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ABSTRACK 

Tax revenue contributes greatly towards state’s receipt in the world, in 

which the revenue is used to build the country in order to prosper the citizents. 

This research aims to analyze and test the influence of export, import, foreign 

investation, previous year economic growth (Y-1), inflation, the total population 

against tax revenue in AEoI State and the influence of tax revenue towards human 

development index, economic gap, unemployment, and next year economic growth 

(Y+1). The population in this research is countries registered in AeoI cooperation 

in the year of 2010 to 2017. The sample collection technique used is purposive 

sampling which has resulted in samples from 38 countries. The kind of data 

collected in this research is secondary data. The analysis methods used are 

descriptive statistic and path regression analysis. The results of this research 

show that export, foreign investstion, previous year economic growth (Y-1), and 

the total population variables have positive influence towards tax revenue, while 

import and inflation do not have negative influence towards tax revenue. Tax 

revenue has negative influence towards the number of unemployment and has 

positive influence towards next year economic growth (Y+1), while it does not have 

any influence towards human development index and economic gap.  

Keywords : export ; import; foreign investation; previous year economic growth 

(Y-1) ; inflation ; total population; human development index ; economic gap ; 

unemployment; next year economic growth (Y+1). 

PENDAHULUAN 
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). 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, seperti kerja sama Internasional antara negara-

negara Automatic Exchange Of Information (AEoI), 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 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 
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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).  

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 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. 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 (impor) maupun keluar (ekspor) dari suatu negara. Menurut 
Kletzer dalam Sirgy et al., (2006) Impor dapat memberikan fasilitas seperti 

kemajuan teknologi, yang dapat mendorong daya saing perusahaan domestik, 
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peningatan daya saing secara keseluruhan dapat berkontribusi terhadap 
peningkataan pajak.  . Dengan adanya penjualan secara ekspor dapat berpotensi 

meningkat keuntung perusahaan dan pendapatan individu melalui membuka 

lapangan kerja, sehingga menghasilkan pendapatan pajak yang meningkat (Sirgy 
et al., 2006). 

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. 

Selain faktor kondisi perekonomian global, terdapat faktor lain  yang dapat 

memepengaruhi penerimaan pajak, yaitu kondisi perekonomian yang ada pada 
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, 2006). 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). 
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). 
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 sejahtera. Sehingga dengan adanya pembangunan ekonomi 
yang optimal diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan negara seperti 
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kesenjangan ekonomi, pengangguran, dan indeks pembangunan manusia. 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). 
Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah pengaruh variabel 

ekspor, impor, investasi asing, pertumbuhan ekonomi T-1, inflasi, dan jumlah 

penduduk terhadap penerimaan pajak, kemudian pengaruh variabel penerimaan 

pajak terhadap indeks pembangunan manusia, kesenjangan ekonomi, 
pengangguran dan pertumbuhan ekonomi T+1 secara parsial. Tujuan penelitian 

ini adalah untuk menjawab permasalahan tersebut. Manfaat dari penelitian ini 

adalah menamnbah literatur penelitian selanjutnya mengenai ekspor,impor, 
investasi asing, pertumbuhan ekonomi, inflasi, jumlah penduduk, penerimaan 

pajak, indeks pembangunan manusia, kesenjangan ekonomi, dan pengangguran 

disuatu negara, terutama negara AEoI dengan memberikan hasil bukti emperis 
selama delapan tahun. Kemudian menjadi bahan masukan dan pertimbangan 

bagi para praktisi seperti pemerintah dalam membuat kebijakan dan masyarakat 

selaku wajib pajak. 
 

TINJAUAN PUSTAKA 

1. Theory of Public Expenditure  
Teori ini menjelaskan 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). Menurut Saleemi (2006) 
pengeluaran publik ialah jumlah yang dibelanjakan oleh pemerintah untuk 

tujuan yang berbeda, ini terdiri dari barang dan jasa yang dibeli oleh negara dan 

artikulasinya.  
 

