangan interational, ketika negara meliberalisasikan perdagagan meraka, 

perdagangan dengan seluruh dunia menjadi relatif lebih mudah dan meningkatkan 

berbagai barang dan jasa yang membantu meningkatkan laba perusahaan dan aliran 

barang dan jasa di dalam negara.  

4.5.3. Investasi Asing berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak 

Berdasarkan pengujian terhadap data yang telah dilakukan, diperoleh hasil 

bahwa investasi asing mempunyai T-Statistic 2.072 (>1.96). Hal ini menunjukkan 

bahwa investasi asing berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak 

dan nilai original sample of estimate yang didapat positif 0.104, menunjukkan 

bahwa investasi asing berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Berdasarkan 

pengujian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hipotesis HA2 yang mengharapkan 

hubungan positif antara investasi asing terhadap penerimaan pajak gagal ditolak. 
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Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa adanya tambahan investasi asing maka dapat 

meningkatkan penerimaan pajak suatu negara. Begitu pula sebaliknya, jika tidak 

ada investasi asing maka penerimaan pajak negara juga akan menurun. 

Krugman & Maurice (2004) mendefinisikan Foreign Direct Investment 

(FDI) sebagai suatu arus modal internasional yang mana suatu perusahaan dari 

negara tertentu dapat mendirikan atau hanya memperluas perusahaannya yang 

sudah ada di negara tujuan investasi. Berdasarkan teori daya pikul, menjelaskan 

bahwa setiap wajib pajak berbeda dalam kemampuan bawaan mereka untuk 

membayar pajak yang disesuaikan dengan penghasilan mereka. Perusahaan yang 

memperoleh tambahan modal dari investasi asing dapat menggunakannya untuk 

ekspansi bisnis. Selama proses ekspansi tersebut memungkinkan perusahaan akan 

banyak mengeluarkan biaya seperti untuk membangun pabrik, memperbeharui atau 

menambah mesin produksi, hingga menambah bahan mentah untuk produksi 

dengan tujuan meningkatkan volume penjualan/jasa. Hal tersebut dapat mendorong 

peningkatan penerimaan pajak dikarenakan transaksi yang dilakukan perusahaan 

kepada pemasok/supplier mendorong meningkatkan keuntungan pemasok/supplier, 

bahkan seperti di Indonesia memberlakukan pajak atas pertambahan nilai yang 

muncul atas transaksi pembelian. Selain itu, dalam proses ekspansi perusahaan 

sangat membutuhkan tambahan sumber daya manusia untuk kegiatan operasional 

perusahaan, sehingga adanya ekspansi ini dapat menyerap tenaga kerja tambahan 

dari masyarakat, dan secara keseluruhan kemampuan penghasilan masyarakat 

terutama yang mendapatkan kerja dari proses ekspansi perusahan akan mengalami 

peningkatan penghasilan.  
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Penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Hemanona & Suharyono (2017), karena telah membuktikan bahwa investasi asing 

berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak. Menurut  Hemanona & 

Suharyono (2017), Dengan bertambahnya jumlah proyek dari investasi langsung 

negara asing, maka pemerintah bisa menggunakannya sebagai salah satu sumber 

penerimaan pajak baru. Akan tetapi, hasil ini tidak konsisten dengan hasil penelitian 

Jeza et al. (2016). Hasil dari penelitian Jeza et al. (2016) menunjukkan bahwa 

investasi asing langsung dan produk domestik bruto memiliki dampak negatif pada 

pendapatan pajak agregat baik dalam jangka pendek dan jangka panjang. Pada komponen-

komponen pendapatan pajak yang dipisahkan, hasil-hasil yang beragam telah diamati. Di 

sini ketentuan tax holiday dan faktor terkait lainnya dapat menjadi alasan dampaknya dan 

merekomendasikan bahwa pemberian insentif pajak perlu dinilai dan dipantau secara hati-

hati di Ethiopia.  

