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ABSTRAK 

Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

merupakan penerimaan paling tinggi diantara penerimaan pajak lainnya. Pajak 

Pertambahan Nilai diperoleh melalui dipakainya faktor-faktor produksi disetiap 

jalur perusahan dalam menyiapkan, menghasilkan, dan memperdagangkan barang 

atau pemberian jasa kepada para konsumen. Hal ini disebabkan wilayah kerja 

KPP yang sangat strategis sehingga didominasi oleh penerimaan pajak dari sektor 

perdagangan. Namun, pertambahan usaha-usaha disetiap tahunnya tidak 

menjadikan penerimaan PPN selalu meningkat. Masih terdapat target-target yang 

belum di capai secara maksimal oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton. 

Dalam penelitian ini, peneliti akan melihat bagaimana analisis Efektivitas dan 

Kontribusi Pajak Pertambahan Nilai pada penerimaan pajak di Kantor Pelayanan 

Pajak di kota Bandar Lampung pada tahun 2015-2019, serta menganalisis 

penerimaan Pajak Pertambahan Nilai menurut persprektif Ekonomi Islam. Jenis 

penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan statistik deskriptif. 

Menggunakan data sekunder berupa jumlah penerimaan pajak, realisasi dan target 

Pajak Pertambahan Nilai, serta data primer berupa wawancara. Kemudian data 

yang terkumpul di analisis menggunakan teknik analisis rasio efektivitas dan 

kontribusi. Hasil dari penelitian ini adalah  pada tahun 2015 penerimaan PPN 

tergolong tidak efektif karena hanya mencapai persentase 50,67%, kemudian 

mengalami peningkatan pada tahun 2016 yaitu 85,74% sehingga tergolong efektif, 

untuk tahun 2017 dan tahun 2018 keduanya tergolong sangat efektif karena 

memperoleh nilai melebihi 100%. Namun, pada tahun 2019 kembali mengalami 

penurunan, meskipun tetap digolongkan efektif. Sedangkan untuk kontribusi 

penrimaan PPN dalam meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Kedaton 

pada tahun 2015-2019 berdasarkan kriterianya dinyatakan sangat efektif, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa efektivitas penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP 

Pratama mengalami pertumbuhan dari tahun 2015-2019 meskipun belum optimal 

dan dari tahun 2015 hingga tahun 2019 berdasarkan kriteria yang telah diperoleh 

menunjukkan bahwa penerimaan PPN memiliki kontribusi sangat efektif dalam 

meningkatkan penerimaan pajak. Sedangkan, penerimaan pajak dalam pandangan 

Islam diperbolehkan hanya saja harus sesuai dengan syarat-syarat yang harus 

diterapkan. Namun, untuk penerimaan PPN peneliti berpendapat bahwa 

penerimaan PPN belum sesuai karena PPN dipungut atas dasar konsumsi tanpa 

membatasi barang tersebut halal atau haram. Serta, dalam pemungutan PPN 

belum diterapkan distributif keadilan karena belum terdapat pembeda antara tarif 

pemungutan PPN antara golongan tinggi dan rendah sehingga akan memberatkan 

golongan yang rendah. 

Kata Kunci : Pajak Pertambahan Nilai, Efektivitas, Kontribusi 
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MOTTO 

نُِكۡىَْوأََفُِسُكۡىْفًَِْسبٍِِمْْٱَفُِسواْ  ِهُدوا ْبِأَۡيَىَٰ ٌَْْٱلّلِْهِخفَاٗفاَْوثِقَاٗٗلَْوَجَٰ ى ًُ ٞسْنُّكۡىْإٌُِْكُتُۡىْتَۡعهَ ٍۡ نُِكۡىَْخ
 َذَٰ

Artinya :Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, 

dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yangdemikian itu 

adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. 

(Q.s At- Taubah : 41) 

 

ٖءْفَْْٱۡنبِسّْتََُانُىا ْْنٍَ  ًۡ َْوَياْتُُفِقُىا ِْيٍَْش ٌَه اْتُِحبُّى ًّ ْتُُفِقُىا ِْي َْحتّىَٰ ٌّ َعهٍِٞىْْۦبِهِْْٱلّلَْإِ   

Artinya: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), 

sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja 

yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. 

( Q.S Al-Imran : 92) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v 



 
 

vi 
 

 

PERSEMBAHAN 

 

Dengan mengucap Alhamdulillah dan penuh rasa syukur kepada Allah 

SWT, yang telah memberikan segala kekuatan kepada penulis untuk 

menyelesaikan skripsi. Dengan segala kerendahan hati dan penuh kebahagiaan, 

skripsi ini saya persembahkan sebagai tanda cinta, kasih, dan hormat yang tak 

terhingga kepada : 

1. Kedua orang tua yang sangat saya cintai, sayangi, dan hormati yakni Ayahanda 

Edi Marwan dan Ibunda Wasneli Aina dengan segenap jiwa dan raganya telah 

membesarkan, memberikan pendidikan, nasihat, materi, serta memberikan 

limpahan yang tak pernah putus. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi, 

memberi  kebahagiaan, kemurahan rezeki, kedamaian dan keberkahan umur 

kepada kalian. Dan menjadikan kalian temasuk kedalam golongan-golongan 

yang berada dibarisan Nabi Muhammad SWA, kelak. Amin. 

2. Ketiga adik perempuanku Lidiya Arika, Edies Dea Lova, Eghie Dea Nova 

yang amat sangat saya cintai, yang selalu mendukung dan menjadi motivasi 

penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini. 

3. Bapak Hanif, S.E., M.M selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Yulistia Devi, 

S.E.,M,S.Ak selaku pembimbing II yang telah membimbing, membantu dan 

melancarkan penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. 

4. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung 

yang telah memberikan empat dalam menuntut ilmu pengetahuan yang tidak 

ternilai harganya. 

vi 



 
 

vii 
 

 

RIWAYAT HIDUP 

Penulis dianugrahi oleh orang tua dengan nama Dahliya Lisa yang 

dilahirkan di Waykanan pada tanggal 03 Januari tahun 1997. Penulis merupakan 

anak pertama dari 4 bersauadara dari pasangan orang tua yang bernama Edi 

Marwan dengan Wasneli Aina. Ketiga adik penulis adalah perempuan yang 

bernama Lidiya Arika adik pertaman, kemudian Edies Dea Lova adik ketiga, dan 

adik terakhir bernama Eghie Dea Nova. 

Riwayat pendidikan yang pernah ditempuh oleh penulis adalah: 

1. SDN 01 Sukajadi Kecamatan Kasui Kabupaten Waykanan taman dan 

mendapatkan ijazah pada tahun 2009. 

2. SMPN 04 Sukajadi Kecamatan Kasui Kabupaten Waykanan tamat dan 

mendapatkan ijazah pada tahun 2012. 

3. SMAN 01 Kasui Kecamatan Kasui Kabupaten Waykanan tamat dan 

mendapatkan ijazah pada tahun 2015. 

Kemudian melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi yaitu di 

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2015 mengambil 

jurusan ekonomi syariah yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Selama 

di perkuliahan penulis mengikuti berbagai organisasi diantaranya HMJ 

(Himpunan Mahasiswa Jurusan) tahun 2016-2017, UKM Hiqma dan organisasi 

ekstra kampus yaitu PMII. 

 

vii 



 
 

viii 
 

 

KATA PENGANTAR 

Bismillahirohmanirrahim 

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah 

memberikan nikmat rahmat dan hidayah nya sehingga penulis diberikan 

kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi dengan judul :Analisis 

Efektivitas dan Kontribusi Pajak Pertambahan Nilai pada Penerimaan Pajak di 

Kota Bandar Lampung Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Kedaton). 

Dalam menyusun skripsi ini, penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini 

masih jauh dari kata sempurna. Namun, penulis berharap semoga skripsi ini dapat 

memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan juga memberikan impact positif 

untuk semua oembaca pada umumnya. 

Dalam perjalanan menyusun skripsi ini, tentu penulis mengalami berbagai 

dinamika yang cukup menyullitkan. Namun, berkat semua pihak yang telah 

membantu penulis baik berupa dukungan moril maupun  materil dalam proses 

pengerjaan skripsi hingga  penulis dapat menyelesaikannya. Yntuk itu dalam 

kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-

besarnya kepada : 

1. Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghofur selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung. 

viii 



 
 

ix 
 

 

2. Madnasir, S.E.,M.H. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah UIN Raden 

Intan Lampung. 

3. Hanif, S.E.,M.M selaku Pembimbing I sekaligus Pembimbing Akademik 

yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam 

proses penyusunan skripsi ini, 

4. Yulistia Devi, S.E.,M,S.Ak selaku Pembimbing II yang telah banyak 

memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis dari awal proses 

hingga penyusunan skripsi ini selesai. 

5. Para Staff Akademik dan Kemahasiswaan yang telah membantu dalam 

kelancaran proses administrasi selama penulis menjadi mahasiswa di UIN 

Raden Intan Lampung. 

6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan 

Lampung yang telah memberikan ilmu dan pembelajaran kepada penulis 

selama proses perkuliahan. 

7. Kepada seluruh Staff Akademik dan pegawai perpustakaan yang telah 

membeikan pelayanan yang baik kepada penulis dalam mendapatkan 

informasi dan sumber refrensi, data, dan lain-lain. 

8. Untuk Refky Rinaldy Refandy yang telah memberikan banyak dukungan 

serta menemani saya dari awal perkuliahan hingga selesai penyusunan 

skripsi ini. 

9. Sahabat-sahabat saya di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Rayon 

Ekonomi dan Bisnis Islam Titin Fatimah, Merry Yusika, Rini Kurniawati, 

Sinta Ramalia, Dora Prima PB, Putu Tiara, Bertalia, Eko S, Fardy, Azmi, 

xi 



 
 

x 
 

 

Eko P, Irham, Aspa, Adit, Dikin dll yang telah membantu saya 

mendapatkan informasi-informasi seputar perkuliahan maupun di luar 

perkuliahan. 

10. Teman-teman di Jendela Lampung Kak Eko, Kak Fely, Chory, Rengga, 

Ary dan teman-teman Jendelist lainnya. 

11. Seluruh sahabat-sahabat seperjuangan Ekonomi dan Bisnis Islam angkatan 

tahun 2015 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. 

Peneliti menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari kata 

sempurna. Hal tersebut dikarenakan adanya keterbatasan waktu, dana, dan 

kemampuan analisis yang peneliti miliki. Untuk itu para pembaca kiranya 

dapat memberikan masukan dan saran-saran guna melengkapi hasil 

penelitian ini. Peneliti berharap hasil penelitian ini akan menjadi 

sumbangan yang berarti dalam mengembangkan ilmu pengetahuan 

khusunya di bidang perpajakan dan ilmu-ilmu keislaman di abad yang 

modern ini.  

Bandar Lampung, Maret 2020 

Penulis  

 

Dahilya Lisa 

1551010157 

 

 

 

 

 

 

 

x 



 
 

xi 
 

 

DAFTAR ISI 

HALAMAN JUDUL .................................................................................  i 

ABSTRAK .................................................................................................  ii 

HALAMAN PERSETUJUA ....................................................................  iii 

HALAMAN PENGESAHAN ...................................................................  vi 

MOTTO .....................................................................................................  v 

PERSEMBAHAN ......................................................................................  vi 

RIWAYAT HIDUP ...................................................................................  vii 

KATA PENGANTAR ...............................................................................  viii 

DAFTAR ISI ..............................................................................................  xi 

DAFTAR TABEL .....................................................................................  xiii 

DAFTAR GAMBAR .................................................................................  xvi 

 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul ............................................................................ 1 

B. Alasan memilih judul .................................................................... 4 

C. Latar Belakang Masalah ...............................................................  5 

D. Fokus Penelitian ............................................................................  19 

E. Rumusan Masalah .........................................................................  19 

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....................................................  20 

H. Metodelogi Penelitian ...................................................................  21 

BAB II LANDASAN TEORI 

A. Pajak ..............................................................................................  28 

1. Pengertian Pajak .......................................................................  28 

2. Fungsi Pajak .............................................................................  30 

3. Jenis-jenis Pajak .......................................................................  33 

B. Pajak Pertambahan Nilai 

1. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai ........................................  39 

2. Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai ....................................  40 

3. Objek Pajak Pertambahan Nilai ...............................................  42 

4. Subjek Pajak Pertambahan Nilai ..............................................  45 

5. Tarif Pajak Pertambahan Nilai .................................................  47 

C. Penerimaan Pajak ..........................................................................  48 



 
 

xii 
 

 

D. Efektivitas .....................................................................................  48 

1. Pengertian Efektivitas ..............................................................  48 

2. Kriteria Efektivitas ...................................................................  50 

E. Kontribusi .....................................................................................  50 

1. Pengertian Kontribusi ...............................................................  50 

2. Kriteria Kontribusi ...................................................................  51 

F. Tinjauan Penerimaan Pajak Perspektif Ekonomi Islam ................  52 

G. Tinjauan Pustaka ...........................................................................  62 

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN 

A. Gambaran Objek Penelitian ..........................................................  66 

B. Deskripsi Data Penelitian ..............................................................  83 

C. Kerangka Pemikiran......................................................................  89 

BAB IV HASIL ANALISIS PENELITIAN 

A. Analisis Efektivitas PPN pada Penerimaan Pajak ........................  90 

B. Analisis Kontribusi PPN pada Penerimaan Pajak .........................  99 

C. Analisis Penerimaan Pajak menurut Perspektif Ekonomi Islam...  104 

 

BAB V PENUTUP 

A. Kesimpulan .....................................................................................  116 

B. Rekomendasi ...................................................................................  118 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xi 



 
 

xiii 
 

 

 

DAFTAR TABEL 

 Tabel                                                                                           Halaman  

1. Data Realisasi Penerimaan Negara  Tahun 2015-2019 ...................  11 

 

2. Target Penerimaan Pajak KPP Kedaton Tahun 2015-2019 ............  13 

 

3. Realisasi Penerimaan Pajak KPP Pratama Tahun 2015-2019.........  14 

 

4. Sektor-Sektor Sumber Penerimaan Pajak Kantor 

 Pelayanan Pajak Pratama Kedaton Tahun 2015-2019 ...................  15 

 

5. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai  

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton Tahun 2015-2019 ........  18 

 

6. Indikator Kriteria Efektivitas ..........................................................  50 

 

7. Indikator Kriteria Kontribusi ..........................................................  51 

 

8. Perbedaan dan Persamaan antara penlitian terdahulu .....................  65 

 

9. Sumber Daya Manusia KPP Kedaton .............................................  71 

 

10. Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal (SWOT)  ...................  84 

 

11. Realisasi  Penerimaan Perjenis Pajak Tahun 2015-2019 ................  85 

 

12. Target Penerimaan PPN Tahun 2015-2019.....................................  86  

 

13. Realisasi Penerimaan PPN Tahun 2015-2019.................................  87 

 

14. Efektivitas Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2015 ..........................  92 

 

15. Efektivitas Pajak Pertambahan Nilai  Tahun 2016 .........................  92 

 

16. Efektivitas Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2017 ..........................  93 

 

17. Efektivitas Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2018 ..........................  94 

 

18. Efektivitas Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2019 ..........................  95 

 

19. Kontribusi Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2015-2019 .................  102 

 

 

xii 



 
 

xiv 
 

 

 

 DAFTAR GAMBAR 

           

           

       Halaman 

1. Struktur Organisasi Kantor KPP Pratama Kedaton Tahun 2020 ................ 72 

 

2. Kerangka Pemikiran Penelitian ................................................................... 89 

 

3. Grafik Persentase Kontribusi penerimaan PPN ........................................... 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xiii 

xvi 



 
 

 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Sebelumpeneliti menguraikan pembahasan lebih lanjut dan terperinci, 

maka terlebih dahulu akan di jelaskan istilah yang ada dalam penelitian ini. 