2. Teori Gaya Pikul 

Teori ini adalah teori untuk mengetahui seberapa besar beban yang akan 
didapat oleh wajib pajak yaitu dengan dipengaruhi oleh seberapa besar dana yang 

dibutuhkan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pemerintahan. Menurut 

Langen (1954) yang dikutip peniliti dalam Zainudin (2016) menyatakan bahwa 

teori gaya pikul adalah kekuatan seseorang untuk dapat mencapai pemuasan 
kebutuhan setinggi-tingginya, setelah dikurangi dengan yang  mutlak kebutuhan 

yang primer (biaya hidup yang sangat mendasar). kekuatan untuk menyerahkan 

uang pada negara (pajak) barulah ada, jika kebutuhan primer untuk hidup telah 
tersedia 

 

3. Ekspor 
Menurut Curry (2001) Ekspor merupakan kegiatan perdagangan 

internasional yang mana negara tersebut menjual barang atau jasa kepada 

Negara asing. Ekspor adalah upaya melakukan penjualan komoditas yang 
dimiliki suatu bangsa kepada bangsa lain atau Negara asing, dengan 

mengharapkan pembayaran dalam valuta asing, serta melakukan komoditi (Amir, 

2004). Ekspor yang digunakan dalam penelitian ini adalah ekspor barang dan 

jasa yang mewakili nilai semua barang dan layanan pasar lainnya yang diberikan 
ke seluruh dunia. Layanan tersebut termasuk nilai barang dagangan, kargo, 

asuransi, transportasi, perjalanan, royalty, biaya lisensi dan layanan lainnya 

seperti layanan komunikasi, konstruksi, keuangan, informasi, bisnis, pribadi, 
dan pemerintah. Data dalam bentuk Dolar America Serikat (World Bank, 2019). 
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4. Impor 
Menurut Susilo (2008) impor merupakan kegiatan memasukkan barang dari 

suatu negara (luar negeri) ke dalam wilayah pabean negara lain (dalam negeri). ). 

Impor yang digunakan dalam penelitian ini adalah impor barang dan jasa yang 
mewakili nilai semua barang dan layanan pasar lainnya yang diterima dari 

negera-negara lain di dunia. Layanan tersebut termasuk nilai barang dagangan, 

kargo, asuransi, transportasi, perjalanan, royalty, biaya lisensi dan layanan 

lainnya seperti layanan komunikasi, konstruksi, keuangan, informasi, bisnis, 
probadi dan pemerintah. Data impor yang digunakan dalam dolar America 

Serikat (World Bank, 2019) 

 
5. Investasi Asing 

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. Invetasi asing yang digunakan dalam penelitian 

Ini adalah jumlah modal ekuitas, investasi kembali pendapatan, modal jangka 
panjang lainnya, dan modal jangka pendek seperti yang ditunjukkan dalam 

neraca pembayaran. Seri ini menunjukkan total FDI bersih. Dalam BPM6, saldo 

akun keuangan dihitung sebagai perubahan aset dikurangi perubahan 

kewajiban. Arus keluar FDI bersih adalah aset dan arus masuk FDI bersih adalah 
liabilitas. Data dalam dolar AS saat ini (World Bank Data, 2019). 

 

6. Pertumbuhan Ekonomi 
Menurut Sukirno, (2010) pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai 

perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan 

jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah. Pertumbuhan ekonomi 
dapat menunjukkan bahwa sejauh mana segala kegiatan perekomian akan dapat 

menghasilkan suatu pendapatan yang lebih besar bagi penduduk atau 

masyarakat dalam kurun waktu atau periode tertentu. . Pertumbuhan ekonomi 
yang digunakan dalam penilitian ini diukur berdasarkan pertumbuhan GDP 

menurut mata uang konstan, GDP merupakan total nilai dari seluruh produksi 

barang dan jasa ditambah pajak dikurangi subsidi (World Bank Data, 2019). 