4.5.4.  Pertumbuhan ekonomi T-1 berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak 

Berdasarkan pengujian terhadap data yang telah dilakukan, diperoleh hasil 

pertumbuhan ekonomi T-1 mempunyai T-Statistic 4.142 (>1.96). Hal ini 

menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi T-1 berpengaruh secara signifikan 

terhadap penerimaan pajak dan nilai original sample of estimate yang didapat 

positif 0.228, menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi T-1 berpengaruh positif 

terhadap penerimaan pajak. Berdasarkan pengujian tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa hipotesis HA2 yang mengharapkan hubungan positif antara pertumbuhan 

ekonomi T-1 terhadap penerimaan pajak gagal ditolak. Oleh karena itu, dapat 

diartikan bahwa semakin besar pertumbuhan ekonomi T-1 maka semakin besar juga 
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penerimaan pajak suatu negara. Begitu pula sebaliknya, jika  pertumbuhan ekonomi 

T-1 rendah maka penerimaan pajak negara juga akan menurun. 

Berdasarkan teori daya pikul, menjelaskan bahwa setiap wajib pajak 

berbeda dalam kemampuan bawaan mereka untuk membayar pajak yang 

disesuaikan dengan penghasilan mereka. Negara yang memiliki pertumbuhan 

ekonomi yang baik menandakan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan 

barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah (Sukirno, 2006). 

Dengan barang dan jasa yang di produksi bertambah memberikan banyak variasi 

dan pilihan produk untuk konsumen dapat berakibat keinginan untuk konsumsi 

meningkat. Kondisi ini juga mendorong tingkat penghasilan masyarakat yang 

memproduksi barang atau jasa meningkat seiring dengan meningkatnya barang atau 

jasa yang diperjualkan. Sehingga secara keseluruhan meningkatkan penerimaman 

pajak, hal ini dikarenakan kemampuan seseorang untuk membayar pajak dapat 

dilihat dari tiga aspek, yaitu tingkat pendapatan, jumlah kekayaan, dan besarnya 

pengeluaran konsumsi (Matsumi dalam Puteri, 2013). Selain itu juga, pemungutan 

pajak di berbagai Negara berkaitan erat dengan adanya transaksi jual beli, seperti 

di Indonesia dikenal dengan istilah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 

Penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Olivia & Ariyanto (2016), yang telah membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi 

berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak. Menurut Olivia & 

Ardiyanto (2016), Pertumbuhan ekonomi merupakan tolak ukur pencapaian 

kemajuan ekonomi daerah, semakin tinggi laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah 

maka semakin tinggi pula tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. 
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Tingkat pendapatan masyarakat yang tinggi diikuti pula oleh tingkat konsumsi 

terhadap kebutuhan tersier dan meningkatkan penerimaan pajak. Akan tetapi, hasil 

ini tidak konsisten dengan hasil penelitian Richard & Toly (2013). Hasil dari 

penelitian Richard & Toly (2013) bahwa pertumbuhan ekonomi tidak memiliki 

korelasi terhadap penerimaan pajak. Richard & Toly (2013) bependapat bahwa 

pada tahun 2011, Indonesia memiliki economic growth yang tertinggi dibandingkan 

negara-negara lainnya yaitu 6,49%. Namun ketika dilihat dari besarnya pendapatan 

perkapita pada tahun yang sama, didapatkan bahwa pendapatan perkapita Indonesia 

sebesar $3.494 menduduki peringkat ke empat setelah Thailand sebesar $4.972 

yang memiliki economic growth hanya 0,07% pada tahun 2011. Sehingga tingginya 

economic growth tidak selalu menggambarkan meratanya pendapatan per kapita 

yang dapat mendorong peningkatan penerimaan pajak. 

4.5.5.   Inflasi berpengaruh Negatif terhadap penerimaan pajak 

Berdasarkan pengujian terhadap data yang telah dilakukan, diperoleh hasil 

bahwa inflasi mempunyai T-Statistic 0.193 (<1.96) dan nilai original sample of 

estimate yang didapat negatif  0.007. Hal ini menunjukkan bahwa inflasi tidak 

memilik pengaruh terhadap penerimaan pajak. Berdasarkan pengujian tersebut, 

dapat disimpulkan bahwa hipotesis HA1 yang mengharapkan hubungan negatif 

antara inflasi terhadap penerimaan pajak ditolak. Artinya, besar kecil kenaikan 

inflasi tidak dapat menurunkan penerimaan pajak suatu negara. 