Perlunya penjelasan istilah-istilah yang ada dalam penelitian yaitu untuk 

menghindari kekeliruan bagi pembaca sehingga perlu adanya penegasan judul. 

Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahan tersebut disini di perlukan 

adanya pembatasan terhadap arti kalimat dalam penelitian ini. Dengan harapan 

memperoleh gambaran yang jelas dari makna yang dimaksud. Adapun judul 

penelitian ini adalah “ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI 

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PENERIMAAN PAJAK DI 

KOTA BANDAR LAMPUNG PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi 

Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton)”. Adapun istilah-istilah 

yang dimaksud dalam skripsi ini adalah: 

1. Analisis 

Analisis merupakan penyidikan suatu peristiwa (karangan, perbuatan, 

dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab 

musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya). Analisis adalah suatu 

aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, 

memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut 

kriteria tertentu kemudiam dicari kaitanya dan ditafsirkan maknanya.  
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2. Efektivitas 

Efektivitas menurut Sondang adalah pemanfaatan sumber daya, 

sarana,dana prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan 

sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang 

dijalankannya.
1
 Efektivitas adalah ukuran tercapainya suatu target. Semakin 

mendekati target maka efektivitasnya makin tinggi.   

3. Kontribusi 

Kontribusi adalah uang sokongan/sumbangan atau uang iuran.
2
 

Kontribusi juga merupakan uang iuran (kepada perkumpulan dan 

sebagainya) atau sumbangan.
3
 Kontribusi juga merupakan sesuatu yang 

diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan, biaya, atau 

kerugian tertentu atau bersama dalam bentuk kegiatan ataupun sumbangan 

kepada seseorang. 

4. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan 

terhadap pertambahan nilai (value added) yang timbul akibat dipakainya 

faktor-faktor produksi di setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, 

menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau pemberian 

pelayanan jasa kepada para konsumen. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

adalah salah satu contoh pajak yang termaksud sebagai pajak tidak 

                                                           
1
 Teori lengkap Efektivitas Program menurut Para Ahli dan contoh tesis efektivitas” (On-

line), tersedia di: http://idtesis.com (4 februari 2020) 
2
Farida Hamid, Kamus Ilmiah Populer Lengkap, ( Surabaya: Apolo Lestari), h. 309. 

3
 Departemen pendidikan nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi 

ke empat (Jakarta: Gramedia, 2011), h.1045. 

http://idtesis.com/
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langsung, kemudian tergolong sebagai pajak objektif yaitu pajak 

pengenaannya didasarkan pada objek pajak, baik objek pajak berupa benda 

ataupun objek pajak lainnya.
4
 

5. Penerimaan pajak 

Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat 

diperoleh secara terus menerus dan dapat dikembangkan secara optimal 

sesuai dengan kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat”. Penerimaan 

pajak adalah penghasilan pemerintah yang bersumber dari rakyat yang 

digunakan semata-mata untuk kepentingan rakyat agar dapat mewujudkan 

cita-cita Indonesia yaitu mensejahterakan rakyat.
5
 

Berdasarkan penjelasan diatas maka pembahasan yang dimaksud dari 

judul ini adalah Analisis Efektivitas dan Kontribusi PPN pada Penerimaan 

Pajak. Adapun judul dari proposal ini adalah “ANALISIS EFEKTIVITAS 

DAN KONTRIBUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA 

PENERIMAAN PAJAK DI KOTA BANDAR LAMPUNG 

PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Kedaton)”. 

 

 

 

                                                           
4
 Muhammad Rusjdi, PPN& PPnBM, (Jakarta: PT. Indeks, 2004), h.1. 

5
John Hutagaol. ”Penerimaan Pajak” (On-line), tersedia di: 

https://www.hestanto.web.id/penerimaan -pajak/ ( 3 Februarui 2020), dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 

 

https://www.hestanto.web.id/penerimaan%20-pajak/
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B. Alasan Memilih Judul 

  Adapun alasan yang mendasari untuk memilih judul ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Alasan Objektif 

Seperti yang kita ketahui bahwa penerimaan pajak merupakan 

penerimaan negara yang diperoleh dari diri sendiri yang digunakan semata-

mata untuk kepentingan rakyat. Penerimaan pajak menyumbang anggaran 

paling besar bagi negara yang digunakan pemerintah untuk  memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan publik melalui pembangunan-pembangunan dari 

semua sektor. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah salah satu jenis pajak 

tidak langsung yang memiliki fleksibelitias paling menonjol dalam 

meningkatkan penerimaan pajak dibandingkan pajak langsung seperti Pajak 

Penghasilan (PPh). Namun tidak semua instansi dapat melaksankan 

kegiatannya dalam melakukan pemungutan untuk meningkatkan 

penerimaan pajak dengan baik, begitu pula di Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama  dalam hal penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) karena dari 

tahun 2015-2019 penerimaan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) belum 

terealisasi secara optimal. Untuk itu peneliti akan menganalisis bagaimana 

efektivitas dan kontribusi Pajak Pertambahan Nilai terhadap penerimaan 

pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton Tahun 2015-2019 

terkait penerimaan Pajak Pertambahan Nilai sehingga pada tahun berikutnya 

penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
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Kedaton dapat terealisasi secara maksimal sesuai dengan target yang telah 

ditetapkan. 

2. Alasan Subjektif 

a. Judul yang diajukan oleh peneliti sesuai dengan spesialisasi keilmuan 

yaitu jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 

b. Masih sedikitnya penelitian yang membahas mengenai analisis 

efektivitas dan kontribusi pajak PPN pada penerimaan pajak tahun 2015-

2019 di Kota Bandar Lampung 

c. Adanya literature baik primer maupun sekunder dan lapangan yang 

memadai sehingga dapat menunjang dalam penelitian ini. 

d. Memberikan pengetahuan bagi penulis maupun pembaca tentang 

efektivitas dan kontribusi Pajak Pertambahan Nilai pada penerimaan 

pajak di Kota Bandar Lampung berdasarkan data-data yang diperoleh 

melalui suatu lembaga atau instansi yang berkaitan dengan penelitian ini. 

 

C. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar 1945 yang bertujuan untuk mensejahterkan rakyat, mecerdaskan 

kehidupan bangsa dan mengamankan ketertiban dunia. Untuk mencapai tujuan 

tersebut maka Indonesia harus melakukan penataan, pembenahan, dan 

pembangunan nasional secara berkesinambungan dan berkelanjutan.  

Kemudian untuk mencapai tujuan pembangunan nasional tersebut 

diperlukan investasi dalam jumlah besar yang pelaksanaannya harus 
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berlandaskan pada kemampuan sendiri. Oleh karena itu perlu adanya landasan 

yang akan menjamin sumber-sumber dana dari dalam negeri agar nantinya bisa 

melepaskan diri dari kebergantungan terhadap dana luar negeri sehingga dana 

luar negeri hanya merupakan pelengkap yang semakin lama akan di 

minimalisir perannya. Sumber-sumber penerimaan negara diantaranya yaitu 

penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak yang terdiri dari sumber dana 

luar negeri, berupa bantuan dan pinjaman dari luar negeri dan sumber dana dari 

dalam negeri berupa hasil ekspor, kekayaan alam, laba BUMN, investasi dan 

sumber lain-lain kemudian penerimaan hibah yaitu semua penerimaan negara 

yang berasal dari sumbangan swasta dalam negeri.  

Menurut Undang-undang No. 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum 

dan tata cara perpajakan pasal 1 ayat (1), pajak adalah kontribusi wajib kepada 

negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan undang-undang.
6
 

Pajak menurut syariah, secara etimologi berasal dari bahasa arab yang 

disebut dengan istilah dharibah, yang artinya mewajibkan, menetapkan, 

menentukan, memukul, menerangkan atau membebankan. Secara bahasa 

maupun tradisi, dharibah dalam penggunaannya memang mempunyai banyak 

arti, namun para ulama memakai dharibah untuk menyebut harta yang 

dipungut sebagai kewajiban. Hal ini tampak jelas dalam ungkapan bahwa 

jizyah dan kharaj dipungut secara dharibah, yakni secara wajib. Bahkan 

                                                           
6
 Undang-udang No. 28 tahun 2007 tentang Kententuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

Pasal 1 ayat (1). 
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sebagian ulama menyebut kharaj merupakan dharibah. Jadi, dharibah adalah 

harta yang dipungut secara wajib oleh negara untuk untuk selain jizyah dan 

kharaj, sekalipun keduanya secara awam bisa dikategorikan dharibah.
7
Pajak 

atau dharibah muncul karena beberapa alasan diantaranya yaitu untuk mencari 

jalan pintas untuk pertumbuhan ekonomi karena banyak negara-negara muslim 

memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah namun mereka 

kekurangan bahkan tidak memiliki modal untuk mengeksploitasinya baik 

modal kerja maupun tenaga ahli karena jika sumber daya alam ini tak diolah 

maka negara muslim tersebut tetap saja miskin. Kemudian, dharibah ini juga 

muncul karena imam (khalifah) berkewajiban memenuhi kebutuhan rakyatnya, 

sesuai dengan hadist Rasulullallah SAW, ia bersabda: “Seorang imam 

(khalifah) adalah pemelihara dan pengatur urusan (rakyat), dan dia akan 

diminta pertanggung jawaban terhadap rakyatnya”, (HR Muslim).  

Memang tidak ada satupun kata pajak didalam AL-Quran berbeda halnya 

dengan zakat. Namun, ada satu kali dalam Al-Quran dan terjemahannya dari 

Departemen Agama RI dalam Q.S AT-Taubah ayat 29yang menjelaskan 

tentang pajak walaupun di dalam surat tersebut kata “pajak” tetap ditulis 

dengan kata jizyah. .8
 

ٍَْقََْٰ ْبَِْٗلْْتِهُىا ٱنِّرٌ ٌَ ِيُُى ۡۡ َْياَْحّسَوْْٱۡنٍَۡىِيٱۡۡلِٓخسَِْوَٗلْبِْْٱلّلٌُِْْ ٌَ ُيى ْْۥَوَزُسىنُهُْْٱلّلَُْوَٗلٌَُْحسِّ ٍَ ِْدٌ ٌَ َوَٗلٌَِْدٌُُى

ْْٱۡنَحقِّْ ٍَ ٍَِْي بَْأُوتُىا ْْٱنِّرٌ ٌُْۡعطُىا ْْٱۡنِكتََٰ ْْٱۡنِجۡزٌَةََْحتّىَٰ ٌَ ِغُسو  َعٌٍَْٖدَْوهُۡىَْصَٰ

 

                                                           
 

7
  Gusfahmi, Pajak Menurut Syariah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), h. 27-28. 

 
8
Ibid, h.29   
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Artinya : “ Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak 

(pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa 

yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama 

dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang 

diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar 

jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk (QS 

AT- Taubah [9] ayat 29)”.
9
 

Berdasarkan ayat tersebut dalam hal pengambilan jizyah, Quraish 

memandang dan menyimpulkan bahwa Al-Kitab yang dimaksud adlah orang 

yang tidak beragama dengan benar, yakni agama yang dibawa Rasulullah 

SAW, dan demikian perintah pengambilan jizyah hanya ditunjukkan kepada 

mereka. Namun ada beragam pendapat yang mengemukakan golongan yang 

temasuk ahli kitab adalah semua golongan yang menyembah berhala, 

kemudian ada yang menambahkan Majusi kepada golongan yang harus 

membayar jizyah selain kaum Nasrani dan Yahudi seperti pendapat Imam 

Syafii dan semuanya itu dibenarkan oleh Quraish karema semua itu atau 

perintah pengambilan jizyah itu untuk membayar semua rasa aman dan fasilitas 

yang mereka peroleh ketika mereka tinggal di daerah yang dipimpin kaum 

muslimin (Dar al-Islam).
10

 

                                                           
 

9
Departemen Agama Republik Indonesia, Al-qur‟an dan Terjemahannya, CV Indah 

Press, 1993), h. 152. 
10

Penafsiran Quraish Shihab terhadap Al-Quran Al-taubah : 5 dan Al-Taubah : 29, (On-

line),tersedia di https://www.syekhnurjati.ac.id, (25 April 2020), dapat dipertanggungjawabkan 

secara ilmiah. 

https://www.syekhnurjati.ac.id/
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Pengambilan jizyah (pajak) dilakukan untuk memberikan serta 

memenuhi kebutuhan masyarakat yang akan berubah menjadi output seperti 

sarana dan prasarana umum yang dapat menunjang pembangunan ekonomi 

yaitu bisa berupa jalan, jembatan, pelabuhan, air, listrik, dan sebagainya. 