 
7. Inflasi 

Inflasi merupakan kenaikan harga barang secara keseluruhan dan terus 

menurus. Laju inflasi yang tinggi akan meningkatkan harga barang secara 
umum, yang dalam hal ini juga akan meningkatkan harga-harga dari faktor 

produksi yang digunakan para pelaku usaha. panjang juga akan berdampak pada 

pertumbuhan perekonomian suatu negara. Inflasi diukur melalui indeks harga 
konsumen yang menggambarkan persentase perubahan tahunan dalam harga 

rata-rata konsumen untuk memperoleh barang dan jasa dan terdapat 

kemungkinan tetap atau berubah dalam jangka waktu yang spesifik, seperti 
tahunan (World Bank Data, 2019). 

 

8. Jumlah Penduduk 

Penduduk dianggap sebagai pemacu pembangunan. Banyaknya jumlah 
penduduk akan memacu kegiatan produksi, konsumsi dari penduduk inilah yang 

akan menimbulkan permintaan agregat (Seetharam dalam Puteri, 2013). Sehngga 

peran serta masyarakat sangat diharapkan oleh pemerintah salah satunya adalah 
dengan membayar pajak (Manik, 2012 dalam Nasution et al., 2013). 

Pertumbuhan penduduk yang digunakan dalam penilitian ini berasal dari (1) 

Divisi Populasi PBB. Prospek Populasi Dunia: Revisi 2017. (2) Laporan sensus 
dan publikasi statistik lainnya dari kantor statistik nasional, (3) Eurostat: 



Statistik Demografis, (4) Divisi Statistik Perserikatan Bangsa-Bangsa. Populasi 
dan Statistik Vital Reprot (berbagai tahun), (5) Biro Sensus A.S.: Basis Data 

Internasional, dan (6) Sekretariat Komunitas Pasifik: Program Statistik dan 

Demografi (World Bank Data, 2019). 
 

9. Penerimaan Pajak 

Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2011) pajak adalah peralihan kekayaan 

dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan 
surplusnya digunakan public saving yang merupakan sumber utama untuk 

membiayai public investasi. Hutagaol (2007) mendefinisikan penerimaan pajak, 

yaitu sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat 
dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi 

masyarakat. Penerimaan pajak yang di gunakan dalam penelitain ini adalah 

penghasilan yang dperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat. 
World bank mendapatkan penerimaan pajak berdasarkan sumber Dana Moneter 

Internasional, Buku Tahunan Statistik Keuangan Pemerintah dan file data, dan 

perkiraan Bank Dunia dan PDB OECD yang berbentuk persentase dari GDP 
(World Bank Data, 2019). 

 

10. Indeks Pembangunan Manusia 

Menurut Maccari (2014) indeks pembangunan manusia (IPM) merupakan 
indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata sederhana dari 3 indeks yang 

menggambarkan kemampuan dasar manusia dalam memperluas pilihan-pilihan, 

adapun indeks-indekss tersebut ialah : 
a. Indeks pendidikan, yang diukur dengan mean geometrik dua komponen: 

Mean tahun sekolah untuk orang dewasa yang berusia 25 tahun indeks 

(MYSI) dan tahun-tahun sekolah yang diharapkan untuk anak-anak sekolah 
yang memasuki usia indeks (EYSI). 

b. Harapan hidup saat lahir adalah ukuran yang dipilih untuk menggambarkan 

secara kuantitatif kualitas kehidupan manusia di setiap negara. 
c. Indeks Penghasilan merupakan Pendapatan Nasional Bruto per kapita 

mewakili komponen kekayaan indeks dengan paritas daya beli (purchasing 

power parity / PPP), yang menggantikan Produk Domestik Bruto yang lama. 