  Berdasarkan teori daya pikul, menjelaskan bahwa setiap wajib pajak 

berbeda dalam kemampuan bawaan mereka untuk membayar pajak yang 

disesuaikan dengan penghasilan mereka. Hipotesis awal yang menyatakan bahwa 
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inflasi memiliki pengaruh negatif terhadap penerimaan pajak ditolak, hal tersebut 

berarti semakin tinggi inflasi maka akan semakin besar penerimaan pajak. Tidak 

berpengaruhnya inflasi terhadap penerimaan pajak kemungkinan karena dalam 

memenuhi kebutuhan rumah tangga saat terjadi inflasi cenderung tidak menjadi 

hambatan, hal ini karena kebutuhan rumah tangga banyak berkaitan dengan 

kebutuhan pokok, sehingga bagaimanapun kenaikan yang terjadi membuat tidak 

ada pilihan lain selain tetap membeli. Selain itu juga, tingkat gaya hidup yang tinggi 

memungkinkan seseorang untuk tetap membeli sesuatu, meskipun dengan harga 

mahal guna memenuhi keinginan.  

Penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

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

dengan penerimaan pajak. Richard & Toly (2013) berpendapat inflasi yang terjadi 

di dalam sebelas tahun terakhir adalah inflasi yang berasal dari faktor eksternal 

seperti naiknya harga bahan bakar minyak yang menyebabkan naiknya harga 

komoditas lainnya. Hal tersebut menciptakan dampak inflasi yang terjadi 

tergolongkan rendah yaitu dibawah 10%, kecuali pada Indonesia yang dikarenakan 

Indonesia merupakan negara yang memberikan subsidi atas bahan bakar yang 

terbesar di Asia (National Geographic, 2012). Dampak dari inflasi tersebut adalah 

menyebabkan naiknya harga barang lain dan menyebabkan turunnya daya beli 

masyarakat yang memiliki pendapatan tetap karena dengan penghasilan yang relatif 

tetap mereka tidak dapat menyesuaikan pendapatannya dengan kenaikan harga 

yang disebabkan karena inflasi, namun hal tersebut tidak akan mempengaruhi 

pendapatan pajak terutama pajak penghasilan yang memberikan kontribusi terbesar 
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dalam penerimaan pajak. Namun hasil ini tidak konsisten dengan hasil Damayanti 

et al., (2016), yang telah membuktikan bahwa inflasi berpengaruh negatif terhadap 

penerimaan pajak. Menurut Damayanti et al., (2016)  Tingginya inflasi akan 

menurunkan daya beli masyarakat, turunnya daya beli akan menurunkan produksi 

suatu perusahaan sehingga penghasilan kena pajak perusahaan juga akan menurun. 

Hal ini tentu mengakibatkan penurunan pada penerimaan pajak.  

4.5.6. Jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak 

Berdasarkan pengujian terhadap data yang telah dilakukan, diperoleh hasil 

bahwa jumlah penduduk mempunyai T-Statistic 2.577 (>1.96). Hal ini 

menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh secara signifikan terhadap 

penerimaan pajak dan nilai original sample of estimate yang didapat positif 0.169, 

menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap penerimaan 

pajak. Berdasarkan pengujian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hipotesis HA2 

yang mengharapkan hubungan positif antara jumlah penduduk terhadap 

penerimaan pajak gagal ditolak. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa semakin 

banyak jumlah penduduk maka dapat meningkatkan penerimaan pajak suatu 

negara. Begitu pula sebaliknya, jika jumlah penduduk tidak besar maka penerimaan 

pajak negara juga akan tidak besar. 

