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I .  PENDAHUI,UAN

l.l  Latar Belakang
Kemandirian dalam pembiayaan pembangunan akan menjamin ketahanan

ekonomi suatu bangsa. Untuk itu partisipasi masyarakat dan pengerahan segenap potensi
ekonomi dalam upaya peningkatan penerimaan negara melalui perpajakan perlu perhatian
lebih serius sehingga dapat menggeser dominasi minyak bumi dan gas alam dalam
komposisi penerimaan negara.

Pembiayaan pelaksanaan Pelita I [ndonesia diawali dengan bantuan IGGI
sebesar 500 juta dollar AS dan cenderung semakin meningkat.Ketergantungan
pembiayaan pembangunan ini perlu semakin diperkecil mengingat beban pembayaran dan
tanggungiawab generasi. Untuk itu peningkatan penerimaan dari sekor perpajakan
memrupakan keharusan yang mutlak bagi keberhasilan pembngunan nasional
(Tjiptoherijanto, I 983 ).

Lebih satu dasawarsa pelaksanaan reformasi sistem perpajakan nasional, telah
banyak memberi dampak terhadap penerimaan negara. Sejauhmana reformasi sistem
perpajakan tersebut dapat menyentuh obyek perpajakan dan apakah sistem sudah berjalan
secara efektif dan efisien Hal ini diperlukan informasi secara teransfaran tentang
pelaksanaan sistem perpajakan, khususnya di Provinsi Jambi.

Provinsi Jambi yang struktur perekonomiannya didorninasi oleh sektor pertanian
dan selama PJP I memperlihatkan kecenderungan pergeseran dari dominasi pertanian ke
seklor industri. Kondisi ini merupakan pemicu pertumbuhan ekonomi propinsi Jambi

*) Kertt{an.t,a do.sen pada [;akultas f,konomt don akti.f dalam ntelakttkan penelitian pembangunan r]aerah,
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\c lAI t t i i  l ) l l ' Ivart : ' l t teneapai  rata-r : t t i i  7- . i  pci \e i t  pcr tahiur atau l tcr ' : r t ia i . l r  i i tas rara-rata
nl tsro nr i  i

I )crt t rrnLrt than ekttnomi vanq trnggi berasosiasi  posir i f  c lcngan penerinraan paiak
I tnt trk rnenge. jar per lurnbuhan ck()n()nr i  vang t inggi selalr-r  diai , r ,ai i  dcnqan perluasan dan
deversi f lkasi  usaha vanq ber inrpl ikasi  pada penciptaan obvck pe r ; ra jakan .{pakah
1;ertut t rbt t l ran ekonont i  d i  Pror, ' insi  Jarnbr. . juga di ikut i  o leh peninqkatan pcner i r r raan paiak
LintLrk i tu perlu pengantatan dan analrsrs ) ,ang lebih transparal t  tentanq str l lktur,
elast is i tas dan potensi penerinraan pajak di  provinsi  Jarnbi

I  2 PenrrnLtsan Nlasalah

Sepcrt i  i 'ang telah diungkapkan dirnLrka bahw a. kebi jakan menserrai  s istenr
perpalakan vanq baru bertuiuan untuk rnencapai kernandir iarr  c ialanr perr ibiavaan
Pembangunan nasional Berdasarkan hal tersetrut nraka vang nrenjacl i  pennasalahan clalanr
penel i t ian ini  adalah .
I  Seberapa jauh struktur perpa. jakan di  Propinsi  Janrbi  telahbembah sesuai dengan

kaidah-kaidah yang berlaku pada umumnya
2. Bagaimana respons penerimaan pajak terhadap perubahan dasar perpajakan
3 Bagaimana peluang penerimaan pajak yang masih poiensial untuk ditingkatkan dimasa

datang

I I  TINJAUAN PUSTAKA

Pajak sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah terlradap masyarakat
yang dapat dipaksakan dan tidak ada balas jasalangsung Pajak mempunyai dua fungsi
utama, yaitu fungsi budgeter dan fungsi pengatur (Sumitro, 1988). Dilihat dari fungsi
budgeter pajak adalah alat untuk mengumpulkan dana yang nantinya digunakan untuk
membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah Dalam fungsinya sebagai pengatur,
pajak digunakan untukmengatur perekononrian guna mencapai pertumbuhan ekonomi
yang tinggi, alokasi sumber yang dikehendaki. pemerataan, stabilitas ekonomi, pola
konsunlsi yang lebih efisien dan posisi neraca pembayaran yang lebih menguntungkan
Dengan demikian dari rasiopajak atau stmktur pajak akan diperoleh gambaran rentan_q
kondisi perekonomian suatu negara atau daerah baik atau tidak. Struktur perpajakan di
sautu negara selain ditentukan oleh sejarah perpajakannya, juga dipengaruhi oleh
perkernbangan ekonomi negara tersebut (Due, 1968) Struktur pajak di n"goru-n.gu.o
yang berkembang pada umumn)'a adalah ekonclmi agraris, clan umumnva clidorninasi
oleh pajak tak langsung. yaitu pajak ekspur dan impor hal ini disebabkan karena pajak
tersebut relati f  mudah dan t iciak memerlukan tenaga yang l lrof-esional dalam
Penerapannya Karena itu paiak langsung, khLrsusnya pajak penghasilan belum nrempunvai
arti sebagai sumber penerimaan negara StruktLrr pa-iak nrengganrbarkan peranan pajak
terhadap penerintaan negara N'{enurr-rt Friedlaender ( 1984) Struktur palak clapat
bersifat regresif dan dapat pula bersifat progresif Ljntuk nrel ihat struktur paiat apakah
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be rs i fat  i -csre s i l '  atau i ; roqre sr f  c iapat t l i lakukan dcrru.an r t tc i i l rat  i tc t  ke r t tLrar lgan i )u i , r l r ,u)
pajak langsLrrrg dan palak t idak lanqsung cialarn pener i rnaan i )er .nenntai t  l l r ia pr t  r r r1r1 5i