Artinya jika sarana dan prasarana yang diberikan ini tidak sesuai dan tidak 

mencukupi kebutuhan masyarakat maka hal tersebut juga akan menghambat 

pertumbuhan ekonomi sehingga negara tidak akan bisa mewujudkan cita-cita 

nya untuk meningkatkan kesejahteran masyarakat. Di dalam penerapannya 

pemerintah dituntut untuk melakukan pemungutan dengan  sistem yang adil 

dan tidak sewenang-wenang terhadap masyarakat sesuai dengan asas-asas yang 

telah berlaku sehingga tidak memberatkan para penanggung pajak dalam 

membayar kewajibannya membayar pajak. Menurut beberapa tokoh ekonomi 

muslim sistem perpajakan disebut adil bila memenuhi 3 kriteria antara lain:1. 

Pajak harus dipungut untuk membiayai hal-hal yang benar-benar dianggap 

perlu dan untuk mewujudkan maqasid, 2. Beban pajak tidak boleh terlalu 

memberatkan dibandingkan dengan kemampuan orang untuk memikulnya dan 

beban tersebut harus didistribusikan secara adil diantara semua orang yang 

mampu membayar, 3. Pajak yang terkumpul dibelanjakan secara jujur bagi 

tujuan yang karenanya pajak diwajibkan. Sistem pajak yang tidak memenuhi 

kriteria-kriteria tersebut dianggap sebagai penindasan pemerintah terhadap 

rakyat. 
11

 

                                                           
11

M. Umar Chapra, Islam dan Tantangan Ekonomi, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 

295. 
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Dalam Al-Quran Surat An-Nahl Ayat 90 di jelaskan bahwa : 

ْ ٌّ ْبِْْٱلّلَْ۞إِ ٍِْوَْْٱۡنَعۡدلٌَِْۡأُيُس ۡحَسَٰ ِْذيْْٱۡۡلِ ْْٱۡنقُۡسبَىََْٰوإٌِتَآي ِ ٍِ َْع هَىَٰ ُۡ َُكسِْوَْْٱۡنفَۡحَشآءَِْوٌَ ًُ ًِْهوَْْٱۡن ْٱۡنبَۡغ

ْ ٌَ  ٌَِعظُُكۡىْنََعهُّكۡىْتََرّكُسو

Sebagai penyumbang terbesar penerimaan Negara, dalam sudut pandang 

ekonomi pajak mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. 

Pajak sebagai motor penggerak kehidupan ekonomi masyarakat. Meskipun 

sebagian kehidupan besar ekonomi di jalankan oleh mekanisme pasar bebas, 

mekanisme tersebut tidak akan berjalan jika tidak ada pemerintah. Untuk 

menjalankan roda pemerintahan yang mampu menggerakkan secara efektif 

mekanisme pasar bebas, pemerintah memerlukan pajak dari 

masyarakat.
12

Pemerintahan yang efesien da efektif adalah pemerintahan 

berhasil menciptakan relasi harmoni dengan rakyatnya dalam proses 

pembangunan bangsa dan penyediaan dana polit melalui pajak.
13

Untuk itu 

peran pajak sangat dibutuhkan dalam meningkatkan perkembangan ekonomi 

sehingga pajak terus diupayakan secara maksimal. Peranan pajak semakin 

besar dan signifikan dalam menyumbang penerimaan negara, hal ini dapat 

dilihat dari  terus meningkatnya  pendapatan pemerintah dalam APBN, yang 

selanjutnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan 

maupun biaya rutin negara.
14

 Besarnya peranan penerimaan pajak dapat dilihat 

melalui tabel penerimaan negara dalam negeri tahun 2015-2019 berikut: 

                                                           
12

 Waluyo, Perpajakan Indonesia, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h. 3. 
13

Edi Slamet Irianti, Pajak Kepemimpinan dan Masa Depan, (Semarang: DJP Kanwil 

Jateng,2014), h. 9. 
14

Chairil anwar Pohan, Manajemen Perpajakan, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2013), h. 

2.  
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Tabel 1 

Realisasi Penerimaan Negara  Tahun 2015-2019 (Triliun) 
 

  Sumber 

Penerimaan 
2015 2016 2017 2018 2019 

1 Penerimaan 

Perpajakan 
1240.04 1284.97 1343.52 1458.48 1643.98 

2 Penerimaan 

Bukan Pajak 
255.62 261.97 311.21 349.16 386.33 

3 Hibah 11.97 8.98 11.62 15.57 1.34 

  Jumlah 1507.63 1555.92 1666.35 1823.21 2031.65 

 Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2015-2019 

 

Dari tabel di atas pada akhir periode tahun 2015-2019 dapat kita lihat 

bahwa realisasi penerimaan negara terbesar  adalah penerimaan dari sektor 

perpajakan yang merupakan penyumbang terbesar bagi pemasukan negara 

dibandingkan dengan sumber penerimaan negara lainnya baik itu penerimaan 

dalam negeri bukan pajak maupun hibah.  

Karena memiliki komposisi yang sangat krusial bagi suatu negara, maka 

pemerintah harus bekerja secara maksimal untuk menambah pemasukan negara 

sehingga membuat tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan 

baik sesuai dengan rencana dan programyang dilakukan oleh setiap unit 

pemerintahan.
15

 Dalam upaya memaksimalkan penerimaan negara dari sektor 

pajak tersebut maka pemerintah melalui Direktorat Jendral Pajak terus 

memberikan pelayanan dan meningkatkan sistem kerja dengan membentuk 

kantor-kantor sesuai dengan tugas dan kewajibannya.  

                                                           
15

Liberty Pandiangan, Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan, (Jakarta: PT 

Gramedia, 2008), h. 69. 
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Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton adalah salah satu kantor 

pelayanan pajak yang dibentuk oleh Direktorat Jendral Pajak di kota Bandar 

Lampung yang salah satu tugasnya adalah menghimpun penerimaan pajak di 

wilayah kota Bandar Lampung. Kantor ini dibentuk dan dioperasikan pada 

tanggal 9 september tahun 2008 dengan wilayah kerja menaungi 7 kecamatan 

yaitu kecamatan Kedaton, Rajabasa, Wayhalim, Sukabumi, Sukarame, 

Labuhan Ratu, dan Tanjung Senang. Tujuh kecamatan yang menjadi wilayah 

kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama ini seharusnya memiliki kontribusi yang 

cukup besar terhadap penerimaan pajak mengingat wilayah-wilayah tersebut 

merupakan wilayah-wilayah yang cukup padat penduduk dengan berbagai jenis 

profesi maupun usaha yang memungkinkan bertambahnya penerimaan pajak. 

Kemudian, setelah diterapkan sistem self asessement yaitu sistem yang 

memberikan Wajib Pajak kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan 

sendiri pajak yang terutang.
16

.Dalam perkembangannya pajak terbagi menjadi 

2 yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak 

yang dikenakan terhadap orang atau badan yang harus menanggung dan 

membayarnya, sedangkan pajak tidak langsung dikenakan terhadap orang atau 

badan yang harus menanggungnya, tetapi dapat diharapkan pihak lain untuk 

membayarnya.
17

 Contoh pajak langsung adalah pajak penghasilan (PPh) yang 

terbagi menjadi dua bagian. Pertama pendapatn PPh Migas. Sedangkan pajak 

tidak langsung contohnya adalah PPN yang terdiri dari 2 yaitu bagian yaitu 

                                                           
16

 Imron Rizky, ” Self Assesment Sistem Sebagai Dasar Pungutan Pajak di 

Indonesia”.(Jurnal, Institut Agama Islam Negeri, Bone, 2018),h. 81. 
17

Muhamad Rusdji, PPN & PPnBM, (Jakarta: PT Indeks, 2004), h.1. 
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Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah 

(PPnBM). Berikut adalah data target dan realisasi penerimaan pajak 

berdasarkan jenis pajak di KPP Pratama Kedaton tahun 2015-2019. 

Tabel 2 

Target Penerimaan Perjenis Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton 

Tahun 2015-2019 (Rupiah) 

 
Penerimaan /Jenis 

Pajak 
2015 2016 2017 2018 2019 

PPh OP 
6.961.459.364 

 

3.251.417.000 

 

27.564.614.000 

 

15.233.436.000 

 

8.384.439.000 

 

PPh 21 
95.414.089.221 

 

84.276.087.000 

 

84.278.045.000 

 

96.584.175.000 

 

103.247.706.000 

 

PPh Non Migas 

Non PPh OP & 

PPh 21 

278.379.195.517 

 

124.562.349.518 

 

225.144.757.242 

 

275.625.581.000 

 

523.139.090.000 

 

PPh MIGAS 
-1.086.719.440 

 

20.173.375.190 

 

57.783.472.864 

 

12.482.032 

 

1.088.397.000 

 

PPN & PPnBM 
716.503.815.655 

 

461.106.200.287 

 

442.518.893.277 

 

369.883.229.000 

 

670.807.182.000 

 

Pajak Lainnya 
566.188.549 

 

148.128.829 

 

192.240.241 

 

11.308.985.000 

 

18.611.350.000 

 

(blank) 
10.142.182 

 

    

Total 1.096.748.173.063 673.344.182.634 

 

779.698.549.760 

 

768.635.406.000 

 

1.324.189.767.000 

 

Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi Tahun 2015-2019 

Berdasarkan data di atas target untuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Kedaton paling tinggi ditetapkan pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 1.324.189. 

767.000 sedangkan target terendah berada di tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 

673.344.182.634. Dari tahun 2015-2019 target dari PPN dan PPnBM 

merupakan target yang ditetapkan paling tinggi diantara target penerimaan 

jenis pajak lainnya.  

 

Tabel 3 

Realisasi Penerimaan Perjenis Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton 

Tahun 2015-2019 (Rupiah) 

 
Penerimaan 

/Jenis Pajak 
2015 2016 2017 2018 2019 

PPh OP 
6.231.256.332 

 
4.398.520.030 6.094.108.598 6.654.677.553 

8.127.755.003 

 

PPh 21 74.453.410.295 73.889.917.633 81.153.678.765 81.651.326.611 105.134.169.918 
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PPhNonMigas 

Non PPh OP 

PPh 21 

114.331.266.10 

 
195.339.566.19 227.303.038.125 253.157.922.935 

358.728.129.738 

 

PPh MIGAS 
186.020.607 

 
368.625.142 2.063.162.354 -1.050.703.783 

65.831.599 

 

PPN & PPnBM 
366.619.268.3 

 
400.121.861.25 459.140.410.686 626.801.706.94 

633.173.791.790 

 

Pajak Lainnya 
149.509.765 

 
2.674.993.810 154.245.899 539.354.828 

179.611.672 

 

(blank) 0 
 

-12.000 9.142.182  

Total 561.977.549.44 

 

676.793.484.09 775.908.632.427 
1.096.797.209.404 

 

 

1.105.409.289.70 

 

Sumber : Seksi Pengolahan Data dan Informasi Tahun 2015-2019 

Berdasarkan data di atas dapat kita lihat bahwa realisasi dan target 

penerimaan dari setiap jenis pajak di KPP Pratama Kedaton masih ada target 

yang belum tercapai. Dari data di atas juga dapat kita lihat  bahwa penerimaan 

PPN & PPnBM merupakan jenis penerimaan terbesar Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama. Hal ini disebabkan karena berdasarkan penelitian dari Zuhairan Y.Y 

ia mengatakan bahwa Bandar Lampung memiliki 7 sektor basis yang unggul 

dan diantaranya adalah perdagangan. Dari data di bawah ini  dapat kita lihat 

bahwa dari tahun 2015-2019  penerimaan pajak dari sektor perdagangan terus 

mengalami kenaikan dan mendominasi penerimaan di Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Kedaton.
18

 

 

 

Tabel 4 

Sektor-Sektor Sumber Penerimaan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Kedaton Tahun 2015-2019 (Rupiah) 

 

Kategori 2015 20116 2017 2018 2019 

Pertanian, kehutanan, 
dan perikanan 

25.235.139.442 
4.650.559.584 21.888.642.915 22.130.127.997 15.790.139.170 

                                                           
18

 Zuhairan Y.Y, ”Analisis Sektor Unggulan Kota Bandar Lampung”,(Jurnal, Uin Syarief 

Hidayatullah, Jakarta). 
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Pertambangan 
dan Penggalian 11.768.169 46.482.912 685.847.603 1.752.684.329 1.418.032.481 

Industri Pengolahan 21.034.598.272 29.696.498.143 35.214.059.152 71.392.510.546 122.235.241.960 

Pengadaan listrik, gas 
uap/air panas,dan udara 
dingin 

16.688.552.297 
 

22.119.773.658 25.788.253.239 33.050.783.475 34.726.910.076 

pengadaan air,pengelolan 
sampah,daur ulang, 
pembuangan, dan 
pembersihan limbah dan 
sampah 

 
2.925.555 
 

20.904.818 33.051.788 303.478.308 602.856.458 

Kontruksi 
120.092.560.270 

111.181.862.187 153.293.399.290 156.762.229.099 137.231.825.646 

Perdagangan besar dan 
eceran, 
Reparasi perawatan 
sepeda motor dan mobil 

172.412.968.074 
 

267.940.555.105 259.048.549.955 560.817.906.152 561.818.676.376 

transportasi dan 
pergudangan 5.044.507.504 7.699.363.034 7.694.344.127 19.938.360.305 30.233.676.054 

Penyediaan akomodasi dan 
penyediaan makan minum 

663.869.642 747.138.640 1.139.692.461 1.178.225.866 2.050.177.630 

informasi dan komunikasi 1.057.714.122 901.312.821 1.035.551.373 1.086.354.453 2.096.318.850 

Jasa keuangan dan Auransi 8.480.924.926 8.360.148.749 10.934.429.791 9.708.205.813 11.777.635.337 

Real estate 4.886.017.080 6.026.927.668 9.801.337.778 17.171.663.964 18.347.079.406 

Jasa profesional, ilmiah, 
dan teknis 

21.691.399.281 23.458.212.843 25.296.353.223 24.251.047.035 21.217.954.640 

Jasa persewaan, 
Ketenakerjaan 
Agen perjalanan dan 
penunjang usaha lainnya 

4.207.443.775 4.887.388.321 6.355.842.259 11.112.032.538 16.089.885.990 

administrasi pemerintahan, 
pertahanan dan jaminan 
sosial wajib 

74.860.731.530 70.480.348.840 94.822.325.252 94.658.108.943 79.200.525.936 

jasa pendidikan 3.002.652.144 2.209.494.855 2.326.701.106 4.208.325.121 6.418.974.063 

Jasa kesehatan dan 
kegiatan sosial 

16.078.233.137 17.809.956.369 18.951.408.006 26.145.183.426 29.218.263.039 

kebudayaan, hiburan 
dan rekreasi 

282.456.652 194.001.276 562.071.157 463.225.787 519.999.947 

kegiatan jasa lainnya 7.709.555.626 46.950.267.186 13.415.843.494 13.296.028.821 13.363.705.809 

jasa perorangan yang 
melayani 
rumah tangga, kegiatan yg 
menghasilkan barang/jasa 
rumah tangga 

83.146.218 168.075.588 153.756.615 81.201.618 71.072.043 

Kegiatan badan 
internasional badan exta 
internasional lainnya 

25.300.000 
 

768.120 
   

klu tidak jelas 58.425.085.748 51.243.443.302 87.467.717.298 27.289.525.808 17.400.629.569 

Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi Tahun 2015-2019 

Pertumbuhan  penerimaan pajak dari sektor perdagangan yang terus 

meningkat seharusnya relevan dengan pertumbuhan yang diperoleh 

penerimaan Pajak Pertambahan Nilai karena Pajak Pertambahan Nilai 

bersumber dari adanya penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak 

oleh Pengusaha Kena Pajak. Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang 
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dikenakan terhadap pertambahan nilai (value added) yang timbul akibat 

dipakainya faktor-faktor produksi disetiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, 

menghasilkan, menyalurkan, memperdagangkan barang atau pemberian 

pelayanan atau jasa kepada para konsumen.
19

Pajak Pertambahan Nilai dilihat 

dari fleksibelitasnya memiliki peran lebih menonjol dalam meningkatkan 

penerimaan negara dibandingkan dengan Pajak Penghasilan (PPh) karena PPN 

dapat dilimpahkan kepada orang lain sehingga memungkinkan semua orang 

dapat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
20

 Seperti yang sudah kita ketahui 

bahwa hampir seluruh barang-barang kebutuhan hidup rakyat merupakan hasil 

produksi, dengan kata lain sebagian besar transaksi di bidang perdagangan, 

indsutri, jasa yang termasuk dalam golongan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena 

Pajak yang terkena PPN. Hal ini sesuai dengan wilayah-wilayah yang di naungi 

oleh KPP Pratama Kedaton dengan tingkat produktivitas yang cukup tinggi. 