Berdasarkan teori daya pikul, menjelaskan bahwa setiap wajib pajak 

berbeda dalam kemampuan bawaan mereka untuk membayar pajak yang 

disesuaikan dengan penghasilan mereka. Banyaknya jumlah penduduk akan 

memacu kegiatan produksi, konsumsi (Seetharam dalam Puteri, 2013). Kegiatan 

produksi dan konsumsi yang dilakukan masyarakat akan diiringi adanya 
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pemungutan pajak yang disesuaikan dengan kuantiti dari aktifitas tersebut, Semakin 

banyak kuantiti yang dihasilkan dalam produksi maupun konsumsi maka akan 

semakin besar pula pajak yang akan dipungut atau dibayarkan. Namun tingkat 

kuantiti produksi sangat bergantung dengan tingkat konsumsi, hal ini dikarenakan 

produksi bertujuan untuk keuntungan, dan membutuhan dana atau modal yang 

terbatas, oleh karena itu produksi bergantung degan konsumsi yang tercermin dari 

permintaan atas suatu produk. Dan Kuantitati dari konsumsi setiap individu 

berbeda-beda, namun secara keseluruhan sangat bergantung dengan jumlah berapa 

banyak individu yang mengkonsumsi barang atau jasa tertentu. Sehingga semakin 

banyak indivitu atau jumlah penduduk yang mengkonsumsi barang atau jasa 

tertentu, maka semakin banyak pula penerimaan pajak suatu Negara tersebut. 

Penelitian ini mendukung hasil penelitian Saniat et al. (2018), yang telah 

membuktikan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap 

penerimaan pajak. Menurut  Saniat et al. (2018) bahwa syarat dalam pemungutan 

pajak diantaranya harus ada subjek pajak dan penduduk berperan sebagai subjek 

pajak, sehingga semakin banyak penduduk yang mengeluarkan penghasilannya 

untuk membayar pajak maka akan semakin banyak juga pajak yang diterima oleh 

pemerintah. Akan tetapi, hasil ini tidak konsisten dengan hasil penelitian Sari & 

Ilyas (2016) bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap penerimaan 

pajak. Sari & Ilyas (2016) berpendapat tidak semua penduduk Bengkulu pada usia 

produktif 15-64 tahun adalah wajib pajak yang berkewajiban menyetorkan pajak 

daerah dan pajak lainnya, hal ini dikarenakan masih adanya penduduk yang 
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bersekolah, masih banyaknya pengangguran, dan tidak semua penduduk memiliki 

pekerjaan atau usaha yang dikenakan pajak daerah. 

4.5.7. Penerimaan pajak berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan 

manusia 

Berdasarkan pengujian terhadap data yang telah dilakukan, diperoleh hasil 

bahwa penerimaan pajak mempunyai T-Statistic 0.153 (<1.96) dan nilai original 

sample of estimate yang didapat negatif  0.008. Hal ini menunjukkan bahwa 

penerimaan pajak tidak memilik pengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. 

Berdasarkan pengujian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hipotesis HA1 yang 

mengharapkan hubungan positif antara penerimaan pajak terhadap indeks 

pembangunan manusia ditolak. Artinya, semakin besar penerimaan pajak tidak 

dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia suatu Negara. 

Berdasarkan teori public expenditure bahwa pengelolaan pengeluaran oleh 

pemerintah tidak hanya sarana untuk mempekerjakan karyawan atau membeli 

bahan tetapi secara bersamaan sebagai sarana yang bertujuan untuk pelaksanaan 

dalam memenuhi kebutuhan secara sosial dan ekonomi (Colm, 2015). Hipotesis 

awal yang menyatakan bahwa penerimaan pajak memiliki pengaruh positif 

terhadap indeks pembangunan manusia ditolak. Tidak berpengaruhnya penerimaan 

pajak terhadap indeks pembangunan manusia kemungkinan karena, setiap negara 

mempunyai program-program yang berbeda dalam pembangunan. Seperti Menurut 

Nursyifani dalam laporannya (Ekonomi.bisnis.com, 5 April 2017) di Indonesia 

beberapa tahun terakhir prioritas dalam belanja negara terhadap pembangunan 

infrastruktur, bahkan dampak terhadap anggaran Negara defisit dan solusinya 
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menambah utang Negara dari luar. Kondisi tersebut menunjukan bahwa peranan 

penerimaan Negara, terutama berasal dari pajak lebih di prioritaskan untuk 

pembangunan yang di luar kesehatan, pendidikan dan standar hidup layak atau 

diluar di komponen Indeks pembangunan manusia. 