HDI adalah rata-rata geometrik indeks yang dinormalisasi untuk masing-
masing dari tiga dimensi. Dimensi kesehatan dinilai oleh usia harapan hidup saat 

lahir, dimensi pendidikan diukur dengan rata-rata masa sekolah untuk orang 

dewasa berusia 25 tahun dan lebih dan tahun sekolah yang diharapkan untuk 
anak-anak sekolah memasuki usia. Dimensi standar hidup diukur oleh 

pendapatan nasional kotor per kapita. HDI menggunakan logaritma pendapatan, 

untuk mencerminkan semakin pentingnya pendapatan dengan meningkatnya 
GNI. Skor untuk tiga indeks dimensi HDI kemudian dikumpulkan ke dalam 

indeks komposit menggunakan rata-rata geometrik (UNDP, 2019) 

 
11. Kesenjangan Ekonomi 

Baldwin (1986) menjelaskan bahwa kesenjangan ekonomi dapat diartikan 

sebagai perbedaan kemakmuran ekonomi antara yang kaya dengan yang miskin. 

Hal ini tercermin dari perbedaan pendapatan. Masalah kesenjangan ekonomi 
sering juga diikhtisarkan, bahwa pendapatan riil dari yang kaya terus bertambah 

sedangkan yang miskin terus berkurang. Tadaro (1998) menyatakan indikator 

untuk mengetahui ketimpangan dan kesenjangan pendapatan dapat dilakukan 

dengan : 

 

 



a. Kurva Lorenz 
Cara umum yang lain melihat penghasilan pribadi adalah dengan membuat 

apa yang dinamakan dengan Kurva Lorenz. Pada Gambar 2.1 diperlihatkan 

bagaimana cara membuat Kurva Lorenz. Jumlah penerimaan penghasilan 
ditempatkan diatas sumbu horizontal sedangkan sumbu vertikal 

menggambarkan bagian jumlah penghasilan yang diterima oleh masing-

masing persentase populasi. 

b. Koefisien Gini  
Koefisien Gini adalah persamaan ukuran ketimpangan dan bisa berbeda-

beda dari nol yang mengindikasikan suatu kemerataan sempurna (perfect 
equality) sampai satu yang berarti suatu ketimpangan total (perfect 
inequality) dalam distribusi pendapatan dan pengeluaran. 

Indeks Gini mengukur area antara kurva Lorenz dan garis hipotesis 

kesetaraan absolut, dinyatakan sebagai persentase dari area maksimum di 

bawah garis. Jadi indeks Gini dari 0 mewakili persamaan sempurna, sementara 
indeks 100 mengimplikasikan ketidaksetaraan sempurna (World Bank Data, 

2019). 

 
12. Pengangguran 

Muana (2001) menyatakan  pengangguran (unemployment) merupakan 

kenyataan yang dihadapi tidak saja oleh negara-negara sedang berkembang 
(developing countries), akan tetapi juga negara-negara yang sudah maju 

(developed countries). Secara umum, pengangguran didefinisikan sebagai suatu 

keadaan seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja (labor force) 

tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif sedang mencari pekerjaan. Seseorang 
yang tidak bekerja tetapi secara aktif mencari pekerjaan tidak dapat digolongkan 

sebagai penganggur. Selain itu pengangguran diartikan sebagai suatu keadaan 

seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan 
belum dapat memperolehnya (Sukirno, 2000) 

Menurut Sukirno (2000) beberapa akibat buruk dari pengangguran 

dibedakan kepada dua aspek, yaitu :  

a. Akibat buruk ke atas kegiatan perekonomian. Tingkat pengangguran yang 

relatif tinggi tidak memungkinkan masyarakat pencapai pertumbuhan 

ekonomi yang teguh. Hal ini dapat dengan jelas dilihat dari 
memperlihatkan berbagai akibat buruk yang bersifat ekonomi yang 

ditimbulkan oleh masalah pengangguran. 

b. Akibat buruk ke atas individu dan masyarakat Pengangguran akan 
mempengaruhi kehidupan individu dan kestabilan sosial dalam 

masyarakat. 

Pengangguran dalam penelitian ini adalah orang-orang yang tidak bekerja, 
mencari pekerjaan dalam periode terakhir, dan saat ini tersedia untuk bekerja, 

termasuk orang-orang yang kehilangan pekerjaan atau yang secara sukarela 

meninggalkan pekerjaan, pengangguran diukur berdasarkan angkatan kerja atau 

bagian populasi yang aktif secara ekonomi yang berfungsi sebagai basis untuk 

indikator ini, bukan total populasi (World Bank Data, 2019). 