Berdasarkan penelitian dari Ajakaiye PPN telah menjadi sumber utama 

penerimaan di banyak negara berkembang. Beberapa negara Afrika seperti 

Guinea, Kenya, Madagaskar, Nigeria, Senegal, Cote d‟Ivoire, dan Togo telah 

diperkenalkan PPN. Bukti menunjukan bahwa di negara-negara ini, PPN telah 

menjadi kontributor penting untuk meningkatkan penerimaan pajak 

pemerintah.
21

 Karena memiliki potensi besar tersebut maka KPP Pratama 

Kedaton memiliki rencana penerimaan PPN setiap tahunnya, dan pada 
                                                           

19
 Muhamad Rusjdi, PPN & PPnBM, (Jakarta: PT Indeks, 2004), h. 1 

20
 Affan Setyawan, ”Tinjauan Atas Pajak Pertambahan Nilai di KPP Bantul”,( Jurnal, 

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta, 2012). 
21

 Olu Ajakaiye, “Macroeconomic effects of VAT in Nigeria”,(Jurnal, African Economic 

Research Consortium,1992) 
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realisasinya penerimaan PPN bisa saja tidak sesuai dengan target bisa jadi lebih 

rendah ataupun lebih tinggi dari rencana yang telah di tetapkan, terbukti dari 

menurunnya realisasi penerimaan pajak PPN pada tahun 2019. Jika melihat 

data tingginya penerimaan dari sektor perdagangan maka seharusnya hal ini 

juga mempengaruhi  PPN & PPnBM yang diperoleh KPP sehingga ketika dari 

sektor perdagangan mengalami kenaikan maka penerimaan Pajak Pertambahan 

Nilai Pajak Penjualan atas Barang Mewah juga mengalami kenaikan begitupun  

sebaliknya. Pada dasarnya PPN dan PPnBM merupakan suatu hal yang berbeda 

karena PPN merupakan pajak yang dikenakan terhadap pertambahan nilai yang 

muncul karena pemakaian faktor-faktor produksi sedangkan PPnBM 

merupakan pajak yang dikenakan pada barang yang masuk golongan barang 

mewah.
22

 Merujuk dari data penerimaan pajak sebelumnya berikut data yang 

diperoleh khusus dari penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. 

 

 

 

Tabel 5 

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Kedaton Tahun 2015-2019 (Rupiah) 

 

Tahun Target Realisasi 

2015 461.069.824.992 366.582.270.899 

2016 442.467.675.606 395.398.415.403 

2017 365.528.268.698 455.701.861.213 

2018 535.140.687.000 723.486.923.764 

2019 666.804.808.000 632.981.848.808 

                                                           
22

 Muhamad Rusjdi, PPN & PPnBM, ( Jakarta: PT, Indeks, 2004), h. 01 
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Sumber : Seksi Pengolahan Data dan Informasi Tahun 2015-2019 

Dari data di atas dapat kita ketahui bahwa target Pajak Pertambahan 

Nilai dari tahun 2015-2019 bergerak secara fluktuatif. Target terendah 

ditetapkan pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 442.467.677.622 sedangkan 

target tertinggi ditetapkan pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 666.804.810.019. 

Kemudian, realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dari tahun 2015-

2019 juga selalu bergerak secara fluktiatif setiap tahunnya penerimaan 

terendah berada di tahun 2016 dan penerimaan tertinggi pada tahun 2018. 

Namun, berbeda hal nya di tahun 2019 yang tidak mengalami peningkatan. 

Pajak Pertambahan Nilai di tahun 2019 mengalami penurunan yang cukup 

signifikan yaitu menjadi Rp. 632.981.850.82 dari Rp. 723.486.925.782 pada 

tahun 2018.Padahal, merujuk kepada data-data sebelumnya sektor perdagangan 

yang paling banyak kontribusinya dalam meningkatkan penerimaan pajak di 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton. Sedangkan,pada tahun 2019 

penerimaan dari sektor perdagangan tetap mengalami peningkatan namun 

penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada tahun tersebut malah mengalami 

penurunan. 

Maka berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas penulis 

tertarik melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS EFEKTIVITAS 

DAN KONTRIBUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA 

PENERIMAAN PAJAK PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI KOTA 

BANDAR LAMPUNG (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Kedaton)”. 
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E. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas agar ruang lingkup 

pembahasan tidak melebar maka fokus penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini akan difokuskan kepada tingkat efektivitas dan kontribusi 

Pajak Pertambahan Nilai terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Kedaton kota Bandar Lampung. 

2. Penelitian ini akan menggunakan laporan penerimaan Pajak Pertambahan 

Nilai tahun 2015-2019. 

F. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis merumuskan 

beberapa masalah yaitu: 

1. Bagaimana efektivitas Pajak Pertambahan Nilai pada penerimaan pajak di 

kota Bandar Lampung? 

2. Bagaimana kontribusi Pajak Pertambahan Nilai pada penerimaan pajak di 

kota Bandar Lampung? 

3. Bagaimanapenerimaan Pajak Pertambahan Nilai menurut Perspektif Islam? 

 

G. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan  

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan 

untuk: 

a. Untuk mengetahui efektivitas Pajak Pertambahan Nilai pada penerimaan 

pajak di kota Bandar Lampung.  
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b. Untuk mengetahuikontribusi Pajak Pertambahan Nilai pada Penerimaan 

Pajak di kota Bandar Lampung. 

c. Untuk mengetahuipenerimaan Pajak Pertambahan Nilai menurut 

Perspektif Islam.  

2. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas maka penelitian ini 

memiliki manfaat sebagai berikut: 

a. Secara teoritis 

1) Penelitian ini diharapkan menambah khasanah ilmu ekonomi, khusus 

nya mengenai perpajakan. 

2) Penelitian ini bisa dijadikan sebagai refrensi untuk penelitian 

selanjutnya bagi Mahasiswa/i yang tertarik meniliti mengenai 

perpajakan. 

b. Secara Praktis 

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau 

pertimbangan bagi Direktorat Jendral Pajak ataupun KPP Pratama 

Kedaton, serta dapat pula dijadikan tolak ukur atau gambaran 

mengenai seberapa efektif dan besarnya kontribusi Pajak Pertambahan 

Nilai (PPN) dalam penerimaan pajak. 

2) Bagi pihak penulis maupun pembaca, hasil penelitian ini diharapkan 

dapat bermanfaat sebagai informasi untuk menambah pengetahuan 

mengenai Pajak Pertambahan Nilai yang memiliki kontribusi terhadap 

penerimaan negara untuk itu perlu adanya penelitian ini sebagai 
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tinjauan kembali agar pajak PPN dapat terealisasi sesuai dengan target 

setiap tahun nya khususnya di Bandar Lampung. 

H. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data 

dengan tujuan dan keguanaan tertentu.
23

 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. 

Penelitian deskriptif kualitatif merupakan suatu metode yang digunakan 

untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak 

digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Penelitian deskriptif 

merupakan pengamatan yang dilkakukan dengan cermat dan hati-

hatikarenanya lebih tepat dan akuran dibandingkan dengan pengamatan 

lainnya.
24

 

 

 

2.  Sumber Data 

a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden atau 

objek yang diteliti.
25

 Data primer yang dimaksud adalah data-data yang 

penulis peroleh secara langsung dengan interview terhadap Seksi 

                                                           
23

Sugiono, Metode Penelitian,(Bandung: Alfabeta, 2016),h. 2. 
24

Morissan, Metode Penelitian Surveu, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 37. 
25

Mudrajad Kuncoro, Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi, (Erlangga: Jakarta, 2003), 

h. 8.  
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Pengelolaan Data dan Informasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Kedaton. 

b. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 

sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari instansi 

yang bersangkutan dan data-data yang digunakan untuk mendukung 

hasil penelitian yang berasal dari literatur, artikel, dan pihak-pihak lain 

yang memberikan data terkait dengan objek dan judul penelitian.
26

 

Dalam penelitian ini yang digunakan adalah data sekunder  dengan 

menggunakan data selama tahun 2015-2019. Data ini diperoleh dari 

Seksi Pengelolaan Data dan Informasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 

Pratama Kedaton di Kota Bandar Lampung. 

3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi berkaitan dengan seluruh kelompok orang, persitiwa atau 

benda yang menjadi pusat perhatian peneliti untuk diteliti.
27

adalah 

wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai 

kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.  Populasi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah laporan penerimaan pajak pada 

Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) di Kantor Pelayanan Pajak 

                                                           
26

Moh, Papundu, MetodologiRiset Bisnis, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), h. 58. 
27

Asep Hermawan, Penelitian Bisnis, ( Jakarta: Gramedia, 2008), h. 145. 
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Paratama Kedaton sejak kantor tersebut resmi di operasikan pada tanggal 

9 September tahun 2008. 

b. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah data karakteristik dimiliki oleh 

populasi tersebut.
28

 Pada penelitian ini pengambilan sampel 

menggunakan purposive sampling yang merupakan teknik penentuan 

sampel dangan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel. 

Adapun kriteria atau syarat penelitian adalah penrimaan Pajak 

Pertambahan Nilai dari Tahun 2015-2019. 

4. Metode Pengumpulan data 

Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan 

untuk melakukan penelitian untuk mengumpulkan data.
29

 Untuk 

mendapatkan data yang yang lebih lengkap dan akurat maka, maka peneliti 

menggunakan metode : 

 

 

 

a. Studi kepustakaan (library research)  

                                                           
 

28
 Sugiyono, metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D, cet ke 20,h. 81. 

29
Suharismo Arikunto, Manajemen Penelitian, ( Jakarta:  PT Rinekan Cipta, 2016).h. 45. 
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Studi kepustakaan merupakan hal yang berkaitan dengan kajian teoritis 

dan refrensi lain yang terperinci dengan nilai, budaya, norma, yang 

berkembang pada situasi  sosial yang diteliti.
30

 

b. Wawancara 

Peneliti mengumpulkan data dengan cara melakukan wawancara. 

Wawancara adalah suatu kegiatan untuk mencari data dengan cara 

mengajukan tanya jawab secara langsung dengan berbagai pihak yang 

dianggap dapat memberikan data atau keterangan terpercaya. Adapun 

pihak-pihak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Divisi 

Pengelolaan Data dan Informasi (PDI) di Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Kedaton. 

c. Dokumentasi  

 Dokumentasi yaitu suatu cara pengambilan data yang 

menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah 

yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah, dan bukan 

berdasarkan perkiraan.
31

 Berdasarkan pengertian tersebut maka bahan-

bahan yang tertulis yaitu berupa data yang diperoleh dari perpustakaan 

maupun dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton. 

 

 

5. Metode Pengolahan Data 

                                                           
30

Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis,( Bandung: Alfabeta,2014), h. 487. 
31

Basrowi Suwandi. Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 

158. 
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 Data-data yang terkumpul kemudiam diolah, mengolah data yaitu 

dengan menimbang, menyaring, mengatur, dan mengklarifikasikan. 

Menimbang dan menyaring data adalah benar-benar memilah secara hati-

hati data yang relevan, tepat dan berkaitan dengan masalah yang tengah 

diteliti. Mengatur dan mengklasifikasikan yaitu menggolongkan, menyusun, 

menurut aturan tertentu.
32

Cara melakukan pengolahan data pada umumnya 

dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

a. Pemeriksaan data (editing), yaitu mengoreksi apakah data yang 

terkumpul sudah cukup lengkap, benar, dan sesuai atau relevan dengan 

masalah. 

b. Penandaan data (coding), yaitu memberikan catatan atau tanda yang 

menyatakan jenis sumber data, memegang hak cipta, atau urutan 

rumusan masalah. 

c. Rekonstruksi data (reconstructing), yaitu menyusun ulang data secara 

teratur berulang-ulang, sehingga mudah dipahami. 

d. Sistemasi data (sistemating), yaitu menempatkan data menurut kerangka 

sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah. 

