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BAB II 

TINJUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahuluan 

 Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya. Penelitin ini 

dapat dikembangkan dengan adanya referensi atau pedoman dari beberapa 

penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan variabel yang sama. 

(Castro & Ramírez, 2014), meneliti tentang penentu penerimaan 

pajak di negara-negara OECD. Dengan vaiabel yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu dependen: Penerimaan pajak, Independen: PDB, 

Sektor Industri dan civil liberties. Hasil penelitian yakni hasil dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa variabel penyerapan PDB, Sektor 

Industri dan civil liberties berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan 

Pajak di Negara OECD. 

(Daba, 2015), meneliti tentang penentu penerimaan pajak di 

Ethiopia. Dengan vaiabel penelitian, dependen: Penerimaan pajak, 

Independen: PDB, Investasi Asing dan Sektor Industri. Hasil penelitian 

yakni hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel penyerapan 

PDB dan Sektor Industri berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan 

Pajak tetapi Investasi Asing tidak berpengaruh signifikan Penerimaan 

Pajak di Negara Ethiopia. 

 .
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 (Khujamkulov, 2016), meneliti tentang penerimaan pajak di 

negara-negara transisi dengan perubahan struktural dan implikasi 

kebijakannya. Kemudian vaiabel yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu dependen: Penerimaan pajak, Independen: PDB per capita, 

Pertumbuhan Populasi, Tingkat Pekerjaan. Hasil penelitian yakni hasil 

dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel penyerapan PDB per 

capita, Pertumbuhan Populasi, Tingkat Pekerjaan berpengaruh signifikan 

terhadap Penerimaan Pajak di Asia. 

B. Landasan Teori 

1. Pendapatan Nasional 

Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh 

seluruh rumah tangga keluarga (RTK) di suatu negara dari penyerahan 

faktor-faktor produksi dalam satu periode,biasanya selama satu tahun. 

Berikut adalah beberapa konsep pendapatan nasional 

a. Produk Domestik Bruto (GDP) 

Produk domestik bruto (Gross Domestic Product) merupakan 

jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh 

unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara 

(domestik) selama satu tahun. Dalam perhitungan GDP ini, 

termasuk juga hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan 

oleh perusahaan/orang asing yang beroperasi di wilayah negara 

yang bersangkutan. Barang-barang yang dihasilkan termasuk 

barang modal yang belum diperhitungkan penyusutannya, 
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karenanya jumlah yang didapatkan dari GDP dianggap bersifat 

bruto/kotor. 

b. Produk Nasional Bruto (GNP) 

Pendapatan nasional merupakan salah satu ukuran 

pertumbuhan ekonomi suatu negara. Produk Nasional Bruto 

(Gross National Product) atau PNB meliputi nilai produk 

berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu 

negara (nasional) selama satu tahun; termasuk hasil produksi 

barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang 

berada di luar negeri, tetapi tidak termasuk hasil produksi 

perusahaan asing yang beroperasi di wilayah negara tersebut. 

c. Pendapatan Nasional Neto (NNI) 

Pendapatan Nasional Neto (Net National Income) adalah 

pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang 

diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. 

Besarnya NNI dapat diperoleh dari NNP dikurang pajak tidak 

langsung. Yang dimaksud pajak tidak langsung adalah pajak 

yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak 

penjualan, pajak hadiah, dll. 

d. Pendapatan Perseorangan (PI) 

Pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, 

termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan 

apapun. Pendapatan perseorangan juga menghitung 
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pembayaran transfer (transfer payment). Transfer payment 

adalah penerimaan-penerimaan yang bukan merupakan balas 

jasa produksi tahun ini, melainkan diambil dari sebagian 

pendapatan nasional tahun lalu, contoh pembayaran dana 

pensiunan, tunjangan sosial bagi para pengangguran, bekas 

pejuang, bunga utang pemerintah, dan sebagainya. Untuk 

mendapatkan jumlah pendapatan perseorangan, NNI harus 

dikurangi dengan pajak laba perusahaan (pajak yang dibayar 

setiap badan usaha kepada pemerintah), laba yang tidak dibagi 

(sejumlah laba yang tetap ditahan di dalam perusahaan untuk 

beberapa tujuan tertentu misalnya keperluan perluasan 

perusahaan), dan iuran pensiun (iuran yang dikumpulkan oleh 

setiap tenaga kerja dan setiap perusahaan dengan maksud 

untuk dibayarkan kembali setelah tenaga kerja tersebut tidak 

lagi bekerja). 

