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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Penerimaan pajak adalah komponen utama dari pendapatan 

pemerintah yang akan digunakan untuk membiayai semua pemerintah 

pengeluaran untuk menstabilkan ekonomi. Pengeluaran di sini berarti 

penggunaan pemerintah pendapatan untuk pengembangan dan pengeluaran 

operasional yang akan membawa pertumbuhan ekonomi. Perpajakan di 

negara-negara berkembang adalah topik yang menarik perhatian yang 

semakin meningkat dua dekade terakhir. Banyak masalah yang diamati 

seperti administrasi yang buruk kurang efisiennya dalam pegumpulan 

penerimaan pajak yang memadai, struktur pajak di mana pertimbangan 

pajak horizontal dan vertikal dipertimbangkan tidak terintegrasi, 

kurangnya stabilitas pemerintah yang mengakibatkan perekonomian juga 

menerima dampaknya. 

Di banyak negara berkembang itu mengamati bahwa ada kapasitas 

administrasi pajak yang rendah untuk memantau kepatuhan di antara 

pembayar pajak sewa (Tanzi, 2000). Di negara – negara berkembang 

ASEAN menghadapi kesulitan dalam meningkatkan pendapatan ke tingkat 

yang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, 

negara telah mengalami surplus pengeluaran yang konsisten atas 

pendapatan untuk periode dengan waktu yang lama. Penerimaan pajak 



2 
 

 
 

merupakan sangat penting bagi keberlangsungan bagi negara seperti 

negara berkembang di ASEAN. Perpajakan merupakan sumber utama 

pendapatan pemerintah pusat, dikarenakan pengumpulan pajak yang 

bersifat wajib yang disesuaika terhapap pendapatan. Perpajakan bertujuan 

untuk memenuhi kebutuhan sosial dan publik dengan cara menyediakan 

barang dan jasa publik. 

Perpajakan dibanyak negara berkembang telah difokuskan sebagai  

bagian pertumtuhan ekonomi dan pengembangan. (Okoye & Ezejiofor, 

2014) menjelaskan yang utama fungsi sistem pajak adalah untuk 

meningkatkan pendapatan yang cukup untuk membiayai pengeluaran 

pokok atas barang dan jasa yang disediakan oleh pemerintah. Penerimaan 

pajak merupakan presentasi dari total keseluruhan yang dikumpulkan 

untuk membiayai pengeluaran total pemerintah. Untuk mengatasi masalah 

ini, pemerintah mengenakan pajak yaitu ada pajak langsung dan pajak 

tidak langsung antara lain; sebagai sumber utama dan penting dari 

pendapatan publik. 

Pajak tidak langsung dipungut pada saat produksi dan konsumsi 

seperti pajak pertambahan nilai. Pajak langsung dibayarkan dan dicatat 

oleh individu. Pendapatan yang dikumpulkan dari investasi yang diperoleh 

dari penjualan pemerintah. Total pendapatan pajak yang dikumpulkan 

dialokasikan ke berbagai pemerintah pengeluaran melalui sub anggararan 

yang diajukan dari berbagai kementerian untuk datang dengan anggaran 
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5utama pemerintah yang terdiri dari semua pendapatan dan pengeluaran 

nasional. 

Namun pengenaan pajak ini tidak bisa dihentikan membawa hasil 

yang diperlukan karena sejumlah alasan seperti kurangnya pemahaman 

yang jelas tentang sistem pajak oleh wajib pajak, wajib pajak tidak 

mematuhi pajak mereka kewajiban, permusuhan antara wajib pajak dan 

pejabat pajak, sikap negatif pajak pembayar terhadap sistem pajak, yaitu, 

mengecilkan penghasilan kena pajak mereka dengan jumlah yang 

signifikan dan terkait. Karena alasan ini, jumlah pajak aktual tidak dapat 

dikumpulkan dengan benar (Taddele, 2010). Oleh karena itu sangat 

penting untuk mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan 

pajak negara – negara ASEAN untuk meningkatkan pendapatan 

pemerintah dan menjamin stabilitas ekonomi. 

Studi ini dilakukan untuk menemukan faktor-faktor penentu 

penerimaan pajak yang independen yaitu Produk Domestik Bruto telah 

digunakan dalam upaya pajak konvensional literatur sebagai proksi untuk 

tingkat perkembangan suatu negara (Stotsky, 2007), sektor industri dan 

investasi asing merupakan pembelian modal atau barang yang tidak untuk 

dikonsumsi, namun digunakan untuk kegiatan produksi sehingga 

menghasilkan barang atau jasa di masa depan. tergantung variabel yaitu 

penerimaan pajak diukur dengan persentase dalam produk domestik bruto 

di negara–negara ASEAN. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang akan 

diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerimaan pajak, PDB, sektor industri, dan investasi 

selama periode 2007-2016 di negara-negara ASEAN? 

2. Apakah PDB, sektor industri, dan investasi berpengaruh terhadap 

penerimaan pajak di negara-negara ASEAN? 

C. Batasan Masalah 

Batasan masalah bertujuan untuk memberikan suatu batasan 

terhadap permasalahan yang akan dibahas, sehingga pembahasan akan 

selalu terarah dan sesusai dengan latar belakang perumusan masalah dan 

tujuan. Penelitian ini mengamati analisis faktor penentu penerimaan pajak 

yang dilihat dari PDB, sektor industri, dan investasi asing yang ada di 

negara-negara ASEAN meliputi Filiphine, Indonesia, Kamboja, Laos, 

Malaysia, Thailand 

D. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah 

dijelaskan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mendeskripsika penerimaan pajak, PDB, sektor industri, dan investasi 

asing di negara-negara ASEAN selama periode 2007-2016 ? 

2. Manganalisis pengaruh PDB, sektor industri, dan investasi asing 

terhadap penerimaan pajak di negara-negara ASEAN selama periode 

2007-2016 ? 
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E. Manfaat Penelitian 

Bagi pemerintah diharapkan penelitian ini memberikan informasi 

yang bermanfaat bagi pengambilan kebijakan umtuk mendorong 

peningkatan penerimaan pajak di negara-negara ASEAN, bagi indonesia 

hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan evaluasi efektivitas kondisi 

ekonomi makro dalam mendorong peningkatan penerimaan pajak.  

 

 

 

 

 