6. Metode Analisis Data 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 

metode kualitaif deskriptif.  Deskriptif yaitu metode yang digunakan untuk 

menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data 

yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat 

                                                           
32

Juliyansyah Noor, Metode Penelitian, (Jakarta: Kencana, 2011),h. 141. 
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kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. 
33

 Teknik yang 

digunakan adalah teknik analisis rasio. Analisis rasio yang digunakan adalah 

rasio efektivitas dan rasio kontribusi. 

a. Rasio efektivitas Pajak Pertambahan Nilai terhadap penerimaan pajak 

 Rasio efektivitas adalah rasio yang menggambarkan besarnya 

realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yang didapatkan 

dibandingkan dengan target Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yang 

telah ditetapkan. Semakin besar realisasi penerimaan PPN maka semakin 

tinggi tingkat efektivitasnya. Untuk dapat mengetahui rasio efektivitas 

Pajak Pertambahan Nilai dapat dihitung dengan cara berikut: 

                  
                              

                           
        

Berdasarkan rumus diatas maka efektivitas PPN dapat dilihat dari 

besarnya realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di bagi dengan 

target Pajak Pertambahan Nilai kemudian di kali seratus persen. Semakin 

besar rasio maka akan semakin efektif, standar minimal rasio 

keberhasilan adalah 100% atau 1(satu) dimana realisasi sama dengan 

target yang telah ditentukan tidak efektif.
34

 

 

 

b. Rasio Kontribusi  

                                                           
33

Sugiono, Metode Penelitian, ( Bandung: Alfabeta, 2016),h. 147. 
34

Indra Riady, “Analisis Potensi Penerimaan dan Efektivitas Pajak Penerangan Jalan”. 

(Skripsi, Fakultas Ekonomi, Fakultas Diponegoro, Semarang,2010), h.74. 
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 Analisis rasio kontribusi ini adalah analisis yang digunakan untuk 

mengetahui seberapa besar kontribusi Pajak Pertambahan Nilai dari 

tahun 2015-2019 yang dapat disumbangkan terhadap penerimaan pajak 

di Kantor Pelayanan Pajak Pratama tahun 2015-2019. Rumus yang 

digunakan  untuk menghitung kontribusi adalah sebagai berikut :  

               
                        

                
        

Untuk menghitung besarnya kontribusi PPN terhadap penerimaan 

pajak maka realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dibagi dengan 

jumlah penerimaan pajak kemudian dikali seratus untuk mengetahui 

persentasenya. Dalam melihat persentase Pajak Pertambahan Nilai 

apakah mempunyai kotribusi yang besar, cukup, atau rendah maka dapat 

diukur bersasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan.
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pajak 

1. Pengertian Pajak 

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-

undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal 

(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkam dan yang digunakan 

untuk membayar pengeluaran umum
35

. Beberapa ahli juga 

mengememukakan pengertian dari pajak di antaranya yaitu : 

a. Prof. Dr. H. Rochmat Sumitro, S.H. 

Pajak merupakan iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-

undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak ada timbal balik 

(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan dipergunakan 

untuk membayar pengeluaran umum.
36

 

b. Prof. Dr. PJA. Andriani 

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yag 

terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan umum 

(undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung 

dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan 

pemerintahan. 
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c. Sommerfeld Ray.M.,Anderson., dan Brock Horace R. 

Pajak adalah pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor 

pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib 

dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan terlebih dahulu, 

tanpa memperoleh imbalan secara langsung dan proporsional, agar 

pemerintah mampu menjalankan tugas-tugasnya dalam menjalankan 

pemerintaahan.
37

 

Jika mengacu pada definisi berdasarkan UU KUP, “pajak adakah 

kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan 

yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secaralangsung dan digunakan untuk keperluan negara 

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
38

 

Dari beberapa pengertian di atas maka ada 4 poin yang bisa penulis 

simpulkan berkenaan dengan pengertian pajak yaitu:
39

 

a. Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang yang mempunyai peran 

hukum sebagai jaminan ketika diperlukan untuk menyatakan keadilan 

dengan tegas baik untuk negara maupun untuk warga. 

b. Tidak ada timbal balik, imbalan, kontraprestasi kembali yang diberikan 

pemerintah secara langsung kepada si pembayar pajak.  

c. Dapat dipaksakan karena adanya Undang-undang sebagai kekuatan 

hukum perpajakan. 
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d. Hasilnya digunakan untuk menbiayai pembangunan yang merupakan 

tugas utama negara. 

2. Fungsi Pajak 

Pemerintah memungut pajak semata-mata untuk memperoleh uang 

atau dana. Dana tersebut akan digunakan oleh pemerintah untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluaran rutin negara dan biaya-biaya utama bagi 

pemerintah. Fungsi-fungsi dari dana pajak tersebut antara lain: 

a. Fungsi Penerimaan (Budjetair) 

Pungutan pajak memberikan sumbangan terbesar pada kas negara 

yaitu kurang lebih 60%–70% pungutan pajak memenuhi postur APBN. 

Maka dari itu, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan 

pemerintah untuk membiayai pengeluaran umum rutin maupun 

pengeluaran pembangunan. Contoh: penerimaan pajak sebagai salah 

satu sumber penerimaan APBN.
40

 

b. Fungsi Mengatur ( Regulerend) 

   Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan 

kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Meskipun pajak mempunyai 

fungsi untuk mengatur kebijakan negara dalam bidang sosial ekonomi, 

namun fungsi yang terutama adalah sebagai sumber keuangan negara, 

karena dalam anggaran belanja dan pendapatan negara sebagian besar 

dipenuhi dari sektor pajak.  Sebagai contoh: dikenakannya pajak yang 

lebih tinggi untuk minuman keras, dapat ditekan, kemudian pula 
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terhadap barang mewah serta tarif pajak untuk ekspor 0% untuk 

mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.
41

Kemudian 

untuk mengurangi hal yang bersifat konsumtif terhadap barang mewah, 

barang-barang konsumsi tertentu dikenakan PPn BM, Untuk 

melindungi produksi dalam negeri ekspor barang tertentu (umumnya 

setengah jadi/bahan baku utnuk produk lain) dikenakan Bea keluar dan 

sebagainya. 
42

 

c. Fungsi Stabilitas 

   Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk 

menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga 

sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain 

dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan 

pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.
43

 Untuk mengatur 

peredaran uang di masyarakat. Pengenaan pajak ekspor untuk produk 

tertentu dalam rangka memenuhi dan menjaga stabilitas ketersediaan 

prosuk dalam negeri. Pengenaan bea masuk, pajak dalam rangka impor 

dan pajak penjualan atas barang mewah untuk produk impor dalam 

rangka melindungi atau memproteksi harga produk-produk dalam 

negeri. 

d. Fungsi Redistribusi pendapatan 

   Redistribusi pendapatan merupakan salah satu fungsi pemerintah 

dengan cara dana yang dari publik (baik pajak maupun no pajak) 
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diguanakan untuk memperluas pemerataan pendapatan dan 

kesejahteraan, yakni untuk mencapai distribusi pendapatan yang lebih 

merata di antara berbagai golongan masyarakat sehingga menjamin 

bahwa setiap orang akan mendapatkan standar hidup minimum. 

Misalnya, barang-barang berkebutuhan pokok (sembako) atau 

penyediaan jasa dan sarana kebutuhan publik (pelayanan pendidikan 

dan kesehatan, jalan, jembatan, dan trasnportasi umum) yang dapa 

digunakan oleh seluruh masyarakat (bukan hanya untuk golongan 

tertentu saja).
44

 

e. Fungsi Pertumbuhan Ekonomi 

   Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, salah satunya 

diperlukan isntrumen perpajakan sebagai alat kebijakan fiskal dalam 

rangka peningkatan konsumsi, belanja pemerintah investasi 

perdagangan (nasional dan internasional). Untuk meningkatkan 

konsumsi atau daya beli masyarakat, peran pemerintah adalah dengan 

menaikkan besaran penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sehingga 

jumlah disposable income yang akan digunakan untuk konsumsi 

semakin besar. Sebagaimana diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi di 

negara-negara berkembang termasuk Indonesia masih didominasi oleh 

variabel konsumsi. 
45
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3. Jenis-jenis Pajak 

a. Jenis pajak menurut golongannya 

1) Pajak langsung 

Pajak langsung adalah keadaan dimana Wajib Pajak harus 

memikul sendiri hutang pajaknya kepada Fiskus dan tidak dapat 

dilimpahkan kepada orang lain.
46

 Contohnya, Pajak Penghasilan 

(PPh) merupakan pajak langsung karena pengenaan pajaknya adalah 

langsung kepada Wajib Pajak yang menerima penghasilan, tidak 

dapat dilimpahkan  kepada Wajib Pajak lain. 

2) Pajak tidak langsung 

Pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain.. 

Pajak tidak langsung dapat terjadi jika terdapat suatu kegiatan, 

peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan pajak terhutang 

misalnya penyerahan barang dan jasa. Contohnya, Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak tidak langsung karena 

yang menjadi Wajib Pajak Pertambahan Nilai (PPN) seharusnya 

adalah penjualnya. Dalam hal ini, penjualnya lah yang 

mengakibatkan adanya pertambahan nilai, tetapi pengenaan Pajak 

Pertambahan Nilai dapat digeser kepada pembeli (pihak lain).
47

 

Untuk menentukan apakah suatu pajak termasuk sebagai pajak 

langsung dan pajak tidak langsung, dapat dilakukan dengan cara 
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melihat unsur-unsur yang terdapat dalam kewajiban pemenuhan 

perpajakan. Unsur-unsur tersebut yaitu: 
48

 

a) Penanggung jawab pajak, yaitu orangyang dihandalkan melunasi 

hutang pajak secara formal yuridis. 

b) Penanggung pajak, yaitu orang yang pada kenyataannya 

menanggung beban pajak terlebih dahulu. 

c) Pemikul Pajak, yaitu orang yang harus dibebani pajaksecara 

undang-undang. 

b. Jenis pajak menurut sifatnya 

1) Pajak subjektif 

Pajak yang didasarkan atas keadilan subjeknya, 

memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak yang selanjutnya di cari 

syarat obyeknya (memperhatikan keadaan Wajib Pajak). Contohnya, 

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak subyektif karena pengenaa 

PPh memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak yang menerima 

penghasilan.   

2) Pajak objektif 

Pajak yang berpangkal pada obyeknya, tanpa memperhatikan 

dari Wajib Pajak. Contohnya, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta 

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). PPN merupakan peningkatan 

nilaidari suatu barang bukan penjual yang meningkatkan nilai 
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barang. PBB dikenakan terhadap keadaan dari tanah dan bangunan, 

bukan dari keadaan pemiliknya. 

c. Jenis pajak menurut lembaga pemungutnya 

1) Pajak pusat (negara) 

Pajak pusat (negara) adalah pajak yang dipungut oleh 

pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran 

negara. Contohnya, PPh, PPN, PBB, Pajak penjualan barang 

mewah, serta Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

(BPHTB). 

a) Pajak Pengahasilan (PPh) 

Pajak penghasilan adalah pajak yang dipotong atas gaji, 

upah, honorarium,tunjangan dan pembayaran lain dengan nama 

dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, 

ataukegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi 

dalam negeri.
49

 

b) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas 

Barang Mewah (PPnBM) 

PPN adalah pajak yang dikenakanatas konsumsi Barang 

Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam daerah pabean 

(dalam wilayah Indonesia). Orang pribadi, perusahaan, maupun 

pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa 

Kena Pajak yang dikenakan PPN. Pada dasarnya , setiap barang 
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dan jasa adalah barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali 

ditentukan lain oleh Undang-undang PPN.
50

 

c) Bea Materai 

Bea materai adalah suatu pungutan atau pembayaran pajak 

melalui benda materai yang dikenakan khusus untuk beberapa 

dokumen yang diharuskan oleh Undang-undang.
51

 Subjek bea 

materai adalah pihak yang menerima atau mendapat manfaat 

dari dokumen, kecuali pihak atau pihak-pihak yang 

bersangkutan menentukan nilai. Intinya adalah semua pihak 

yang dengan sengaja menggunakan atau memanfaatkan semua 

jenis dokumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

bea cukai harus membayar atau menempelkan materai baik 

bendai materai atau bentuk lainnya.
52

 

d) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang objek tif 

karena dike nakan atas harta tak bergerak, nmka oleh sebab itu 

yang terpenting adalah objeknya dan oleh karena itu keadaan 

atau status orang atau badan yang dijadikan subyek tidak 

penting dan tidak mempengaruhi besarnya pajak.
53

 

e) Bea Perolehan Hak Atas Tanas dan Bangunan (BPHTB) 
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Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah 

perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan 

diperolehnya hak atas dan atau bangunan oleh pribadi atau 

badan.  

2) Pajak daerah 

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang 

pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang 

seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.
54

 

Kriteria pajak daerah selain dari yang ditetapkan UU bagi 

Kabupaten/Kota adalah bersifat pajak bukan retribusi, objek pajak 

terletak atau terdapat diwilayah daerah kabupaten kota yang 

bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta 

hanya melayani masyarakat di wilayah Kabupaten atau Kota yang 

bersangkutan, objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan 

dengan kepentingan umum, objek pajak bukan merupakan objek 

pajak provinsi /objek pusat, potensinya memadai, tidak memberikan 

dampak ekonomi yang negatif, serta memperhatikan aspek keadilan 

dan kemampuan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan. 

Pajak daerah di atur dalam PP No. 18 Tahun 1997 sebagaimana di 
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ubah dengan PP No. 34 Tahun 2000. Pajak daerah dibedakan 

menjadi dua yaitu : 

a)  Pajak provinsi 

Contoh dari pajak provinsi yaitu Pajak Kendaraan 

Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan 

Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Rokok serta Pajak 

Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air 

Permukaan. 

b)  Pajak kabupaten/kota 

Contohnya, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, 

pajak penerangan jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan 

batuan, Pajak Parkisr, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung 

Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, 

serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Khusus 

untuk daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak 

terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti Daerah 

Ibukota Jakarta, jenis pajak yang dapat dipungut merupakam 

gabungan dari Pajak untuk daerah provinsi dan Pajak untuk 

daerah kabupaten/kota.
55
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B. Pajak Pertambahan Nilai  

1. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai  

PajakPertambahan Nilai(PPN) merupakan pajakyangdipungutatas 

Penyerahan BarangKenaPajakdanatau JasaKena Pajakdidalamnegeri. Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) memiliki karakteristik pajak tidak langsung 

yang beban pajaknya bisa digeser ke konsumen akhir.
56

 Menurut sudut 

pandang ilmu hukum pajak tidak langsung ialah pajak yang menempatkan 

kedudukan pemikul beban pajak dengan kedudukan penanggung jawab 

pembayaran pajak ke kas negara pada pihak-pihak yang berbeda yang 

bertujuan untuk melindungi pembeli atau penerima jasa dari tindakan 

sewenang-wenang pemerintah dan apabila pengusaha tidak memungut 

pajak PPN dari penerima jasa atau konsumen maka pengusaha atau 

penjual yang akan bertanggung jawab penuh dalam pembayaran pajak 

PPN.
57

 

Pajak Pertambahan Nilai hanya akan dikenakan atas pertambahan 

nilai dari suatu barang atau jasa dan dikenakan di setiap mata rantai jalur 

produksi dan distribusi. Pertambahan Nilai itu sendiri muncul karena 

digunakannya faktor-faktor produksi barang atau pemberian pelayanan 

jasa kepada konsumen. Semua biaya untuk mendapatkan dan 

mempertahankan laba, termasuk bunga, modal, sewa tanah, upah kerja, 
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dan laba perusahaan merupakan unsur-unsur pertambahan ilai yang 

menjadi dasar pengenaan PPN.
58

 

2. Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai
59

 

a. Pajak Tidak Langsung 

Secara ekonomis beban PPN dapat dialihkan kepada pihak lain. 

