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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Penlitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji antaseden dan 

konsekuen penerimaan pajak di Negara AEoI pada tahun 2010 – 2017. Berdasarkan 

hasil dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Ekspor, investasi asing, pertumbuhan ekonomi T-1, dan jumlah penduduk 

berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak, artinya semakin besar Ekspor, 

investasi asing, pertumbuhan ekonomi T-1, dan jumlah penduduk maka 

semakin besar juga penerimaan pajak yang diterima Negara. 

2. Impor tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak Artinya jika impor 

meningkat, maka kenaikan tersebut tidak diikuti oleh kenaikan penerimaan 

pajak.  

3. Inflasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Artinya jika suatu 

Negara mengalami inflasi, maka  kenaikan tersebut tidak diikuti oleh 

penurunan penerimaan pajak.  

4. Penerimaan pajak berpengaruh negatif terhadap pengangguran. Artinya, 

kenaikan penerimaan pajak yang terima negara, maka kenaikan tersebut diikuti 

dengan penurunan jumlah pengagguran. 

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

Artinya, kenaikan penerimaan pajak yang terima negara, maka kenaikan 

tersebut diikuti dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi T+1. 



 
 

123 
 

6. Penerimaan pajak tidak berpengaruh indeks pembangunan manusia. Artinya 

jika penerimaan pajak meningkat, maka kenaikan tersebut tidak diikuti oleh 

kenaikan indeks pembangunan manusia.  

7. Penerimaan pajak tidak berpengearuh terhadap kesenjangan ekonomi. Artinya 

kenaikan penerimaan pajak yang diterima negara, maka kenaikan tersebut tidak 

menurunkan kesenjangan ekonomi.  

5.2 Implikasi Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasaan yang telah dilakukan 

sebelumnya, terdapat beberapa hal yang dapat dipertimbangkan bagi pihak terkait, 

antara lain: 

1. Bagi Pemerintah 

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan 

pemerintah dalam memaksimalkan penerimaan pajak. Pemerintah dapat  melihat 

kegiatan ekspor, investasi asing, pertumbuhan ekonomi, dan jumlah penduduk 

menjadi potensi dalam memaksimalkan penerimaan pajak, karena hasil dari 

penelitian ini berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaaan pajak, yang 

artinya semakin besar ekspor, investasi asing, pertumbuhan ekonomi, dan jumlah 

penduduk semakin besar pula penerimaman pajak yang diterima. Sebaiknya 

pemerintah berupaya untuk membuat regulalsi yang dapat mempermudah kegiatan 

ekspor, investasi asing, pertumbuhan ekonomi, dan jumlah penduduk sehingga 

dapat meningkat. Namun, melalui penelitian ini juga diketahui bahwa impor, dan 

inflasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Oleh sebab itu, pemerintah 

dapat mengevaluasi regulasi terkait kegiatan impor dengan menaikan tarif pajak 
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impor. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi bahan 

pertimbangan pemerintah dalam membuat kebijakan terkait dengan pembelanjaan 

Negara, karena hasil dari penelitin ini menunjukan bahwa penerimaan pajak tidak 

mempengaruhi Indeks pembangunan manusia. Oleh sebab itu, pemerintah 

diharapkan kedepannya memperhatikan pembelanjaan negara untuk sektor 

pendidikan, kesehatan, dan kelayakan hidup. Kemudian, Hasil penelitian ini juga 

menunjukan bahwa penerimaan pajak tidak mempengaruhi kesenjangan ekonomi. 

Sebaiknya pemerintah dapat mengkaji lagi terkait tarif pajak yang berlaku terutama 

tarif yang diberlakukan untuk wajib pajak yang memiliki penghasilan besar. 

Pemerintah dapat mencoba meningkatkan tarif pajak khusus untuk wajib pajak 

yang memiliki penghasilan jauh diatas rata-rata atau batas tertentu. Kemudian 

pemerintah juga sebaiknya memperketat regulasi perpajakan agar dapat 

mengurangi potensi dan bahkan tidak ada celah bagi wajib pajak yang nakal untuk 

menyembunyikan hartanya keluar negeri. Selain itu, hasil dari peneilitian ini juga 

diharapkan mampu menjadikan motivasi kepada pemerintah untuk dapat 

memaksimalkan penerimaan pajak, karena hasil dari penelitian ini membuktikaan 

penerimaan pajak berpengaruh negatif terhadap pengangguran dan berpengaruh 

positif terhadap pertumbuhan ekonomi T+1. Sehingga dengan maksimalkanya 

penerimaan pajak, maka jumlah pengangguran akan berkurang dan pertumbuhan 

ekonomi T+1 akan meningkat. Kondisi ini dapat menjadi prestasi kinerja 

pemerintah dalam bentuk pembangunan negara. 
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2. Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pendorong motivasi bagi 

masyarakat selaku wajib pajak agar memenuhi kewajiban perpajakan. Karena 

menurut hasil penelitian penerimaan pajak berpengaruh negatif terhadap 

pengangguran yang artinya semakin tinggi penerimaan pajak maka semakin sedikit 

jumlah pengangguran. Selain itu hasil penelitian penerimaan pajak terhadap 

variabel pertumbuhan ekonomi T+1 berpengaruh positif yang artinya semakin 

tinggi penerimaan pajak maka semakin tinggi pertumbuhan ekonomi T+1. Maka 

dari itu pajak yang dibayarkan ke Negara nantinya akan dikembalikan dan 

masyarakat sendiri yang akan menikmatinya. 

3. Bagi Peniliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan, dapat memperoleh tambahan wawasan 

terkait dengan antaseden dan konsekuen penerimaan pajak. Berdasarkan 

pengembangan setiap variabel memiliki hasil berpengaruh positif, berpengaruh 

negatif maupun tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak, indeks 

pembangunan manusia, kesenjangan ekonomi, pengangguran, dan pertumbuhan 

ekonomi T+1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi refrensi bagi penelitian 

selanjutnya dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan antaseden dan 

konsekuen penerimaan pajak. 

5.3 Keterbatasan dan saran  

Peneliti merasa bahwa penelitian ini masih belum sempurna dan masih 

terdapat keterbatasan yang dihadapi oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini, 

antara lain:  
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1. Obyek yang digunakan dalam penelitian hanya pada negara-negara yang 

terdaftar dalam organisasi AEoI, sehingga untuk penelitian selanjutnya 

diharapkan bisa menggunakan obyek penelitian yang berbeda agar dapat melihat 

apakah penelitian ini dapat digenerelasasi untuk semua negara. 

2. Sumber data penelitian ini dari Worldbank.org dan UNDP.org. Akan tetapi, 

masih ada  beberapa data-data Negara AEoI terdaftar yang tidak ditemukan pada 

sumber-sumber data tersebut. Akibatnya, dari 102 Negara yang terdaftar pada 

organisasi AEoI, yang diteliti hanya 38 Negara. Oleh karena itu, peneliti 

selanjutnya diharapkan menggunakan lebih banyak sumber untuk mencari data-

data terkait dengan variabel penelitian. 

3. Peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel indepedend lainnya, seperti 

nilai kurs mata uang, kemiskinan, dan sebagainya.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


