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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat 

adil dan makmur berdasarkan pancasila dan UUD 1945. Pelaksanaan 

pembangunan nasional diharapkan tidak tergantung kepada investasi dan 

pihak luar negeri saja, tetapi dari dalam negeri juga. Guna membiayai 

kebutuhan dana untuk pembangunan dan keperluan rutin bagi Negara yang 

semakin meningkat, pemerintah berusaha meningkatkan penerimaan Negara 

selain penerimaan yang berasal dari ekspor migas dan non migas. Pemerintah 

berusaha meningkatkan penerimaan dalam negeri yang berasal dari sector 

pajak sebagai alternatif sumber penerimaan Negara. Dengan pengertian 

meningkatkan penerimaan pajak bukan berarti menambah beban pajak atau 

menaikkan tarif pajak melainkan dititik beratkan pada mengefektifan 

pemungutan pajak yaitu dengan mencegah penyelundupan maupun 

penggelapan pajak.  

Salah satu pajak dipungut oleh pemerintah adalah pajak pertambahan 

nilai (PPN), yaitu pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai (value added) 

dari Barang dan Jasa Kena Pajak. Menurut peraturan perundang-undangan 

yang mengatur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah UU No.8/1983, yaitu 

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah 



2 
 

 
 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 42 Tahun 2009 

Peningkatan penerimaan PPN dan PPn BM dalam negeri antara lain 

ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi dan tingginya tingkat perubahan harga 

umum terhadap nilai obyek PPN dan PPn BM. Pertumbuhan ekonomi yang 

tinggi dapat diartikan sebagai kenaikan dalam GDP atau PDRB, tanpa 

memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil daripada 

pertambahan penduduk Untuk menunjang pertumbuhan ekonomi yang 

diperlukan fundamental ekonomi yang kuat..   

Kebijakan di bidang perpajakan yang telah dikeluarkan pemerintah 

tersebut  erat kaitannya dengan perekonomian bangsa yang tercermin dari 

Produk Domestik  Bruto (PDB).  Selama ini pajak yang dipungut pemerintah 

telah memberikan kontribusi yang  positif terhadap PDB. Hal tersebut 

menunjukkan adanya hubungan antara PDB  dengan penerimaan pajak negara.   

Saat ini pemerintah berusaha untuk meningkatkan jumlah wajib pajak   

(ekstensifikasi pajak). Semakin meningkatnya jumlah wajib pajak suatu 

daerah diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak di daerah tersebut. 

Ekstensifikasi  pajak tersebut merupakan cara yang efektif, apabila dilakukan 

secara serius oleh pihak fiskus. (Silalahi 2000). 

Inflasi akan mengurangi daya beli uang yang telah diperoleh masyarakat  

dengan susah payah. Apabila harga naik, tiap lembar uang yang dihasilkannya 

hanya  akan mampu membeli barang dan jasa dalam jumlah yang sedikit. Jadi, 

kelihatannya  inflasi secara langsung telah menurunkan standar hidup. Namun, 
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dipihak lain, ketika  harga naik, pembeli barang dan jasa akan mengeluarkan 

lebih banyak uang untuk apa  yang mereka beli, pada saat yang sama penjual 

barang dan jasa mendapatkan  penghasilan dengan menjual jasa mereka, 

seperti para tenaga kerja, penghasilan juga  semakin meningkat sejalan 

kenaikan harga. Jadi, inflasi sendiri tidak mengurangi  daya beli riil 

masyarakat. Ketika laju inflasi sebesar 6% mengurangi nilai riil dari  kenaikan 

sebesar 4%, pekerja mungkin merasa dirinya telah diperdaya. Sebenarnya  

pendapatan riil ditentukan variabel-variabel riil seperti modal fisik, SDM, 

SDA, dan  ketersediaan teknologi produksi. Pendapatan nominal ditentukan 

oleh faktor-faktor  tersebut dan tingkat harga keseluruhan. Bila pendapatan 

nominal cenderung sama  dengan kenaikan harga, berarti inflasi bukan 

merupakan suatu masalah. Namun para  ekonom telah mengidentifikasi 

beberapa kerugian akibat inflasi. Masing-masing  kerugian menunjukkan 

bahwa pertumbuhan terus-menerus pada jumlah uang yang  beredar 

sesungguhnya memiliki dampak pada variabel-variabel riil tersebut     

Berdasarkan ketentuan pasal 1 UU PPN dan PPnBM dikenakan  

Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam wilayah Negara Indonesia. Pengusaha 