e. Pendapatan yang siap dibelanjakan (DI) 

Pendapatan yang siap dibelanjakan (Disposable Income) 

adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna 

membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi 

tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Disposable 

income ini diperoleh dari personal income (PI) dikurangi 

dengan pajak langsung. Pajak langsung (direct tax) adalah 

pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, 
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artinya harus langsung ditanggung oleh wajib pajak, contohnya 

pajak pendapatan. 

Pendapatan negara dapat dihitung dengan tiga pendekatan, 

yaitu: Pendekatan pendapatan, dengan cara menjumlahkan seluruh 

pendapatan (upah, sewa, bunga, dan laba) yang diterima rumah tangga 

konsumsi dalam suatu negara selama satu periode tertentu sebagai 

imbalan atas faktor-faktor produksi yang diberikan kepada perusahaan. 

Pendekatan produksi, dengan cara menjumlahkan nilai seluruh produk 

yang dihasilkan suatu negara dari bidang industri, agraris, ekstraktif, 

jasa, dan niaga selama satu periode tertentu. Nilai produk yang 

dihitung dengan pendekatan ini adalah nilai jasa dan barang jadi 

(bukan bahan mentah atau barang setengah jadi). 

Pendekatan pengeluaran, dengan cara menghitung jumlah 

seluruh pengeluaran untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi 

dalam suatu negara selama satu periode tertentu. Perhitungan dengan 

pendekatan ini dilakukan dengan menghitung pengeluaran yang 

dilakukan oleh empat pelaku kegiatan ekonomi negara, yaitu: Rumah 

tangga (Consumption), pemerintah (Government), pengeluaran 

investasi (Investment), dan selisih antara nilai ekspor dikurangi impor. 

2. Penerima Pajak 

Penerimaan pajak adalah total penerimaan negara yang berasal 

dari berbagai jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah dan 

bersumber dari warga negara yang merupakan wajib pajak. Dalam 
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pengukuran kinerja penerimaan perpajakan, dikenal istilah tax ratio 

atau perbandingan antara penerimaan pajak dan produk domestik 

bruto (PDB), yang menunjukkan besar bagian PDB yang bisa ditarik 

kembali sebagai pajak oleh negara. Tax ratio juga bisa menjadi 

parameter untuk melihat seberapa produktif sistem perpajakan suatu 

negara dalam mengumpulkan penerimaan negara, dimana semakin 

tinggi (rendah) nilai tax ratio, menjadi tolok ukur semakin maju 

(rendah) sistem perpajakan negara tersebut (Kristian Agung Prasetyo, 

2014). 

3. Jenis-Jenis Pajak 

Menurut (Mardiasmo, 2011) pajak dapat di golongkan menjadi tiga 

macam, yaitu menurut golongannya, sifatnya dan lembaga 

pemungutannya : 

1. Menurut Jenisnya 

a. Pajak Langsung 

Yaitu pajak harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib 

pajak dan tidak dapat dilimpahkan atu dibebankan kepada 

orang lain. Seperti Pajak penghasilan (PPh) yaitu pajak yang 

dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang 

memperoleh penghasilan tersebut. 

b. Pajak Tidak Langsung 

Yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau 

dilimpahkan kepada orang lain. Pajak tidak langsung terjadi 
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jika terdapat suatu kegiatan. Seperti kegiatan yang 

menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan 

barang dan jasa. Seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu 

pajak yang terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap 

barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh produsen atau pihak 

yang menjual barang tetapi dapat dibebankan kepada 

konsumen baik secara eksplisit maupun implisit (dimasukkan 

dalam harga jual barang atau jasa). 