Penelitian ini mendukung hasil dari penelitian Nwakanma & Nnamdi (2013) 

menyatakan tidak ada hubungan antara antara pajak terhadap human development 

index di Nigeria. Namun tidak mendukung hasil penelitian Saragih, (2018) yang 

menunjukan bahwa penerimaan pajak berpengaruh positif terhadap Human 

Development Index. Saragih, (2018) menyatakan bahwa kemungkinan penyebab 

signifikannya penerimaan pajak terhadap indeks pembangunan manusia 

menggunakan dua perspektif, yakni : efektivitas reformasi perpajakan dan teori 

keagenan. Apabila ditinjau dari efektivitas reformasi perpajakan tujuan dari 

reformasi perpajakan adalah untuk meningkatkan penerimaan daerah dari sektor 

perpajakan yang pada akhirnya akan digunakan untuk kemakmuran rakyat melalui 

pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, sehingga dapat dirasakan 

pengaruh penerimaan pajak terhadap indeks pembangunan manusia. Kemungkinan 

penyebab berikutnya adalah sudah cukup baiknya penggunaan penerimaan pajak 

untuk mendanai proyek pembangunan atau infrastruktur yang berorientasi 

pelayanan publik dan produktif (yang mencakup layanan kesehatan, pendidikan, 

misalnya. Dari sudut pandang teori keagenan yaitu konflik antara wajib pajak 

dengan otoritas perpajakan sebagai representasi dari pemerintah. Konflik ini terjadi 

karena wajib pajak berupaya untuk menghindari pembayaran pajak sedangkan 

pemerintah ingin memaksimumkan penerimaan pajak dari para wajib pajak dalam 
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lingkup reformasi perpajakan. Maka dapat dikatakan bahwa para wajib pajak sudah 

cukup baik dalam melakukan kewajiban perpajakan dengan baik, dengan 

rendahnya konflik keagenan ini akan berdampak positif pada penerimaan pajak 

yang akan mendorong laju pembangunan manusia. Sedangkan Soseco (2016) yang 

mengatakan bahwa adanya hubungan negatif antara jumlah pajak yang dibayarkan 

oleh bisnis ke human development index. Kemungkinan hal yang terjadi 

dikarenakan adanya korupsi di institusi tersebut, sehingga tidak memiliki pengaruh 

sama sekali.  

4.5.8.  Penerimaan pajak berpengaruh negatif terhadap kesenjangan ekonomi 

Berdasarkan pengujian terhadap data yang telah dilakukan, diperoleh hasil 

bahwa penerimaan pajak mempunyai T-Statistic 0.498 (<1.96) dan nilai original 

sample of estimate yang didapat negatif  0.027. Hal ini menunjukkan bahwa 

penerimaan pajak tidak memilik pengaruh terhadap kesenjangan ekonomi. 

Berdasarkan pengujian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hipotesis HA1 yang 

mengharapkan hubungan negatif antara penerimaan pajak terhadap kesenjangan 

ekonomi ditolak. Artinya, semakin besar penerimaan pajak tidak dapat mengurangi 

kesenjangan ekonomi suatu Negara. 

Berdasarkan teori public expenditure bahwa pengelolaan pengeluaran oleh 

pemerintah tidak hanya sarana untuk mempekerjakan karyawan atau membeli 

bahan tetapi secara bersamaan sebagai sarana yang bertujuan untuk pelaksanaan 

dalam memenuhi kebutuhan secara sosial dan ekonomi (Colm, 2015). Tidak 

berpengaruhnya penerimaan pajak terhadap kesenjangan ekonomi kemungkinan 

karena jumlah pengutan pajak orang kaya tidak sesuai dengan penghasilan yang 
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mereka dapatkan. Seperti yang terjadi di Amerika serikat Sebuah analisis dari 

laporan Federal Reserve menemukan 1% orang terkaya Amerika Serikat telah 

melihat kekayaan bersih mereka tumbuh US$21 triliun selama 30 tahun terakhir. 