Model Hipotesis 

Negara-negara di dunia terus berupaya melakukan perbaikan dan 
perubahan untuk dapat meningkatkan kesejahteran warga negaranya melalui 

pembangunan. Namun, perbedaan regulasi, perekonomian antar Negara dan 

keadaan ekonomi global yang berubah berubah menuntut negara-negara  agar 
dapat bersiap dan dapat mengatasi faktor faktor tersebut. Salah satu yang paling 

berpengaruh dalam mengatasi faktor faktor tersebut adalah penerimaan negara 



terutama dari sekor pajak, mengingat sektor ini merupakan sumber banyak 
negara yang menjadi pembiayaan untuk pembangunan. Berasarkan penjelasan 

yang telah dijabarkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan hipotesis penilitian 

ini sebagai berikut : 

H1 :   Ekspor berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak di negara AEoI. 

H2 :   Impor berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak di negara AEoI. 

H3 :  Invetsasi Asing berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak di negara    

AEoI. 
H4 :  Pertumbuhan ekonomi T-1 berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak 

di negara AEoI. 

H5 :   Inflasi berpngearuh negatif terhadap penerimaan pajak di negara AEoI. 
H6 :  Jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak di 

negara AEoI. 

H7 : Penerimaan pajak berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan 
manusia di negara AEoI. 

H8 :  Penerimaan pajak berpengaruh negatif terhadap kesenjangan ekonomi di 

negara AEoI. 
H9 :  Penerimaan pajak berpengaruh negatif terhadap pengangguran di negara 

AEoI. 

H10:  Penerimaan pajak berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi T+1 

di negara AEoi. 

 
Gambar 2 

Model Hipotesis 

METODE PENELITIAN 

Metode kuantitatif digunakan dalam penelitian ini. Sugiyono (2012), 

berpendapat bahwa metode kuantitatif merupakan metode penelitian yang 

berpacu pada filsafat positifme yang diterapkan untuk suatu penelitian. Biasanya 
teknik pengambilan sampel dilakukan secara acak, memakai sifat statistik dan 

memaki instrumen penelitian.  

Sumber data penelitian ini berasal dari data sekunder. Data sekunder dalam 
penelitian ini diperoleh dari website world bank (data.worldbank.org) untuk 

memperoleh data ekspor, impor, investasi asing, pertumbuhan ekonomi T-1, 

inflasi, jumlah penduduk, penerimaan pajak, kesenjangan ekonomi, 



pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi T+1. Kemudian, data penelitian ini 
juga diperoleh dari UNDP untuk memperoleh data indeks pembangunan 

manusia. 

Populalsi dalam penelitian ini adalah negara-negara yang termasuk dalam 
organisasi AEoI. Sampel dalam penelitian ini Penelitin ini menggunakan  

purposive sampling, yaitu teknik pemilihan negara didasarkan pada negara yang 

tergabung dalam anggota AEoI (Automatic Exchange of Information). Dengan 

mengambil sampel penelitian data statistik Negara anggota AEoI selama periode 
8 tahun terakhir yaitu 2010-2017. Jumlah keseluruhan sampel dalam penelitian 

ini adalah sebanyak 38 negara yang tergabung dalam anggota AEoI: 

Tabel 1 
Daftar Nama Negara Yang Tergabung Dalam Anggota AEoI (Automatic 

Exchange of Information) 

     

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, 2018 

Teknik analisis yang digunakan adalah metode path analysis, karena dalam 

penelitian ini terdapat variabel yang berfungsi sebagai intervening. Oleh karena 
itu metode regresi data panel berganda saja tidak dapat menyelesaikan masalah 

tersebut. Kemudian, alat bantu untuk melakukan uji dan analisis data pada 

penelitian ini  menggunakan SmartPLS 3. Berdasarkan model penelitian yang di 
gunakan dalam penelitian ini yaitu model analisis path analysis, yang 

menghasilkan persamaan sebagai berikut : 