disini adalah orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan menghasilkan 

barang atau jasa dalam lingkungan perusahaannya. Menghasilkan adalah 

kegiatan mengolah melalui proses mengubah bentuk atau sifat suatu barang 

yang dihasilkan sebagaimana dimaksud adalah barang berwujud yang menurut 

sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak. 
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Barang kena pajak (BKP) adalah barang berwujud yang menurut 

sifatnya atau hukumnya dapat berupa barang bergerak maupun barang tidak 

bergerak yang dikenakan pajak berdasarkan UU Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN), sedangkan Jasa Kena Pajak (JKP) adalah semua kegiatan usaha dan 

pemberian pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan yang 

menyebabkan suatu barang, fasilitas, atau hak tersedia untuk dipakai.  

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperhitungkan dalam laporan 

keuangan dari PPN masukan dan PPN keluaran. PPN  masukan adalah Pajak 

Pertambahan Nilai yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak pada waktu 

pembelian Barang Kena Pajak, Jasa Kena Pajak, atau impor Barang Kena 

Pajak, sedangkan PPN keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai yang 

dipungut oleh pengusaha kena pajak pada waktu penyerahan barang kena 

pajak atau jasa kena pajak. 

Penerimaan pertahun Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di kota Batu cukup 

besar, hal ini dapat dilihat dari banyaknya jumlah pengusaha yang berinvestasi 

di kota Batu, di antaranya jumlah perusahaan dalam sector industri dan real 

estate yang bertambah tiap tahunnya, sehingga penerimaan PPN yang semakin 

tinggi akan dimanfaatkan Pemerintah Daerah untuk menambah dan 

memperbaharui fasilitas dan pelayanan untuk public di kota batu sendiri. 

Perkembangan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di kota Batu 

selama 5 tahun sebagai berikut: pada tahun 2008 terjadi penurunan 

penerimaan PPN sebesar -21,09% dari tahun sebelumnya, pada tahun 2009 

terjadi peningkatan penerimaan PPN sebesar 44,23% dari tahun sebelumnya, 
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pada tahun 2010 terjadi peningkatan penerimaan PPN sebesar 66,28% dari 

tahun sebelumnya, pada tahun 2011 terjadi peningkatan penerimaan PPN 

sebesar 3,50% dari tahun sebelumnya, pada tahun 2012 terjadi penurunan 

penerimaan PPN sebesar -10,06%. Terjadinya penurunan penerimaan PPN 

disebabkan oleh banyaknya investor kota Batu rata-rata orang luar kota semua, 

sehingga NPWPnya sesuai KTP kota asal masing-masing dan pembayaran 

uang PPN ke KPP kota asal, bukan ke KPP kota Batu karena di kota Batu 

belum ada hukum yang mengatur bahwa penduduk dan investor di kota Batu 

harus menggunakan NPWP di kota Batu. 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka dirumuskan judul 

skripsi: “Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan 

Inflasi Terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kota Batu Tahun 

2008 – 2012”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah 

pada penelitian ini adalah seberapa besar pengaruh PDRB dan Inflasi terhadap 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di kota Batu?. 

 
C. Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, agar penelitian tetap terfokus  pada 

tujuan penelitian, maka dalam penelitian ini hanya membahas faktor faktor 

Fundamental Makroekonomi yang mempengaruhi tingkat penerimaan Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) di kota Batu tahun 2008–2012. 
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D. Tujuan  Dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diambil, maka tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui tingkat penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di kota 

Batu periode 2008 – 2012. 

b.  Untuk mengetahui pengaruh PDRB, dan Tingkat Inflasi terhadap 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN).  

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi Direktorat Jendral Pajak 

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi tentang seberapa 

besar tingkat penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta 

sebagai keperluan dokumentasi di perpustakaan DJP. 

b. Bagi Masyarakat Umum,  

Hasil penelitian ini bisa digunakan untuk menambah informasi 

yang penting tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 

c.  Bagi pihak lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan literatur 

tambahan bagi peneliti selanjutnya yang ingin membuat karya tulis 

ilmiah ataupun sebagai perbandigan peneliti selanjutnya.  

 

 

 


