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ABSTRAK 



PENGARUH INSENTIF PAJAK TERHADAP PENINGKATAN 
INVESTASI DI INDONESIA 

 
Oleh : 

Kartika Rohana 
 

Dosen Pembimbing : 
M. Khoiru Rusydi, SE, M.Ak, Ak 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan antara sektor usaha baik 

yang mendapatkan maupun tidak mendapatkan insentif untuk penanaman modal 
asing dan dalam negeri. Tujuan penelitian ini bermula dari banyaknya isu beredar 
mengenai hubungan insentif pajak terhadap peningkatan investasi di Indonesia. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Melalui metode 
kuantitatif penelitian ini melakukan uji hipotesis dengan uji Mann-Whitney sebab 
data penelitian terbukti tidak berdistribusi normal setelah melalui uji asumsi 
klasik. Terdapat 2 hipotesis yakni hipotesis 0 menunjukkan tidak adanya 
perbedaan dan hipotesis 1 menunjukkan ada perbedaan antara sektor usaha yang 
mendapatkan dan tidak mendapatkan insentif pajak baik untuk penanaman modal 
asing dan dalam negeri. 

Hasil pengolahan data yang didapatkan dari BKPM (Badan Koordinasi 
Penanaman Modal) menunjukan bahwa untuk penanaman modal asing 
menunjukan hipotesis tidak ada perbedaan antara sektor usaha yang mendapatkan 
dan tidak mendapatkan insentif pajak. Sedangkan untuk penanaman modal dalam 
negeri menunjukan hipotesis ada perbedaan antara sektor usaha, baik yang 
mendapatkan dan tidak mendapatkan insentif pajak. Perbedaan hasil antara dua 
jenis penanaman modal tersebut, terbukti bahwa tidak hanya insentif pajak yang 
dijadikan faktor utama dalam mempertimbangkan investasi, namun ada beberapa 
faktor lain yang ikut mempengaruhi keputusan investasi  

Kata Kunci : Insentif Pajak, Investasi 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 



THE INFLUENCE OF TAX INCENTIVES TOWARD INCREASING OF 
INVESTMENT IN INDONESIA 

By : 
Kartika Rohana 

 
Advisor Lecturer : 

M. Khoiru Rusydi, SE, M.Ak, Ak 

This research has a purpose for knowing the differences beetwen the business 
sector which get incentives and another business sector which get no incentives 
especially for foreign and domestic investment. The purpose of this research begin 
with the many outstanding issues concerning the relationship of tax incentives 
toward increasing of invesment in Indonesia. 

This research uses quantitative method. Through the method, this research 
accomplish test of hypothesis by Mann-Whitney test, because the data is not 
normally distributed proven after tested by the classic assumption test. There are 
two hypotheses. Hypothesis 0, is the hypothesis showing the no differences 
beetwen the business sector which get incentives and another business sector 
which get no incentives either for foreign or domestic investment. Hypothesis 1, is 
the hypothesis showing differences beetwen the business sector which get 
incentives and another business sector which get no incentives either for domestic 
or foreign investment.   

The result of data analyzing obtained from BKPM (The  Bureau  of 
Investment Coordinating) said that foreign investment shows the hypothesis “no 
differences beetwen the business sector which get the tax and do not”, Meanwhile, 
for domestic investment shows hypothesis “ there are differences beetwen the 
business sector which get tax incentives and do not”. The outcome differences 
beetwen two types of that investment has been proven that not only tax incentives 
used as the primary factor in considering the investment, however there are 
another several factors actively influence the investment decisions. 

Keywords: Tax incentives, invesment 

 

 

 

 



 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

       Penerimaan negara didomimanasi oleh penerimaan pajak setiap tahunnya. 

Namun walaupun setiap tahunnya pajak mendominasi penerimaan negara tetapi 

penerimaan negara juga didukung oleh pendapatan bukan pajak dan penerimaan 

hibah dalam negeri dan luar negeri. Peningkatan pendapatan pajak terus dilakukan 

setiap tahunnya melalui berbagai cara mulai mengeluarkan peraturan pemerintah 

hingga perubahan undang-undang. Perubahan yang dilakukan secara 

berkelanjutan tersebut bertujuan untuk lebih memfleksibelkan Wajib Pajak dalam 

pembayaran pajak. 