2. Menurut sifatnya 

a. Pajak Subyektif 

Yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan 

pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan 

keadaan subyeknya. Seperti Pajak Penghasilan (PPh) 

b. Pajak Obyektif 

Yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik 

berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang 

mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa 

memperhatikan keadaan pribadi Subyek Pajak (Wajib Pajak) 

maupun tempat tinggal. Sepeti Pajak Pertambahan Nilai dan 

Pajak Penjualan atas Barang Mewah. 

3. Menurut Asal Lembaga Pemungutannya, dikemukakan (Suandy, 

2008) : 

a. Pajak Negara (Pajak Pusat) 



13 
 

    
 

Yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 

digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, dimana 

pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui 

Direktorat Jenderal Pajak. Seperti Pajak Penghasilan, Pajak 

Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, 

Pajak Bumi dan Bangunan Dan Bea Materai. 

b. Pajak Daerah 

Yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerahdan 

digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah dimana 

pelaksanaanya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. 

- Pajak Provinsi seperti Pajak Kendaraan Bermotor, 

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan 

Kendaraan Di Atas Air. 

- Pajak kabupaten/kota seperti Pajak Hotel, Pajak 

Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak 

Penerangan Jalan. 

4. PDB 

Nama yang kita berikan untuk total nilai pasar dari barang jadi 

dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu negara selama satu tahun 

tertentu.  Ini merupakan angka yang anda dapatkan ketika anda 

menerapkan ukuran yang mengukur uang atas barang dan jasa yang 

berbeda-beda yang dihasilkan oleh suatu negara dengan sumber daya 

tanah, tenaga kerja, dan kapitalnya. PDB sama dengan total produksi 
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konsumsi dan barang-barang investasi, pembelanjaan pemerintah, dan 

ekspor netto ke negara lain (Nordhaus, 2004).  

PDB digunakan untuk banyak tujuan, tetapi yang paling adalah 

untuk mengukur keseluruhan performa dari suatu perekonomian. 

Pendapatan nasional dan perhitungan produk berisi ukuran-ukuran 

pokok pendapatan dan produk untuk seuatu negara. PDB yaitu ukuran 

yang paling luas dari produksi barang dan jasa suatu negara. 

Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan salah satu indikator 

penting untuk mengetahui perkembangan perekonomian di suatu 

negara dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku 

maupun atas dasar harga konstan. 

5. Investasi Asing 

Menurut (Krugman & Sarwedi, 2002) yang dimaksud dengan 

Foreign Direct Investment (FDI) adalah arus modal internasional 

dimana perusahaan dari suatu negara mendirikan atau memperluas 

perusahaannya di negara lain. Oleh karena itu tidak hanya terjadi 

pemindahan sumber daya, tetapi juga terjadi pemberlakukan kontrol 

terhadap perusahaan di luar negeri. Penanaman modal langsung untuk 

membantu pertumbuhan ekonomi dan membina sektor non – migas 

yang berdaya saing di tingkat internasional. Foreign direct investment 

tidak hanya mencakup transfer kepemilikan dari dalam negeri menjadi 

kepemilikan asing, melainkan juga mekanisme yang memungkinkan 

investor asing untuk mempelajari manajemen dan kontrol dari 
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perusahaan dalam negeri, khususnya dalam corporate governance 

mechanism. 

Foreign direct investment (FDI) terdiri dari inward dan outward. 

Inward foreign direct investment adalah investasi dari mancanegara ke 

dalam negeri, sedangkan outward foreign direct investment 

merupakan investasi ke negara lain. Foreign direct investment (FDI) 

bermula saat sebuah perusahaan dari suatu negara menanamkan 

modalnya dalam jangka panjang ke sebuah perusahaan di negara lain. 