Tanggung jawab pembayaran pajak yang terutang berada pada pihak 

yang menyerahkan barang atau jasa, sedangkan pihak yang 

menanggung beban pajak berada pada penanggung pajak (pihak yang 

memikul beban pajak), 

b. Pajak Objektif 

Sebagai pajak objektif mengandung pengertian bahwa timbulnya 

kewajiban pajak dibidang PPN sangat ditentukan oleh adanya objek 

pajak dan kondisi subjektif subjek pajak tidak dipertimbangkan. 

c. Bersifat Multi Stage Levy 

Multi Stage Levy mengandung pengertian bahwa PPN 

dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi dan jalur distribusi 

BKP atau JKP.  

d. Perhitungan Terutang PPN Untuk Dibayar Ke Kas Negara 

Menggunakan Inderect Subtraction MethodInderect Subtraction 

Method adalah metode perhitungan PPN yang akan disetor ke  kas 

negara dengan cara mengurangkan pajak atas perolehan dengan pajak 

atas penyerahan barang atau jasa. 
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e. Bersifat Non Kumulatif 

Pajak yang “multi stage levy” namun bersifat non kumulatif yaitu 

tidak menimbulkan pengenaan pajak berganda, merupakan suatu 

kontradiksi in terminis. Pada umumnya suatu jenis pajak yang 

dikenakan berulang-ulang pada setiap mata rantai jalur distribusi, 

akan menimbulkan pengenaan pajak berganda.  

f. Menganut Tarif Tunggal (Single Rate) 

PPN Indonesia menganut tarif tunggal yang dalam UU PPN 1984 

ditetapkan sebesar 10%. Dengan Peraturan Pemerintah tarif ini dapat 

dinaikkan paling tinggi menjadi 15% atau diturunkan paling rendah 

menjadi 5%.Sisi negatif dari tarif ini adalah mempertajam regresivitas 

PPN. Lalu, untuk memperkecil hal tersebut maka dikenakan PPnBM 

sebagai pajak tambahan di samping PPN atas penyerahan BKP yang 

tergolong mewah. 

g. Pajak atas Konsumsi Dalam Negeri 

Sebagai pajak ats konsumsi dalam negeri maka PPN hanya 

dikenakan atas barang atau jasa yang dikonsumsi didalam daerah 

pabean Republik Indonesia. Apabila barang atau jasa itu akan 

dkonsumsi diluar negeri, tidak dikenakan PPN di Indonesia. Ini sesuai 

dengan destination principle yang digunakan dalam pengenaan PPN 

yaitu dikenakan ditempat tujuan barang atau jasa akan dikonsumsi.
60
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h. PPN bersifat netral 

Sifat netral PPN terciptakarena prinsip PPN yang dikenakan dan 

dipungut di tempat barang tersebut dikonsumsi.
61

 

3. ObjekPajakPertambahan Nilai(PPN) 

ObjekPajakPertambahanNilai(PPN)diaturdalamUndang-

undangNo.18Tahun2000tercantum dalamPasal4, Pasal16Cdan pasal16D.
62

 

a. Undang-undangNo.18 Tahun 2000 Pasal4: 

1) PenyerahanBKPdidalamDaerahPabeanyangdilakukanolehPengusaha

KenaPajak.Syarat-syaratnya adalah: 

a) BarangberwujudyangdiserahkanmerupakanBarangKenaPajak. 

Barang tersebut  adalahbarangyangmenurutsifatnya 

dapatberupa baramgbergerakataupun barangtidakbergerak. 

b) BarangtidakterwujudyangdiserahkanmerupakanBarangKenaPajak

tidakterwujudyaituadanya kegiatan penyerahan atas 

BarangKenapajaktidakterwujud yangdilakukan olehPengusaha 

kecil. 

c) Penyerahan dilakukan didalam Daerah Pabean adalah penyerahan 

atas Barang Kena Pajak yang dilakukandidalam 

wilayahRepublikIndonesiayangmeliputiwilayahdarat,perairandanr

uangudara diatasnya serta  tempat-tempat tertentu di Zona 

Ekonomi Eksklusif dan  landas  Kontinent yang didalamnya 

berlaku UU No.10 Tahun1995tentang kepabeanan. 
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d) Penyerahandilakukandalam 

rangkakegiatanusahaataupekerjaannyaadalahsetiapkegiatanpenyer

ahan atas BarangKenaPajakdalamrangka adanya perjanjian 

kegiatan usahaantara2 (dua)pihak. 

2) ImporBarangKenaPajakadalahadanyasuatukegiatanpenyerahanmema

sukkanBarangkenaPajakke 

dalamDaerahPabeandikenakanpajakyangdilakukanpemungutanpajak

melaluiDirektoratJendralBea dan Cukai. 

3) PenyerahanJasaKenaPajakyangdilakukandidalamDaerahPabeanoleh

PengusahaKenaPajak.Syarat nya adalah : 

a) JasayangdiserahkanmerupakanJasaKenaPajakadalah 

setiapkegiatanpelayananberdasarkansuatu 

perikatanatauperbuatanhukumyangmenyebabkansuatubarangatauf

asilitasataukemudahanatauhak tersediauntuk dipakai, termasuk 

jasayang dilakukanuntuk menghasilkanbarangkarenapesananatau 

permintaandenganbahandanataspetunjukdaripemesandikenakanpa

jakberdasarkanUndang-undang yang berlaku. 

b) PenyerahandilakukandidalamDaerahPabeanadalahsetiapkegiatanp

enyerahanjasayangdilakukan dalamwilayah Republik Indonesia 

yangmeliputiwilayah darat, perairan,danruangudara diatasnya 

serta 

tempattertentudiZonaEkonomiEksklusifdanLandasanKontinenyan

gdidalamnyaberlakuUUNo.10 Tahun 1995 tentang kepabean. 
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c) Penyerahandilakukandalamrangkakegiatanusahaataupekerjaannya

adalahpenyerahanjasadalam perikatan perjanjian antara2 

(dua)pihak yang melakukan kegiatan usaha. 

4) PemanfaatanBarangKenaPajaktidakberwujuddariluarDaerahPabean

didalamDaerahPabeanadalah BarangKena Pajaktidakberwujud 

yangdimanfaatkan oleh Nilai (PPN), contohnya yaitu Pengusaha A 

yang berkedudukandiJakarta memperoleh hak menggunakanmerek 

yang dimilikiPengusaha Byang 

berkedudukandiHongkong.Ataspemanfaatanmerek 

tersebutolehPengusahaAdidalam DaerahPabean 

terutangPajakPertambahan Nilai. 

5) PemanfaatanJasaKenaPajakdariLuarPabeandidalam 

DaerahPabeanadalah jasayangberasaldariluar 

DaerahPabeanyangdimanfaatkanolehsiapapundidalamDaerahPabean

dikenakanPajakPertambahan Nilai (PPN), contohnya Pengusaha  

Kena Pajak  C di Surabaya memanfaatkan  Jasa  Kena Pajak  dari 

PengusahaByang berkedudukandiSingapura.Ataspemanfaatan Jasa 

KenaPajak tersebut terutangPajak Pertambahn Nilai (PPN). 

6) EksporBarangKenaPajakolehPengusahaKenaPajakadalahPengusaha

yangmelakukaneksporbarang kena Pajakhanya Pengusaha 

yangtelahdikukuhkan menjadiPengusahaKenaPajak. 

7) Ekspor Barang Kena Pajak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak 
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8) Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak
63

 

b. Undang-

undangNo.18Tahun2000pasal16C:PajakPertambahanNilai(PPN)dikena

kanataskegiatan 

membangunsendiriyangdilakukantidakdalamkegiatanusahaataupekerjaa

nolehorangpribadiataubadan 

yanghasilnyadigunakansendiriataudigunakanpihaklainyangbatasannyad

antatacaranyadiaturdengan Keputusan menterikeuangan. 

c. Undang-undangNo.18Tahun2000 pasal16D: Pajak PertambahanNilai 

(PPN)dikenakanataspenyerahan 

aktivaolehPengusahakenaPajakyangmenurut 

tujuansemulaaktivatersebuttidakuntuk diperjualbelikan, 

sepanjangPajakPertambahan Nilaiyangdibayarpadasaatperolehannya 

dapatdikreditkan 

4. Subjek Pajak Pertambahan Nilai 

Subjek Pajak Pertambahan Nilai dapat dibagi menjadi 2 kelompok 

yaitu kelompok pengusaha kena pajak dan kelompok bukan pengusaha kena 

pajak. Artinya, PPN itu tidak bisa dihindarkan karena baik PKP maupun 

bukan PKP keduanya tetap terkena PPN. 
64

 Tetapi, meskipun demikian ada 

beberapa pengusaha yang dapat memilih untuk tidak menjadi Pengusaha 

Kena Pajak atau menjadi kelompok Pengusaha Kecil. Hal ini disebabkan 
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“Kategori Pajak PPN”, (On-line) tersedia di: https://www.online-pajak.com/objek-ppn, 

5 Februari 2020. 
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2007), h. 17. 
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karena kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan benar bagi 

pedagang kecil atau istilahnya dikenal dengan pedagang eceran merupakan 

hal yang sulit dilakukan.
65

 

a. Pengusaha Kena Pajak (PKP) 

Pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan 

penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang 

dikenakan pajak berdasarkan undan-undang Pajak Pertambahan Nilai, 

namun tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan 

Menteri Keuangan kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk 

dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
66

 termasuk pengusaha yang 

sejak semula bermaksud melakukan penyerapan BKP/JKP.  

b. Bukan Pengusaha Kena Pajak 

Terhadap subjek Pajak bukan Pengusaha Kena Pajak, Pajak 

Pertambahan Nilai akan tetap terutang walaupun yang melakukan 

kegiatan yang merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai adalah bukan 

PKP yaitu dalam hal yang berupa:
67

 

1) Impor BKP 

2) Pemanfataan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam 

daerah pabean. 

3) Pemanfaatan JKP pajak luar daerah pabean di dalam daerah pabean. 
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Edy Suoriyanto, Pajak di Indonesia, ( Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), H. 79. 
66

 Muhammad Rusjdi, KUP Ketentuan Umun dan Tata Cara Perpajakan, (Jakarta: PT 

Indeks, 2003), h. 03-2. 
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4) Melakukan kegiatan membangun sendiri dalam pasal 16c UU PPN. 

5. TarifDasarPengenaanPPN 

TarifPajakPertambahanNilai(PPN)tercantumdalamUndang-

undangNo.42Tahun2009Pasal7 adalah: 

a. TarifPajakPertambahanNilaiadalah10%(sepuluhpersen). 

TarifPajakPertambahanNilai(PPN)Barang 

KenaPajakdanJasaKenaPajakmerupakantaritunggalyangdikenakanuntuks

emuajenisBarangKena pajak dan jasa kena pajak. 

b. Tarif Pajak Pertambahan Nilai atas eksport Barang Kena Pajak adalah 0% 

(nol persen). Tarif Pajak 

PertambahanNilaisebesar0%(nolpersen)dikenakanataseksporBarang 

KenaPajak berwujud untuk mendorong para 

pengusahamampumenghasilkanbarang eksporsehinggadapatbersaing 

dipasar luarnegeri.Penerapan tarif 

PajakPertambahanNilai0%(nolpersen)bukanberartipembebasandaripenge

naanPPN,melainkanagar Pajak Masukanyang telahdibayarolehpengusaha 

padasaatpembelianbarang eksporttersebutdapat dikreditkan. 

DenganPeraturanPemerintah,tarifpajak dapatdiubahmenjadi paling rendah 

5%(limapersen)dan paling tinggi 15% (lima belaspersen).
68
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C. Penerimaan Pajak  

Penerimaan pajak adalah sumber pembiayaan negara yang dominan baik 

untuk belanja rutin maupun untuk pembangunan. Sedangkan menurut Undang-

undang Republik Indonesia No. 4 tahun 2012 pasal 1 angka 3 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2012, penerimaan pajak 

adalah semua penerimaaan Negara yang terdiri atas pajak dalam negeri dan 

pajak perdagangan internasional.
69

 Realisasi penerimaan pajak adalah 

penerimaan yang berasal dari wajib pajak yang berhasil di himpun oleh KPP. 

Pemungutan pajak yang merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban 

dan peran serta wajib pajak yang secara langsung dan bersama-sama 

melaksankan kewajiban perpajakan yang di perlukan untuk pembiayaan negara 

dan pembangunan nasional. Pajak ditinjau dari aspek ekonomi merupakan 

penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat 

menuju kesejahteraan pajak sebagai motor penggerak kehidupan ekonomi 

masyarakat.
70

 

D. Efektivitas 

1. Pengertian Efektivitas 

Efektivitas adalah ukuran tercapainya suatu target. Semakin 

mendekati target maka efektivitasnya makin tinggi.  MenurutKamusBesar 

Bahasa Indonesia efektivitasberasaldarikatadasar efektifyang  merupakan   

suatu  kata  sifat.Mencapai efektivitas organisasi bukanlah tugas yang 
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mudah, kunci untuk melakukan hal tersebut adalah memahami lingkungan 

dimana organisasi berfungsi.
71

Efektivitas merupakan pemanfaatan sumber 

daya, sarana dan prasarana dalam jumlah yang secara sadar telah ditetapkan 

sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang 

dijalankan. Efektifitas juga bisa di artikan sebagai suatu 

ukuranyangmenyatakanseberapa jauhtargetyang 

telahdicapai,semakintinggiataubesartargetyang dicapai 

makasemakintinggitingkatefektifitasnya.. Makabilasasaran atau tujuan telah 

tercapaisesuaidengan yangtelah 

direncanakansebelumnya,halinidikatakanefektif. 