pajak lanesung dalanr penerinraan penrer intah semakin besar r i raka r l l lpal  . l idLr lr i i  bal trra

stnrktur pajak cenderung senrakin pr<>gresi f  Sebal iknt 'a bi la paiak t ic lak langsrrnr, .
prc lporsinya semakin besar c la lant pencr i rnaan penrer intah. rr taka st t 'ukt i r r  pajak scrrrakirr

regresi f  Seiranra denqan perr-r trahan strLlktur perekonont ian nasit ' r r tel .  rrraka di i r tngi  prr la

oleh perubahan pada struktur perpajakan Pa. iak palak langsune. khusrrsnva pa;ak
penghasilan akan segera mulai memegang peranan yang cukLrp penting dalarrt
penerinraan negara Sedangkan pajak-pajak tidak langsung akan benrbah nreniadi pajak
pertambahan nilai Menurut Musgrave ( 1980) terdapat hr"rbuni{an antala
pendapatanperkapita dengan pajak Makin t inggi GNP. semakin t inggi pula persentase
total  penerinraan pajak terhadap total  GNP Berart i  bahwa dengan trnskat pendal;atan

perkapita pendLrduk lndonesia seki tar US $ 650 pada Tahun ic) ' )-1.  nraka pefscntasc
penerimaan pajak terhadap ( iNP seharusnva lebih dari  l (> persen [ : lastrsi tas penernrAan
palak terhadap perubahan dasal pajak (Produk Domestik f ] ruto) nrenq*r. lamtrarkan struktur
pajak yang dipakai (Wirasasmita- 1994) Bagi negara-negara vang nrenerapkan palak
progresif terhadap pajak penghasilan, maka elastisitas penerinraan pajak lebih dari I t{al
ini menggambarkanbahwa setia-p kenaikan PDB sebesar I pcrsen akan rnengakibatkan
kenaikan penerimaan pajak lebih dari I persen. Bila elastisitas penerimaan pajak di suatu
negara lebih dan I persen, berarti negara tersbut sudah mengarah pada kernandirian dalarn
pembiayaan pembangunannya

III ME]'ODE PENELITIAN

4. I Data dan Sumber Data
Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data seri waktu (time series)

tentang palak dan kantor Inspeksi pajak propinsi Jambi, yang nreliputi , Pajak
pendapatan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan dan pajak ekspor.
Kemudian data yang berkaitan dengan sistem penentuan target penerimaan dan potensi
pa.lak
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Metode Analisis
Untuk mengukur dan melihat struktur perpajakan di Jambi adalah dengan rnelihat

besarnya pajak langsung dan pajak tidak langsung dan membarrdingkannya dengarr
PDRB. Untuk mengukur elastisitas pajak digunakan formula

InRt: lna*blnyt+e

Dimana:
Rt: Penerimaan Pajak
Yt : PDRB
a: Konstanta
b : Elastisitas Pajak
e : error term

IV HASIL DAN PEMBAFIASAN

4.1. Struktur Pajak Provinsi Jambi

Struktur pajak sebagai refleksi perbandingan antara pajak yang diterinra clengarr
pendapatan (PDRB) yang lebih dikenal dengan tax ratio. Tabel 5.1 menujukkan bahrvit
dengan adanya reformasi pajak pada Tahun 1983, maka struktur penerintaan pajak di
Provinsi Jambi memperlihatkan perubahan yang cukup berarti, terutama pada 'fahun

1989. Dengan memperhatikan, baik rasio masing-masing jenis pajak yang diarlati
maupun total penerimaan pajak terhadap PDRB ternyata tidak banyak mengalarni
perubahan yang berarti. Artinya perubahansetelah Tahun 1989 terlihat kecenderungan
konstan dan bersifat fluktuasi. Selanjutnya l'abel 5.1 rnempelihatkan bahwa pajak
langsung (PPH) menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat. Dengan
meningkatnya penerimaan dari pajak penghasilan ini merupakan suatu indikasi bahwa
dimasa depan pajak ini semakin berperan dalam penerimaan pemerintah Sebaliknya
pajak tidak langsung kontribusinya semakin mengecil, yang pada gilirannya akan dapat
meringankan beban konsumen dan kestabilan ekonomi cenderung semakin mantap.
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Tahun Pph Ppn Be/Pe/Pl Total PDRB *)