Dengan cara ini perusahaan yang ada di negara asal (home country) 

bisa mempengaruhi perusahaan yang ada di negara tujuan investasi 

(host country) baik sebagian atau seluruhnya. Negara penerima (host 

country) foreign direct investment akan menerima keuntungan antara 

lain adanya dalih teknologi dalam bentuk varietas baru dari capital 

inputs yang tidak dapat dicapai melalui investasi keuangan (financia 

investment) atau perdagangan barang dan jasa. Foreign direct 

investment juga dapat mempromosikan kompetisi pada pasar 

domestik (domestic output market). Penerima Foreign Direct 

Investment (FDI) memberikan pelatihan bagi karyawan yang 

memberikan kontribusi terhadap pembangunan sumberdaya manusia 

di host country. Laba yang dihasilkan oleh Foreign Direct Investment 

(FDI) juga memberikan kontribusi terhadap pajak pendapatan (Razin 

& Sakda, 2002). 

6. Sektor Industri 
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 Menurut (sunarto, 2006), Pengertian industri dibagi ke dalam 

lingkup makro dan mikro. Secara mikro, pengertian industri sebagai 

kumpulan dari sejumlah perusahaan yang menghasilkan barang-

barang homogen, atau barang-barang yang mempunyai sifat saling 

mengganti sangat erat. Dari segi pembentukan pendapatan yakni 

cenderung bersifat makro. Industri adalah kegiatan ekonomi yang 

menciptakan nilai tambah. Jadi batasan industri yaitu secara mikro 

sebagai kumpulan perusahaan yang menghasilkan barang sedangkan 

secara makro dapat membentuk pendapatan. 

7. Hubungan PDB Terhadap Penerimaan pajak 

Pertumbuhan  ekonomi  yang  tercermin dari pertumbuhan 

Produk Domestik Bruto (PDB) juga  mempunyai  pengaruh  terhadap 

Penerimaan  Pajak. Penerimaan pajak selalu tumbuh bersama sehingga 

pertumbuhan ekonomi selalu memiliki dampak positif atau negatif 

terhadap pajak. Setiap peningkatan signifikan dalam pengumpulan 

penerimaan pajak secara positif mempengaruhi pertumbuhan ekonomi 

dan sebaliknya. 

8. Hubungan Sektor Industri Terhadap Penerimaan pajak 

Sektor Industri merupakan salah satu sektor yang berperan 

penting dalam penerimaan pajak suatu negara. Peranan sektor industri 

dalam penerimaan pajak dapat dilihat dari sector yang dinamis bagi 

negara. Kontribusi sector ini terdiri dari masing-masing sub-sub sector 

yang mampu meningkatkan penerimaan pajak. 



17 
 

    
 

9. Hubungan Investasi Asing Terhadap Penerimaan Pajak 

Investasi asing langsung diperlukan bagi negera berkembang untuk 

membantu meningkatkan penerimaan pajak. Hal ini dikarenakan peran 

modal asing membantu dalam industrialisasi dan pembaharuan 

teknologi yang digunakan dalam negara berkembang tersebut (Agma, 

2015). Aliran FDI yang masuk ke negara diharapkan dapat 

meningkatkan produktivitas yang pada akhirnya akan berdampak pada 

kenaikan PDB. Teori keseimbangan pada pasar barang yang 

dikemukakan oleh Keynes bahwa peningkatan investasi akan 

mendorong peningkatan pendapatan nasional karena investasi 

merupakan komponen pembentuk pendapatan nasional (Ernita, 2013). 

C. Kerangka Pemikiran  

Berdasarkan telaah pustaka dan diperkuat dengan penelitian 

terdahulu diduga bahwa PDB, Investasi dan Sektor Industri berpengaruh 

terhadap Penerimaan Pajak kerja. Maka kerangka pemikiran dapat 

dirumuskan pada gambar di bawah ini : 

Gambar 2.1 Model Kerangka Pemikiran 
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 Dari kerangka pemikiran diatas dapat disimpulkan bahwa variabel 

PDB, Investasi dan Sektor Industri berpengaruh signifikan positif 

terhadap Penerimaan Pajak di ASEAN. 

D. Perumusan Hipotesis  

Berdasarkan permasalahan, landasan teori dan penelitian terdahulu 

di atas, dapat dibuat jawaban sementara (hipotesis) yang akan di uji 

kebenarannya. Adapun rumusan hipotesis dalam penelitian ini dinyatakan 

adalah Diduga PDB, Sektor Industri, Investasi Asing berpengaruh 

terhadap penerimaan pajak 2007 – 2016 

 