Jadiapabilatujuanatausasarantidaksesuaidenganyang 

ditentukan,makapekerjaanitukurang 

efektif.Dapatdinyatakanbahwaefektifitasmerupakankemampuan optimum 

pencapaian target yang telah direncanakan baik dari segi hasilsuatuusaha 

maupun ketepatan waktunya. Apabila dihubungkan dengan perpajakan 

Indonesia, efektivitas menggambarkan bahwa jumlah penerimaan pajak 

sesuai dengan apa yang telah direncanakan pemerintah sehingga tercapainya 

target dan tujuan perpajakan, tak hanya itu efektivitas juga berkaitan dengan 

kegiatan perpajakan dimana proses kegiatan perpajakan berjalan sesuai 

dengan kebijakan perpajakan. 
72
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2. Kriteria Efektivitas 

Tabel 6 

Indikator Kriteria Efektivitas 

 

Persentase Kriteria 

>100% Sangat Efektif 

90% - 100% Efektif 

80% - 90% Cukup Efektif 

60% - 80% Kurang Efektif 

<60% Tidak efektif 

 Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 (Rima Adelina, 

2012). 

 

Berdasarkan Indiaktor pengukuran di atas jika persentase Pajak 

<60%  maka termasuk dalam kriteria tidak efektif, pada persentase 60% 

- 80% maka termasuk kriteria kurang efektif, pada persentase 80% - 

90% maka termasuk dalam kriteria cukup efektif, dan jika persentase 

pada 90% - 100% maka termasuk dalam kriteria efektif sedangkan 

>100% dinyatakan sangat efektif. Persentase tersebut diperoleh melalui 

perhitungan dari realisasi penerimaan PPN dibagi target penerimaan 

PPN di kali 100%. Semakin mendekati atau bahkan melebihi 100% 

maka penerimaan PPN akan dinyatakan semakin efektif. 

E. Kontribusi 

1. Pengertian Kontribusi 

Kontribusi berasal dari bahasa inggirs yaitu contribute, contribution, 

maknanya adalah keikutsertaan, ketertiban, melibatkan diri maupunu 
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sumbangan. Berarti dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau 

tindakan. Hal yang bersifat materi misalnya seorang individu memberikan 

pinjaman terhadap pihak lain demi kebaikan bersama. Kotribusi dalam 

pengertian sebagai tindakan yaitu berupa perilaku yang dilakukan oleh 

individu yang kemudian memberikan dampak baik positif maupun negatif 

terhadap pihak lain. Sedangkan Dalam sudut pandang perpajakan Daerah 

kontribusi adalah sejauh mana porsi atau hasil atau jumlah dana yang 

terkumpul dari sektor pajak di suatu Daerah dibandingkan dengan jumlah 

total pendapatan Daerah atau juga dapat dibandingkan porsinya dengan 

APBD ataupun APDB.
73

 

2. Kriteria Kontribusi 

Tabel 7 

Indikator Kriteria Kontribusi 

 

Persentase Kriteria 

0.00 – 10% Sangat Kurang 

10,10 – 20% Kurang 

20,10 – 30% Sedang 

30,10 – 40% Cukup Baik 

40,10 – 50% Baik 

>50% Sangat Baik 

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 (dalam Velayati 

Dkk, 2013). 

 

 Berdasarkan tabel di atas Indikator pengukuran dinyatakan jika 

dari hasil perhitungan Pajak Pertambahan Nilai mendapatkan hasil 

dengan persentase 0-10% maka kriteria nya sangat kurang, jika 

presentase 10%-20% maka kriteria  nya kurang, jika presentase 20%-
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 Anne Ahira, “Terminologi Kosa Kata”, (Jakarta: Aksara, 2012), h. 77. 
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30% maka kriterianya sedang, jika presentase nya 30%-40% maka 

kriteria nya cukup, jika presentase nya 40%-50% maka kriteria nya 

baik, dan jika presentasenya.Dengan analisis berdasarkan perhitungan 

dari kriteria-kriteria di atas akan didapatkan besar kontribusi Pajak 

Pertambahan Nilai terhadap penerimaan pajak dari tahun ke tahun 

selama tahun 2015-2019. 

 

F. Tinjauan Penerimaan Pajak Perspektif Ekonomi Islam 

1. Prinsip dan Nilai-nilai Dasar Ekonomi Islam 

Prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi islam adalah sebagai berikut: 

a. Keesaan (Tauhid) 

Batu fondasi keimanan Islam adalah tauhid (keesaan Tuhan). Pada 

konsep ini bermuara semua pandangan dunia dan starteginya. Segala 

sesuatu yang lain secara logika bermuara dari sini. Tauhid mengandung 

arti bahwa alam semsesta didesain dan diciptakan secara sadar oleh 

Tuhan ysng mshs kuasa, yang bersifat esa dan unik, dan tidak terjadi 

karena kebetulan. Dengan taihid, manusia menyaksikan bahwa “tiada 

satupun yang layak disembah selain Allah”. 

b. Perwakilan (Khilafah) 

Manusiaa adalah khalifah-Nya atau wakil-Nya di bumi. Ia telah 

dibekali dengan semua karakteristik mental dan spiritual serta materiil 

untuk memungkinkannya hidup dan mengemban misinya secara efektif. 

Dalam rangka kekhalifahannya, ia bebas dan mampu berfikir dan 
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menalar untuk memilih mana yang baik dan mana yang buruk, jujur atau 

tidak jujur, dan mengubah kondisi kehidupan, masyarakat dan perjalanan 

sejarahnya, jika ia berkehendak demikian, bahkan mampu meningkatkan 

kedudukannya, jika ia menerima pendidikan dan petunjuk yang tepat dan 

dimotivasi dengan baik. Karena pada prinsipnya baik, maka secara 

psikologis manusia akan merasa bahagia selama ia akan berpijak atau 

bergerak mendekati hakikat batiniah dan merasa sengsara bila 

menyimpang darinya. 

c. Keadilan (Ad‟l) 

Persaudaraan yang merupakan bagian dari integral dari konsep 

tauhid dan khalifah akan tetap menjadi konsep kosong yang tidak 

memiliki substansi, jika tidak dibarengi dengan keadilan. Keadilan telah 

dipandang oleh para fuqaha sebagai isi pokok dari peraturan syariah. 

Sehingga mustahil melihat sebuah masyarakat muslim, yang tidak 

menegakkan keadilan didalamnya. Islam tegas sekali dalam menegakkan 

tujuannya dalam menghapus bentuk segala kedzaliman. 

d. Kenabian (Nubuwah) 

Karena kebijaksanaan Allah, manusia tidak dibiarkan begitu saja di 

dunia tanpa mendapatkan bimbingan. Sehingga diutuslah nabi dan rasul 

untuk menyampaikan petunjuk dari Allah kepada manusia tentang  

bagaimana hidup yang baik dan benar di dunia. Manusia harus 

meneladani sifat-sifat para rasul agar mendapat keselamatan di dunia dan 

di akhirat. Sifat-sifat yang harus diteladani manusia adalah sifat shidiq 
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(jujur), amanah (tanggung jawab), fatonah (cerdas), dan tabligh 

(menyampaikan). 

 

2. Perpajakan menurut Ekonomi Islam 

Pajak Menurut Syariat Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab 

disebut dengan istilah dharibah, yang berasal dari kata dasar (dharabah, 

yadh ribu, dharban) yang artinya: mewajibkan, menetapkan, menentukan 

memukul, menerangkan atau membebankan, dan lain-lain.
74

Adh-dharibah 

atau  al-maks yaitu pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik 

pajak. Pajak yang dikenai sebagai tambahan bagi kaum muslimin setelah 

zakat yang dipungut secara wajib oleh negara untuk selain jizyah da 

kharaj.
75

Secara bahasa dharibah dalam penggunaannya memang 

mempunyai banyak arti, namun para ulama dominan memakai ungkapan 

dharibah untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban. Hal ini 

tampak jelas dalam ungkapan bahwa jizyah dan kharaj dipungut secara 

dharibah, yakni secara wajib. Bahkan sebagian ulama menyebut kharaj 

merupakan dharibah. Jadi, dharibah adalah harta yang dipungut secara 

wajib oleh negara untuk selain jizyah dan kharaj, sekalipun keduanya bisa 

dikategorikan dharibah.
76
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Karakteristik Pajak (Dharibah) Menurut Syariat Ada beberapa 

ketentuan tentang pajak (dharibah) menurut syariat Islam, yang sekaligus 

membedakannya dengan pajak dalam sistem kapitalis non-Islam yaitu:
77

 

1. Pajak (dharibah) bersifat temporer, tidak bersifat kontinu; hanya boleh 

dipungut ketika di Baitul Mal tidak ada harta atau kurang. Ketika Baitul 

Mal sudah terisi kembali, maka kewajiban pajak bisa dihapuskan.  

2. Pajak (dharibah) hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang 

merupakan kewajiban bagi kaum Muslim dan sebatas jumlah yang 

diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih. 

Sedangkan pajak menurut non-Islam (tax) ditujukan untuk seluruh 

warga tanpa membedakan agama. 

3. Pajak (dharibah) hanya diambil dari kaum Muslim dan tidak dipungut 

dari non-Muslim. Sebab, pajak (dharibah) dipungut untuk membiayai 

keperluan yang menjadi kewajiban bagi kaum Muslim, yang tidak 

menjadi kewajiban non-Muslim. Sedangkan teori pajak non-Islam (tax) 

tidak membedakan Muslim dan non-Muslim dengan alasan tidak boleh 

ada diskriminasi. 

4. Pajak (dharibah) hanya dipungut dari kaum Muslim yang kaya, tidak 

dipungut dari selainnya. Orang kaya adalah orang yang memiliki 

kelebihan harta dari pembiayaan kebutuhan pokok dan kebutuhan 

lainnya bagi dirinya dan keluarganya menurut kelayakan masyarakat 

sekitarnya. Dalam pajak kadang kala juga dipungut atas orang miskin, 
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seperti PBB atau PPN yang tidak mengenal siapa subjeknya, melainkan 

semata-mata melihat objek (barang atau jasa) yang dimiliki atau 

dikuasai atau dikonsumsi. 

5. Pajak (dharibah) hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan 

yang diperlukan, tidak boleh lebih. Apabila sudah cukup maka 

pemungutannya dihentikan.  

6. Pajak (dharibah) dapat dihapus, bila sudah tidak diperlukan. Hal ini 

sudah dipraktikkan oleh Rasulullah Saw. dan para Khalifah sesudah 

beliau. Sedangkan menurut teori pajak non-Islam (tax), pajak tidak akan 

dihapus karena pajak sebagai salah satu sumber pendapatan negara 

yang terbesar.
78

 

Ada beberapa jenis pajak dalam sistem perpajakan menurut islam 

diantaranya yaitu: 

1. Jizyah(PajakKepala) 

Jizyahadalahpajakyangdibayar oleh orang-orang non-muslim 

sebagai pengganti fasilitas sosial-ekonomi dan layanan kesejahteraan 

lainnya, serta untuk mendapatkan perlindungan kemanan dari Negara 

Islam.
79

PadamasaRasulullahSAW.besarnyajizyah satudinarpertahununtuk 

orang dewasayangmampu membayarnya. Perempuan, anak-anak, 

pengemis, pendeta, orang tua, penderita sakit 

jiwadansemuayangmenderita penyakitdibebaskandari kewajiban 

ini.Pembayarantidak harusberupauang tunai, tetapidapat 
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jugaberupabarang dan jasa.Sistemini terusberlangsung hinggamasaHarun 

Ar- Rasyid.
80

DasarhukuminiterdapatdalamsuratAt-Taubahayat 29 

yaitusebagaiberikut: 

Artinya : “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan 

tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak 

mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-

Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama 

Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada 

mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang 

mereka dalam keadaan tunduk (QS AT- Taubah [9] ayat 

29)”.
81

 

 ٍَْ تِهُىا ٱنِّرٌ ْبِْْقََٰ ٌَ ِيُُى ۡۡ ٌََْوَٗلْْٱۡنٍَۡىِيٱۡۡلِٓخسَِْوَٗلْبِْْٱلّلَِْٗلٌُْ ُيى َوَٗلْْۥَوَزُسىنُهُْْٱلّلَُْياَْحّسَوٌَُْْحسِّ

ْ ٍَ ِْدٌ ٌَ ْْٱۡنَحقٌَِِّْدٌُُى ٍَ ٍَِْي بَْأُوتُىا ْْٱنِّرٌ ٌُْۡعطُىا ْْٱۡنِكتََٰ ْْٱۡنِجۡزٌَةََْحتّىَٰ ٌَ ِغُسو َعٌٍَْٖدَْوهُۡىَْصَٰ  

Berdasarkan ayat ini, Fiqh memandangjizyahsebagai pajak 

perseorangan.Denganmembayarnya,orang-orang Kristen, 

Yahudidapatdilakukan suatu perjanjian dengan kaum muslim 

yangmemungkinkanmerekabukanhanya dibiarkan, tetapijuga 

memperoleh perlindungan.33Adapunjizyahterdiriatas 

duamacam,yaitusebagai berikut: 
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a. Jizyahyangdiwajibkanberdasarkanpersetujuan 

danperjanjian,denganjumlahyang ditentukan bersesuaian dengan 

syarat-syarat persetujuan dan perjanjian tersebut. Jizyahbentuk ini 

tidakdapat dibuah-ubah meskipun pada harikemudian. 

b. Jizyah yang diwajibkan, secara paksa kepada penduduksuatu 

daerah penaklukan. Jumlah pembayaranjizyah telah diubah pada 

masa khalifahUmar,denganmenaikkanmenjadisatu dinar, melebihi  

dari  yang  sudah  dilaksanakan  sejak  periode Rasulullahsaw. 

Jikaseseorang tidak dapatmembayarjizyah, dia tidak 

akandipaksamelunasinya,tetapidengansyaratdia harus 

menjalanihukumanpenjara, bukanhukumansiksa, 

sepertimenderanyamenjemurnyaditerik matahari, mengguyurnya   

dengan  minyak.   Pendapatan   dari  jizyah disetorkepada 

kasNegara. 