 Peraturan pajak yang turut diperhatikan yakni mengenai pajak untuk 

investasi. Keinginan investor mengenai pajak juga turut mendapat perhatian dari 

pemerintah. Perhatian pemerintah terhadap investasi diberikan dalam bentuk 

insentif pajak. Insentif pajak yaitu keringanan pajak yang diberikan pemerintah 

untuk para investor. Pemberian insentif pajak bertujuan untuk mengurangi beban 

pajak investor. Namun insentif pajak umumnya hanya diberikan pada sektor 

tertentu dalam investasi sehingga insentif juga dapat digunakan sebagai alat untuk 

mengarahkan investasi sehingga tepat sasaran. Insentif memiliki beragam jenis 

antara lain insentif fiskal (biasa disebut insentif pajak, yang difokuskan untuk 

mengurangi beban pajak investor), insentif keuangan dan insentif lainnya. Insentif 

fiskal (pajak) ada beberapa jenis sesuai dengan dasar penentuan insentif. Dasar 

penentuan tarif tersebut sebagai berikut: 



Tabel 1.1 
Dasar Penentuan Insentif 

Dasar Insentif Keterangan 

Keuntungan Penurunan tarif pajak penghasilan; tax holiday; 

membolehkan rugi pajak selama masa tax holiday untuk 

dikompensasikan dengan penghasilan pajak kelak saat masa 

tax holiday sudah lewat. 

Modal Investasi Penyusutan dipercepat; investasi dapat dibiayakan 

Tenaga Kerja Penurunan social security contribution, penghasilan pajak 

dapat dikurangi dengan biaya sebesar jumlah tenaga kerja 

atau biaya-biaya lain yang berkaitan dengan tenaga kerja 

Penjualan Penurunan jumlah pajak terutang sesuai dengan besar 

kecilnya penjualan  

Pertambahan Nilai Penurunan pajak terutang (atau memberikan kredit pajak) 

sesuai dengan jumlah local content yang dihasilkan; 

memberikan kredit pajak sesuai dengan nilai tambah yang 

diproduksi.  

Biaya Lainnya Corporate income-tax reductions based on, for example, 

expenditures relating to marketing and promotional 

activities 

Impor Pembebasan dari bea masuk atas barang-barang modal, 

peralatan dan bahan mentah, atau komponen produksi 

lainnya. 

Ekspor a. Berkaitan dengan output: pembebasan pungutan ekspor, 
penurunan tarif pajak untuk penghasilan yang diperoleh 
dari ekspor, dan pemberian kredit pajak atas pajak yang 
dikenakan atas penghasilan dalam negeri yang besarn ya 
sesuai jumlah ekspor. 

b. Berkaitan dengan input: pemberian kredit pajak atas bea 
impor barang, pemberian kredit pajak atas bea yang 
dibayar untuk bahan baku, serta menggunakan biaya-
biaya yang dibayar di luar negeri dan belanja barang 
modal untuk mengurangi penghasilan kena pajak. 

Sumber : UNCTAD (2000) dalam Agung Prasetyo (2008) 



       Wacana mengenai insentif pajak yang banyak bergulir akhir-akhir ini salah 

satunya mengenai penurunan tarif pajak, bahkan dibeberapa artikel menambahkan 

serta membandingkan tarif pajak Indonesia dengan negara lain. Salah satu tarif 

pajak yang dijadikan wacana dalam artikel-artikel yakni mengenai tarif pajak 

penghasilan untuk PPh badan, tarif mengenai dividen, bunga dan royalti. Hal ini 

disebabkan bahwa secara tidak langsung hasil dari investasi akan dikenakan pajak, 

pajak yang dapat dikenakan dari hasil investasi antara lain pajak badan, royalti, 

bunga, dividen, dan masih banyak lainnya. Jika pajak badan tinggi maka tingkat 

pengembalian yang akan diterima investor akan lebih sedikit dari suatu 

perusahaan. Untuk bunga, royalti dan dividen juga berlaku hal yang sama, jika 

tarif tinggi maka hasil yang diterima investor lebih sedikit. Namun yang akan 

sangat drastis pada dividen, setelah hasilnya yang minimal karena merupakan 

pembagian setelah pajak badan, masih harus dipotong pajak untuk penghasilan 

deviden masing-masing investor. 