Y₁  =  β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4+ β5X5 + β6X6 + e...............................(1) 

Z1  =  β7Y1 + e....................................................................................(2) 
Z2  =  β8Y1 + e....................................................................................(3) 

Z3  =  β9Y1 + e....................................................................................(4) 

Z4  =  β10Y1 + e...................................................................................(5) 

Keterangan :  
Z1 = Kesenjangan Ekonomi 

Z2  = Indeks Pembangunan Manusia 

Z3  = Pengangguran 
Z4  = Pertumbuhan Ekonomi T+1 

Y₁  = Penerimaan Pajak 

X₁  = Ekspor 

X₂  = Impor 

X3  = Investasi Asing 

X4  = Pertumbuhan Ekonomi T-1 

X5  = Inflasi 
X6  = Jumlah Penduduk 

e    = Standar Error 

β1- β10= Koefisien jalur 



HASIL DAN PEMBAHASAAN 

1. Uji 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 2 

berikut: 

Tabel 2 

Uji Korelasi 

Sumber : Olahan peneliti (2019) 

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. 
 

2. Analisis R-Square 

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 3 
Uji 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 

 Sumber : Olahan peneliti (2019) 
Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui sebagai berikut; 

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

variabilitas variabel penerimaan pajak dapat di jelaskan oleh variabilitas 

 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 



variabel X1, X2, X3, X4, X5, dan X6 sebesar 96,8% sedangkan 3,2% 
dijelaskan oleh variabel  lain di  luar model yang diteliti.  

b.   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.  

c.   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.  

d.   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.  
e.   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.  

 

3.   Uji 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. 
Tabel 4 

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** 

Sumber : Olahan peneliti (2019) 
Keterangan :  

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

 
Berdasarkan tabel diatas diperoleh hasil sebagai berikut : 

1. Pengujian variabel 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 

2. Pengujian variabel 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. 

3. Pengujain variabel 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. 

4. Pengujian variabel 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. 

5. Pengujian variabel 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. 

6. Pengujian variabel 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. 

7. Penguajian variabel  penerimaan pajak terhadap indeks pembangunan 

manusia 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. 

8. Pengujian variabel penerimaan pajak terhadap kesenjangan ekonomi 
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. 

9. Pengujian variabel penerimaan pajak terhadap pengangguran 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, menunjukkan bahwa 
penerimaan pajak berpengaruh negatif terhadap pengangguran. 

10. Pengujain variabel penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi 

T+1 mempunyai T-Statistic 5.447 (>1.96). Hal ini menunjukkan bahwa 
jumlah penerimaan pajak 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. 
 

Pembahasaan Atas hasil penelitian 

1. Ekspor 
Pengujian oleh peneliti, menunjukan H2 yang menyatakan bahwa tingkat 

ekspor berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak diterima. Hasil ini 

mendukung penelitian yang telah dilakukan Cheeseman & Griffiths (2005) yang 
mengatakan bahwa ekspor di negara Kenya berpengaruh sangat tinggi terhadap 

Penerimaan Pajak. Namun penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian 

Agusalim (2014) yang mengatakan bahwa pajak pada barang ekspor  memiliki 
pengaruh negatif terhadap pendapatan negara. 

Perusahaan manufaktur maupun dagang dalam memaksimalkan penjualan 

tidak hanya bergantung keberhasilan memenuhi kepuasan konsumen guna 



mendapatkan loyalitas, namun terdapat faktor lainnya yang sangat penting yaitu 
fasilitas atau infrastruktur seperti ekspor dalam memenuhi segmentasi pasar, 

khususnya untuk segmen geografi. Hal ini dikarenakan dengan kemampuan 

perusahaan menjangkau dan memperluas kewilayah luar/lain seperti luar negeri 
menjadi dapat mendorong meningkatnya volume penjualan dan konsumen juga 

perusahaan akan meningkat. Disisi lain kondisi ini memungkinkan perusahaan 

untuk menambah karyawan untuk operasional dan produksi. Kondisi tersebut 

mendorong  meningkatnya pengahasilan masyarakat dan perusahaan, sehingga 
secara keseluruhan penerimaan pajak akan ikut meningkat. 