2. Kharaj(PajakTanah) 

Kata Kharaj dapat adalah kata bahasa Arab yang berasal dari 

Yunani, dan juga diambil dari bahasa Roma, Byzantium dan Yunani 

Kuno yang artinya 

pajak.
82

Kharajdiperkenalkanpertamakalisetelahperang Khaibar, ketika 

Rasulullah saw., membolehkan orang-orangYahudi Khaibarkembalike 

tanah milik mereka dengan syaratmau membayarseparuh 
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darihasilpanennyakepadapemerintah Islam, yangdisebutkharaj.Cara 

memungutkharaj terbagimenjadidua macam: 

a. Kharajmenurut perbandingan (muqasimah)adalah 

kharajperbandingan ditetapkan porsihasilseperti 

setengahatausepertigahasilitu.Umumnyadipungut setiap kalipanen. 

b. Kharajtetap(wazifah)adalahbebankhususpadatanah 

sebanyakhasilalamatauuangpersatuanlahan. Kharaj 

tetapmenjadiwajibsetelah lampausatutahun.Kharaj dibebankanatas 

tanahtanpamembedakanapakah pemiliknyaanak-anak atauorang 

dewasa, merdeka ataubudak, laki-lakiatau perempuan, 

muslimataunon muslim. 

3. Ushr(PajakPerdagangan atau Bea Cukai) 

Berdasarkan kalangan ahli fiqih„Ushr (sepersepuluh) memiliki 

dua arti. Pertama, sepersepuluh dari lahan pertaniaan yang disirami 

dengan air hujan. Kedua, sepersepuluh yang diambil dari pedagang-

pedagang kafir yang memakai wilayah islam dengan membawa barang 

dagangan. Kebijakan tersebut lebih mirip dengan kebijakan bea cukai 

pada saat ini
83

. Beacukai 

barangimpormulaidikenalataskeputusankhalifahUmarbin 

Khattabsetelahbermusyawarah dengansahabat-sahabatnya yang 

menjadianggota dewan syura-nya. Keputusan Umar ini 

bertitiktolakdaridatangnyasuratdariGubernurBashrahAbu Musaal-
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Asy‟ariyangmenyatakanbahwa saudagar-saudagar 

muslimyangmembawabarang dagangannyakenegara- 

negarayangtidaktermasukwilayahislam dipungutbea masuk 

olehpemerintah setempatsebesar10%. Dengan demikian, 

dasardaribeaimporiniadalahijtihad.Ushrawal mulanya dibebankan 

kepada pedagang. Namunbeberapa 

lamakemudian,„ushrmulaidibebankan secara umumataspedagang yang 

berdagangdinegaraIslam. 

Hanyasaja,tingkatanpajakbergantungpadastatuspedagang. 

Apakahiaseorangmuslim,zimmi,atauorang asing.Ushr 

dibayarhanyasekalidalam setahundanhanyaberlaku terhadap barang 

yang nilainya lebih dari 200 dirham.Tingkatbeaorang-orangyang 

dilindungiadalah5%dan pedagangmuslim 

2,5%sedangkanuntukpedagangasing 

sebesar10%.UsyrinidiprakarsaiolehUmar.Untuk 

kelancarannyakhalifahUmar menunjukpejabat-pejabatyang 

disebutAsyirdenganbatas-bataswewenangyangjelas.Pajak inihanya 

dibayarsekalisetahun,sekalipunseorangpedagang memasukiwilayah 

Arablebih darisekalidalamsetahun. 

4. Ghanimah 

Ghanimah atau harta rampasan perang merupakan jenis barang 

bergerak, yang bisa dipindahkan, diperoleh, dalam peperangan 

melawan musuh. Ibn Taimiyah menyebutkan dalam sejumlah ayat Al-
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Quran dan beberapa hadist tentang pembagian ghanimah. Anggota 

pasukan akan mendapatkan bagian sebesar empat perlima, Al-Qur‟an 

telah mengatur hal ini secara jelas dalam surat Al-Anfal: (41) sebagai 

berikut: 

۞ْ ًَىَٰ
َْوٱۡنٍَتََٰ ْٱۡنقُۡسبَىَٰ َْونِِري َْونِهّسُسىِل َسهُۥ ًُ ُْخ ِ ْلِلّ ٌّ َ ْفَأ ٖء ًۡ َْش ٍ ْيِّ تُى ًۡ َْغُِ ا ًَ ْأََّ ٓىا  ًُ َوٱۡعهَ

َسَْٰ ًَ ٌَْۡىَوَْوٱۡن ٌِ ْٱۡنفُۡسقَا ٌَْۡىَو َْعۡبِدََا َْعهَىَٰ ْأَََزۡنَُا َْوَيآ ْبِٱلّلِ َْءاَيُتُى ُْكُتُۡى ْإٌِ ْٱنّسبٍِِم ٍِ َْوٱۡب ٍِ ِكٍ

ٖءْقَِدٌٌسْ ًۡ َْش ُْكمِّ َْوٱلّلَُْعهَىَٰ ٌِِۗ َعا ًۡ  ٱۡنتَقَىْٱۡنَج

 
Artinya: “Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh 

sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima 

untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-

orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah 

dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba Kami 

(Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua 

pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”.
84 

Dalam ayat ini Allah menjelaskan pembagian hasil rampasan 

perang sesuai dengan syariat Islam. Jumhur ulama berpendapat bahwa 

ayat ini diturunkan terkait dengan Perang Badar dan merupakan ayat 

pertama tentang pembagian harta rampasan perang sesudah Perang 

Badar.  

Dalam ayat tersebut ghanimah dibagi menjadi 5 bagian yaitu 

seperlima untuk allah dan rasulnya, kaum kerabat, anak yatim, orang 

miskin, dan ibnu sabil. Sedangkan sisanya 4/5 dibagi-bagikan untuk 

mereka yang ikut dalam peperangan. Dengan demikian diketahui bahwa 

                                                           
84

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-qur‟an dan Terjemahannya, (CV Indah 

Press, 1993), h. 145. 



 
 

62 
 

 
 

penerimaan negara berupa ganimah berasal dari pos penerimaan Allah dan 

Rasulnya. Jumlahnya adalah 1/5 dibagi 5 atau sekita 4% dari jumlaj 

keseluruhan ghanimah yang diperoleh.
85

 

 

 

 

 

 

G. Tinjauan Pustaka 

 Tinjauan pustaka adalah kegiatan mendalami, mencermati, menelaah 

dan mengidentifikasi pengetahuan atau hal-hal yang telah ada untuk 

mengetahui apa yang ada dan yang belum ada
86

. Dalam penelitian ini, penulis 

melakukan penelaahan terhadap penelitian yang sudah ada. Penulis 

menemukan beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dengan judul yang 

di angkat yaitu yang berhubugnan dengan efektivitas dan kontribusi Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) terhadap penerimaan pajak, sehingga dapat 

digunakan sebagai bahan acuan dan masukan dalam penelitian ini. adapun 

penelitian-penelitian tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini dilakukan oleh Fetty Nur Rahmayati, Darminto, Zahroh 

dengan judul “Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan PPH Non Migas dan 

PPN terhadap penerimaan pajak tahun 2011-2013”. Metode yang 

dilakukan dalam penelitian ini ialah menggunakan penelitian deskriptif 

dengan pendekatan kualitatif  dan sumber data yang digunakan dalam 
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(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), h. 76. 
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 Suharsini Arikunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta;Rineka Cipta,2000), h.75. 
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penelitian ini adalah data sekunder yakni data deret berkala (time series) 

dengan runut waktu 3 tahun yaitu pada tahun 2011-2013 yang diperoleh 

secara tidak langsung melalui instansi pemerintah yakni KPP Pratama 

Surabaya Rungkut. Hasil penelitian ini ialah realisasi penerimaan pajak 

terbesar selama tahun 2011-2013 di KPP Pratama Surabaya Rungkut 

berasal dari PPN dan PPnBM serta PPh Non Migas dan persentase 

pertumbuhan pada realisasi penerimaan PPh non Migas pada tahun 2012 

dibanding tahun 2011 sebesar  14,03%  dan mengalami penurunan pada 

tahun 2013 dibanding tahun 2013 menjadi sebesar 9,45%.
87

 

2. Penelitian dari Fenny, Lintje, Steven dengan judul “ Analisis Efektivitas 

Pemungutan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) terhadap 

penerimaan pajak di KPP Pratama Manado”. Tujuan dari penelitian ini 

yaitu untuk mengetahui bagaimana efektivitas pemungutan PPnBM 

terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Manado. Metode penelitian ini 

ialah dengan menggunakan data kuantitaif yaitu laporan jumlah wajib 

pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama dengan metode analisis 

menggunakan analisis deskriptif kuantitaif. Hasil dari penelitian ini ialah 

target penerimaam pajak penjualan atas barang mewah dalam kurun waktu 

empat tahun dari tahun 2011-2014 terus mengalami peningkatan kecuali 

pada tahun 2012 yaitu karena target pada tahun 2011 sebesar Rp. 

825.240.676 sedangkan pada tahun 2012 menurun menjadi hanya sebesar 

Rp. 34.616.429 dan pada tahun 2012 ini merupakan target terendah 

dibandingkan tahun yang lainnya . Namun, dari target yang telah 

direalisasikan sudah mencapai tingkat efektif.
88

 

3.  Penelitian ini diteliti oleh Laode Turisno Daud dengan judul “Pengaruh 

Efektivitas Self Assessment System Terhadap Penerimaan Pajak 

pertambahan Nilai (PPN) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari”. 
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Jenis data dari penelitian adalah data kuantitaif dan data kualitatif. Hasil 

penelitian ini selft assisment system berpengaruh positif terhadap 

penerimaan pajak Pertambahan Nilai (PPN)  hal ini karena besarnya nilai 

koofisien regresi untuk variabel efeketivitas self asissment system aalah 

0,569 dapat di artikan bahwa terdapat hubungan yang positif antara 

variabel efektivitas self assessment system dan penerimaan pajak 

pertambahan nilai, apabila  terjadi peningkatan efektivitas self assessment 

system sebesar 1 satuan maka Pajak Pertambahan Nilai akan meningkat 

sebesar 0,569 artinya apabila efektivitas self assessment system telah 

efektif dan berjalan dengan baik maka jumlah penerimaan pajak 

pertambahan nilai akan mengalami peningkatan.
89

 

4. Penelitian ini dilakukan oleh Hartanti dengan judul “pengaruh pajak 

pertambahan nilai terhadap penerimaan pajak”. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini ialah metode kuantitatif. Hasil penelitian uji korelasi 

menunjukkan terdapat hubungan yang kuat, positif dan signifikan antara 

PPN dengan penerimaan pajak. Uji determinasi menunjukkan penerimaan 

pajak dipengaruhi oleh PPN sebesar 79,4% dan sisanya sebesar 20,6% 

dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak di teliti. Uji t menunjukkan 

ada pengaruh yang signifikan antara pajak pertambahan nilai dengan 

penerimaan pajak, sedangkan uji persamaan regresi menunjukkan ada 

persamaan regresi signifikan yang terbentuk yaitu : Y = 4,107 + 0,849 X 

antara kedua variabel.
90

 

5. Penelitian ini diteliti oleh Indah Permata Hati, Sri, dan Amirudin dengan 

judul “Dampak Penerapan Surat Pemberitahuan Masa Elektronik (e-SPT) 

Terhadap Efektvitas dan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai”. Penelitian 

ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. 

Hasil dari penelitian ini adalah peraturan yang diterapkan DJP PER- f    
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11/PJ/2013 adalah jumlah pelaporan dalam menyampaikan e-SPT masa 

PPN lebih besar sebelum diterapkan peraturan tersebut. Tetapi tingkat 

efektivitasnya dan tingkat kontribusi penerimaan pajak PPN lebih besar 

setelaj diterapkannya PER-11/PJ/2013. 

Berdasarkan penelitian terdahulu berikut persamaan dan perbedaan antara 

penelitian terdahulu dengan penelitian ini : 

 

 

 

Tabel 8 

Perbedaan dan Persamaan antara penlitian terdahulu dan penelitian saat ini 

 
No Penelitian terdahulu Persamaan Perbedaan 
1 Efektivitas dan 

Kontribusi 
Penerimaan PPH Non 
Migas dan PPN 
terhadap penerimaan 
pajak tahun 2011-
2013 

 Ada kesamaan di 
variabel X yaitu 
melakukan 
penelitian pada 
Pajak PPN 

 Penelitian terdahulu 
terdapat dua variabel 
x yaitu PPh dan PPN 

 Data PPN tahun 
2015-2019 

2 Analisis Efektivitas 
Pemungutan pajak 
penjualan atas barang 
mewah (PPnBM) 
terhadap penerimaan 
pajak di KPP Pratama 
Manado 

 Mencari tingkat 
efektivitas dengan 
varuabel Y yaitu 
penerimaan pajak 

 Penelitian terdahulu 
menganalisis 
efektivitas PPnBM 
sedangkan penelitian 
ini mengukur tingkat 
efektivitas Pajak 
PPN 

3 Pengaruh Efektivitas 
Self Assessment 
System Terhadap 
Penerimaan Pajak 
pertambahan Nilai 
(PPN) Pada Kantor 
Pelayanan Pajak 
Pratama Kendari 

 Melakukan 
penelitian 
terhadap Pajak 
Pertambahan 
Nilai 

 Penelitian yang 
diteliti menggunakan 
penelitian kualitatif 
deskriptif 

 Mencari efektivitas 
dan kontribusi 

4 Pengaruh Pajak 
Pertambahan Nilai 
terhadap penerimaan 
pajak 

 Memiliki 
kesamaan di 
variabel 
dependent yaitu 
penerimaan pajak 

 Penelitian terdahulu 
menentukan 
pengaruh sedangkan 
penelitian ini 
mengukur efektivitas 
dan kontribusi PPN 

5 Dampak Penerapan 
Surat Pemberitahuan 
Masa Elektronik (e-
SPT) Terhadap 
Efektvitas dan 

 Menganalisa 
efektivitas 
penerimaan PPN 

 Pengukuran 
efektivitas dengan 
perbandingan 

 Penelitian ini 
menggunakan 
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Penerimaan Pajak 
Pertambahan Nilai 

metode kuantitaif  

 Sumber: Data di olah tahun 2020 
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