Sementara itu, kekayaan penduduk 50% terbawah turun US$900 miliar 

(News.ddtc.co.id). Selain itu juga kemungkinan karena harta disembunyikan keluar 

negeri dengan tujuan penghinadaran pajak, seperti di indonesia. Menurut Sugianto 

dalam laporannya (Finance.detik.com, 1 maret 2019) bahwa Jokowi pernah 

menyatakan banyak sekali uang milik orang Indonesia diluar negeri yang 

bersembur dari Kementerian Keuangan sebesar Rp 11.000 triliun yang disimpan 

diluar negeri. 

Penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Prabowo (2017), karena telah membuktikan bahwa penerimaan pajak di Indonesia 

tidak berpengaruh secara signifikan pada kesenjangan ekonomi, hal ini terjadi 

karena penerimaan pajak Indonesia diperoleh dari pajak tidak langsung, terutama 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang tidak memiliki banyak pengaruh pada 

kesenjangan ekonomi. Namun penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian 

Martorano, (2016) yang menyatakan bahwa perpajakan telah mempengaruhi 

evolusi ketidaksetaraan di Amerika Latin selama dua dekade terakhir.  

4.5.9. Penerimaan pajak berpengaruh negatif terhadap pengangguran 

Berdasarkan pengujian terhadap data yang telah dilakukan, diperoleh hasil 

bahwa penerimaan pajak mempunyai T-Statistic 2.135 (>1.96). Hal ini 

menunjukkan bahwa penerimaan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap 

pengangguran dan nilai original sample of estimate yang didapat negatif -0.130, 
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menunjukkan bahwa penerimaan pajak berpengaruh negatif terhadap 

pengangguran. Berdasarkan pengujian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hipotesis 

HA2 yang mengharapkan hubungan negatif antara penerimaan pajak terhadap 

pengangguran gagal ditolak. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa semakin 

banyak jumlah penerimaan pajak maka dapat mengurangi jumlah pengangguran 

suatu negara. Begitu pula sebaliknya, jika penerimaan pajak tidak besar maka 

pengangguran akan banyak. 

Berdasarkan teori public expenditure bahwa pengelolaan pengeluaran oleh 

pemerintah tidak hanya sarana untuk mempekerjakan karyawan atau membeli 

bahan tetapi secara bersamaan sebagai sarana yang bertujuan untuk pelaksanaan 

dalam memenuhi kebutuhan secara sosial dan ekonomi (Colm, 2015). Banyak 

negara menjadikan penerimaan pajak sebagai sumber dana utama yang 

dipergunakan untuk pembangunan negara (Holik, 2005). Dengan penerimaan 

pajak, digunakan sebagai modal pemerintah untuk digunakan seperti pembangunan 

infrastruktur, teknologi, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Seperti di indonesia 

memprioritaskan pembangunan untuk infrastruktur dengan tujuan dapat menarik 

investror asing menanamkan modal di indonesia. Sehingga banyak perusahaan akan 

melakukan ekspansi dan menyerap tenaga kerja. Dan bahkan Dalam kajian 

Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia 

menyebutkan bahwa pembangunan infrastruktur mengakibatkan terjadinya 

peningkatan penyerapan tenaga kerja sebesar 6,7% hingga 7,6% hingga tahun 2019 

(Ekon.go.id). Selain itu, pembangunan untuk pendidikan bertujuan untuk 
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meningkatkan kualitas sumber daya manusia bangsa kedepannya, agar dapat 

menjadi generasi yang bisa membuat negara menjadi maju. 

Penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Kresnandra & Erawati (2013), karena telah membuktikan bahwa penerimaan pajak 

berpengaruh negatif signifikan terhadap pengangguran. Menurut  Kresnandra & 

Erawati (2013) bahwa strategi pengalokasian anggaran yang tepat adalah dengan 

mengoptimalkan potensi sektor-sektor pembangunan melalui pengalokasian hasil 

pendapatan pajak dan retribusi daerah yang nantinya akan dapat meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi dan secara keseluruhan akan menurunkan pengangguran. 

Namun tidak mendukung penelitian Daveri et al. (2000) yang mengatakan bahwa 

jumlah penerimaan pajak yang tinggi menyebabkan tinggi pula jumlah 

pengangguran hal ini dikarenakan tingginya pajak tenaga kerja sehingga hal ini 

berpegaruh tinggi dan signifikan terhadap penerimaan pajak.  

4.5.10. Penerimaan pajak berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi T+1 

Berdasarkan pengujian terhadap data yang telah dilakukan, diperoleh hasil 

bahwa penerimaan pajak mempunyai T-Statistic 5.447 (>1.96). Hal ini 

menunjukkan bahwa jumlah penerimaan pajak berpengaruh secara signifikan 

terhadap  pertumbuhan ekonomi T+1 dan nilai original sample of estimate yang 

didapat positif 0.297, menunjukkan bahwa penerimaan pajak berpengaruh positif 

terhadap pertumbuhan ekonomi T+1. Berdasarkan pengujian tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis HA2 yang mengharapkan hubungan positif antara 

penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi T+1 gagal ditolak. Oleh karena 

itu, dapat diartikan bahwa semakin banyak penerimaan pajak maka dapat 
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meningkatkan pertumbuhan ekonomi T+1 suatu negara. Begitu pula sebaliknya, 

jika penerimaan pajak tidak besar maka pertumbuhan ekonomi T+1 negara juga 

akan tidak besar. 

 Berdasarkan teori public expenditure bahwa pengelolaan pengeluaran oleh 

pemerintah tidak hanya sarana untuk mempekerjakan karyawan atau membeli 

bahan tetapi secara bersamaan sebagai sarana yang bertujuan untuk pelaksanaan 

dalam memenuhi kebutuhan secara sosial dan ekonomi (Colm, 2015). Salah satu 

bentuk untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan sosial adalah meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi. Seperti, di Indonesia memperiotaskan belanja Negara untuk 

pembangunan infrastruktur. Berdasarkan kajian yang dilakukan Tusk Advisory di 

tahun 2018 (Ekon.go.id), pembangunan infrastruktur khususnya pembangunan 

PSN diprediksi dapat berdampak pada pertumbuhan Pendapatan Domestik Bruto 

(PDB) sebesar 7,2% pada tahun 2023 dan 9,3 % pada tahu 2030. Lebih lanjut, 

menyatakan Pembangunan infrastruktur diyakini dapat memberikan tambahan 

produktivitas yang secara rata-rata per tahun lebih tinggi sebesar 5,63% 

dibandingkan dengan nilai produktivitas pada kondisi business-as usual 

(Ekon.go.id). 

Penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Saragih (2018), karena telah membuktikan bahwa penerimaan pajak berpengaruh 

positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurut  Saragih (2018) bahwa  

penerimaan pajak akan semakin berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

jika digunakan untuk mendanai proyek-proyek atau kegiatan yang produktif dan 

potensial memberikan efek multiplier yang lebih untuk menciptakan kesejahteraan 
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sosial bagi seluruh rakyat. Oleh karena itu pertumbuhan ekonomi ke depannya 

sangat bergantung pada penggunaan penerimaan pajak untuk tujuan kesejahteraan 

rakyat secara luas. Selain itu, peneilitian ini juga mendukung penelitian dari 

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

antara pendapatan pajak dan pembangunan ekonomi. Namun penelitian ini tidak 

mendukung hasil penelitian Piketty & Qian (2009) yang menyatakan bahwa 

progresif perpajakan pendapatanin di Cina dan menyatakan bahwa ini menjadi 

masalah dalam pertumbuhan ekonomi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