 

2. Impor 
Pengujian oleh peniliti, menunjukan H2 yang menyatakan bahwa impor 

berpengaruh positif terhadap penerimaaan pajak ditolak.  Hasil ini tidak 

mendukung penelitian yang telah dilakukan  Cheeseman & Griffiths, (2005) yang 
mengatakan bahwa impor di negara Kenya berpengaruh sangat tinggi terhadap 

Penerimaan Pajak. 

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 mengalami 

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). Selian itu juga, perusahaan/usaha yang melakukan impor secara 
utang memiliki potensi kerugian perubahaan kurs, sehingga kerugian tersebut 

menjadi pengurang penghasilan kena pajak (PKP). 

 
3. Investasi Asing 

Pengujian oleh peneliti, menunjukan H2 yang menyatakan bahwa investasi 

asing berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak diterima. Hasil  ini 
mendukung penelitian yang telah dilakukan Hemanona & Suharyono (2017), 

karena telah membuktikan bahwa investasi asing berpengaruh positif signifikan 

terhadap penerimaan pajak.  Namun penilitian ini tidak mendukung penelitian 

Jeza et al. (2016) yang menyatakan bahwa  investasi asing langsung dan produk 
domestik bruto memiliki dampak negatif pada pendapatan pajak agregat baik 

dalam jangka pendek dan jangka panjang. 

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 

mengingat transaksi yang dilakukan perusahaan kepada pemasok/supplier 
mendorong meningkatkan keuntungan mereka. Selain itu, untuk 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 bentuk ekspansi 

perusahan akan mengalami peningkatan penghasilan.  

 
4. Pertumbuhan Ekonomi T-1 

Pengujian oleh peneliti menunjukan H2 yang menyatakan bahwa 

pertumbuhan ekonomi T-1  berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak 
diterima. Hasil ini mendukung penilitian yang dilakukan Kastolani & Yudianto 



(2017), yang telah membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh 
positif signifikan terhadap penerimaan pajak. Namun, hasil ini tidak mendukung 

penelitian Richard & Toly (2013) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi 

tidak memiliki korelasi terhadap penerimaan pajak. 
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 pilihan produk untuk 
konsumen, dan kondisi tersebut 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. Kondisi tersebut 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). 

 

5. Inflasi  
Pengujian oleh peneliti menunjukan H2 yang menyatakan bahwa inflasi  

berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak ditolak.  Hasil ini mendukung 

penilitian Richard & Toly (2013) yang telah membuktikan bahwa inflasi tidak 

memiliki hubungan korelasi dengan penerimaan pajak. Namun tidak mendukung 
penilitian Damayanti et al., (2016) yang menyatakan bahwa inflasi berpengaruh 

negatif terhadap 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.  
 

6. Jumlah penduduk 

Pengujian oleh peneliti menunjukan H2 yang menyatakan bahwa jumlah 

penduduk berpengearuh  positif terhadap penerimaan pajak diterima. Hasil ini 
mendukung penilitian Saniat et al., (2018) yang telah membuktikan bahwa 

jumlah penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak. 

Namun tidak mendukung penelitian Sari & Ilyas, (2016) yang telah membuktikan 
bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. 

Banyaknya jumlah penduduk akan memacu kegiatan produksi, konsumsi 

(Seetharam dalam Puteri, 2014). Kegiatan produksi dan konsumsi yang 
dilakukan masyarakat akan diiringi adanya pemungutan pajak yang disesuaikan 

dengan quantiti dari aktifitas tersebut, Semakin banyak quantiti yang dihasilkan 

dalam produksi, maka semakin banyak produk yang tersedia untuk dikonsumsi 
dan akan semakin besar pula pajak yang akan dipungut atau dibayarkan. Namun 

tingkat quantiti 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. 