985 0.07 0.04 0,008 I . - ) 703 538
986 0,07 0.05 0.008 t .3 771 358
987 0.07 0,05 0,010 1.3 881.172
988 0.07 0,06 0.009 1,4 139 5 l9
989 .20 0.08 0.009 2-l 352 162
990 .75 0,09 0.010 2,8 396.923
991 .64 0.09 0,008 2.7 577.299
992 ,37 0, l0 0.007 2,4 8 10.932
993 .53 0. l0 0.006 2-6 2.123.932
994 ,63 0.08 0.006 )s 2.409.8t3
995 .85 0.08 0.007 )7 2734.r73

Tabel. I  Struktur Paiak Provinsi Jarnbi ' fahun 1985-1995

Sumber : Diolah dari Inspeksi Pajak Jambi
*) PDRB harga berlaku (Rp 000.000)

4.2. Elastisitas Pajak

l) Pajak Penghasilan

Berdasarkan hasil pengolahan data melalui regersi dengan metode OLS diperoleh
hasil sbb :

ln Rt -- ln -15,8 +ln 1,8 Yt
t  :3,95

r:0,97
n: l l

Dari hasil estimasi di atas, dapat dijelaskan bahwa setiap kenaikan I persen
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) akan dapat meningkatkan penerimaan pajak
langsung (PPH) sebesar 1,8 persen.

2)P$ak Pertambahan Nilai (PPN) i

Dari data yang tersedia dan diolah dengan regresi metode OLS diperoleh hasit
est imasi  sbb: lnPn: ln -12,54+ ln 1,54 Yt;  t :3,369; r :0,96; dan n:  l l

Dengan hasil estimasi tersebut terlihat elastisitas untuk pajak pertambahan nilai di
Provinsi Jambi adalah sebesar 1,54 persen. Berarti apabila PDRB meningkat sebesar I
persen, maka penerimaan pajak pertambahan nilai akan meningkat sebesar 1,54 persen.
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3) Pajak Ekspor dan Pajak Lainnva

Dari pengolahan data diperoleh diperoleh hasil
1n0,72 Yt;  t :  1,581. r :0.93;dan n:  l l .

Berdasarkan hasil estimasi tersebut ternyata
mempunyai tingkat elastisitas kurang dari | (0,72 oh)

dan pajak lainnya bersifat in elastis

4) Pajak Bumi dan Bangunan

sebagai berikut ln Pe : ln -3,20 +

pajak ekspor dan pajak lainnya
Hal ini berarti bahwa pajak ekspor

Berdasarkan pengolahan data diperoleh hasil estimasi pajak Bumi dan
Bangunan sbb; ln Pb: In -18,37 + In 1,96 Yt;  t :3,327; r :0,98; dan n:  I  l .

Dengan demikian elastisitas penerimaan pajak Bumi dan Bangunan adalah
sebesar 1,9 persen. Berarti bahwa bila PDRB meningkat sebesar I persen maka dapat
mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak Bumi dan Bangunan sebesar 1,96 persen.

5) Total penerimaan Pajak
Dari hasil pengolahan diperoleh estimasi total pajak sebagai berikut . ln Pt : ln -

18,32 + ln2,O4 Yt; t  :  3,876;r :  0,97;dan n : I  I
Dari hasil estimasi tersebut ternyata elastisitas total penerimaan pajak sebesar

2,04 persen. Hal ini berarti setiap peningkatan pendapatan Provinsi Jambi sebesar I
Persen akan dapat meningkatkan penerimaan pajak total sebesar 2,04 persen.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari uraian dan hasil estimasi di atas dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai
berikut :
l) Struktur pajak di Provinsi Jambi selama periode 1985 1995 telah menunjukkan
perubahan yang berarti. Pada Tahun 1980-an penerimaan pajak didominasi oleh pajak
tidak langsung, kemudian pertengahan Tahun 1980-an pajak langsung mulai menujukkan
kecenderungan peningkatan.
2) Elastisitas penerimaan pajak di propinsi Jambi secara umum cukup elastis dan
progresif. Sementara khusus pajakpertambahan nilai (PPN) menunjukkan kurang elastis.
3) Penerimaan Pajak di Provinsi Jambi belum optimal,sehingga masih cukup potensial
untuk ditingkatkan. Indikasi ini diperlihatkan oleh rasio pajak terhadap Produk
DomestikRagional Bruto (PDRB) masih rendah (2,7 %). menurut potensi yang ada
masih dapat ditingkatkan hingga 17 o .

Mengingat rasio pajak terhadap PDRB masih relatif rendah, itu sekitar 2,7
perserL sementara menurut potensi bisa mencapai 17 persen, maka untuk itu perlu
dilakukan perbaikan administrasi dan manajemen, sistem pemungutan dan kemampuan
aparat perpajakan. Guna meningkatkan kesadaran dan kejujuran masyarakat wajib pajak,
kiranya masih perlu terus diupayakan penyuluhan dan pemasyarakatan pajak, sehingga
kontribusi pajak terhadap pembiayaan pembangunan cenderung semakin besar.
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