Dan quantiti dari konsumsi setiap individu berbeda-beda, namun secara 

keseluruhan sangat bergantung dengan jumlah berapa banyak individu yang 

mengkonsumsi barang atau jasa tertentu. 
 

7.  Indeks Pembangunan Manusia 

Pengujian oleh peneliti menunjukan H2  yang menyatakan bahwa penerimaan 
pajak berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia ditolak. Hasil 



ini mendukung penelitian Nwakanma & Nnamdi (2013) yang menyatakan bahwa 
tidak ada hubungan antara antara pajak terhadap human development index di 

Nigeria. Namun, tidak mendukung penelitian Saragih, (2018) yang menunjukan 

bahwa penerimaan pajak berpengaruh positif terhadap Human Development 

Index. 
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 menambah utang Negara dari 
luar. Kondisi tersebut menunjukan bahwa peranan penerimaan Negara, terutama 

berasal dari pajak lebih besar di gunakan untuk pembangunan di luar kesehatan, 

pendidikan dan standar hidup layak atau diluar di komponen Indeks 
pembangunan manusia. 

 

8.   Kesenjangan Ekonomi 

  Pengujian oleh peneliti menunjukan H2 yang menyatakan bawa penerimaan 
pajak berpengaruh negatif terhadap kesenjangan ekonomi ditolak. Hasil ini  

mendukung penelitian Prabowo, (2017) yang menyatakan 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.. 
Tidak berpengaruhnya penerimaan pajak terhadap kesenjangan ekonomi 

kemungkinan karena jumlah pengutan pajak orang kaya tidak setara atau 

sebanding dengan penghasilan yang 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. 

 
9. Pengangguran 

Pengujian oleh peneliti menunjukan H2 yang menyatakan bahwa penerimaan 

pajak berengaruh negatif terhadap pengangguran diterima. Hasil ini mendukung 

penelitian Kresnandra & Erawati (2013), karena telah membuktikan bahwa 
penerimaan pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap pengangguran. 

Namun, penelitian ini tidak mendukung hasil dari 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 

Banyak negara menjadikan penerimaan pajak sebagai sumber dana utama 
yang dipergunakan untuk pembangunan negara (Holik, 2005 dalam Richard  & 

Toly, 2013). Dengan penerimaan pajak 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 meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia bangsa kedepannya, agar dapat menjadi generasi yang 

bisa membuat negara menjadi maju. 

10. Pertumbuhan Ekonomi T+1  

Pengujian oleh peneliti menjukan H2 yang menyatakan bahwa penerimaan 
pajak berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi T+1 diterima. Hasil ini 

mendukung penelitian yang dilakukan oleh Saragih (2018), karena telah 

membuktikan bahwa penerimaan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap 
pertumbuhan ekonomi. Namun, penelitian ini tidak mendukung hasil penelitain 

Piketty & Qian (2009) yang menyatakan bahwa progresif perpajakan pendapatan 

di Cina menjadi masalah dalam pertumbuhan ekonomi. 
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 

tahun 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). 

Kesimpulan 

1. Ekspor berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak di negara AEoI. 

2. Impor tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak di negara AEoI. 
3. Investasi asing berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak di negara 

AEoI. 

4. Pertumbuhan ekonomi T-1 berpengaruh positif terhadap penerimaan 

pajak di negara AEoI. 
5. Inflalsi berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak di negara AEoI. 

6. Jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak di 

negara AEoI. 
7. Penerimaan pajak tidak berpengaruh terhadai indeks pembangunan 

manusia. 

8. Penerimaan pajak tidak berpengaruh terhadap kesenjangan ekonomi 
9. Penerimaan pajak berpengaruh negatif terhadap pengangguran 

10. Penerimaan pajak berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi 

T+1. 

Saran 

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. 
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