 Perubahan-perubahan kebijakan perpajakan Indonesia yang ditujukan untuk 

meningkatkan bidang investasi di Indonesia terus dilakukan sehingga dapat 

membuat investor lebih nyaman dalam melaksanakannya. Perubahan kebijakan 

tersebut dilakukan Indonesia melalui pemberian tax holiday, peraturan yang 

tercantum dalam PP no 1 tahun 2007 yang direvisi kembali menjadi PP nomor 62 

tahun 2008, perubahan tarif PPh badan dari 28% hingga 25% dan masih banyak 

lainnya. Semua kebijakan itu ditujukan agar investor tertarik untuk berinvestasi.  

 Selain kebijakan yang telah ditetapkan di Indonesia, saat ini banyak isu-isu 

yang menyatakan bahwa tarif perpajakan perlu diadakan revisi kembali. 



Perubahan tarif yang diinginkan dikarenakan Indonesia menginginkan bahwa 

Indonesia bisa menyamai tarif pajak negara lain yang mempunyai tarif jauh lebih 

rendah daripada tarif yang dimiliki Indonesia. Menurut wacana di 

www.pajak.go.id (diakses Oktober 2010), saat ini Malaysia sudah menurunkan 

tarif PPh menjadi 10% yang awalnya jauh diatas angka tersebut. hal tersebut juga 

terjadi di Negara Singapura. Penurunan tarif PPh maksimal 10% tersebut berlaku 

pada tarif untuk pajak penghasilan pada bunga, royalti dan dividen. Untuk pajak 

penghasilan diatas Indonesia masih menetapkan tarif maksimal 15%. 

 Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat menurunkan tarif pajak 
penghasilan (PPh) atas dividen, bunga, dan royalti dalam kerangka perjanjian 
penghindaran pajak berganda (P3B/fax treaty) antar kedua negara. Surat 
edaran Dirjen Pajak tertanggal 11 Agustus 2010 No. SE-86/PJ/2010 tentang 
Pemberitahuan Berlakunya Protokol Perubahan P3B antara RI dan Malaysia 
dan Protokolnya menyebutkan besaran tarif maksimal PPh atas dividen, 
bunga, dan royalti diturunkan menjadi maksimal 10%. Sebelumnya, tarif PPh 
untuk ketiga jenis pajak ini maksimal 15%. Penurunan tarif dilakukan sebagai 
penyesuaian atas ketentuan domestik Malaysia yang telah menurunkan tarif 
PPh atas dividen, bunga, dan royalti dari 15% menjadi 10%.  

 Penurunan tarif P3B menjadi 10% tersebut tidak berlaku bagi kontrak bagi 
hasil produksi (KPS) untuk branch profit tax. Tarif branch profit tax pada 
KPS tetap mengikuti ketentuan yang tercantum dalam kontrak, yaitu 20%.  

 
  Selain itu, menurut Kadin dalam Muhtarom (diakses Oktober 2010), 

menyebutkan bahwa Singapura dan Hong Kong mempunyai tarif pajak yang 

rendah sehingga banyak investor yang tertarik pada dua negara tersebut. Saat ini 

banyak uang beredar di kedua negara tersebut hasil dari investasi.  

Kamar Dagang dan Industri Indonesia mengusulkan penurunan pajak 
penghasilan yang saat ini mencapai 25 persen. Penurunan itu nantinya bisa 
diimbangi dengan menaikkan pajak pertambahan nilai. Menurut Pejabat 
sementara Ketua Umum Kadin Adi Putra Tahir, ide menurunkan pajak 
penghasilan ini sedang menjadi tren di negara lain, terutama di Amerika 
Serikat. "Ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang saat ini sedang 
kontraksi,"  Saat ini, kebijakan menurunkan pajak penghasilan sudah menjadi 
tren di banyak negara. Adi mencontohkan apa yang berlaku di Singapura dan 

http://www.pajak.go.id


Hong Kong. Uang lebih banyak beredar di Hong Kong dan Singapura, kata 
dia karena mereka menerapkan pajak penghasilan 16 dan 17 persen. 
Sedangkan di Indonesia mencapai 25 persen. 
 

       Penurunan tarif yang akan dibuat lebih rendah dari sebelumnya haruslah 

didukung oleh faktor-faktor lain yang turut menunjang minat investor untuk 

berinvestasi. Faktor-faktor lain inilah yang perlu mendapat pertimbangan dari 

pemerintah sehingga pemerintah juga bisa ikut memaksimalkan ketertarikan 

investasi di Indonesia. Faktor-faktor lain yang perlu menjadi pertimbangan juga 

bertujuan agar insentif pajak yang diberikan pada investor tepat sasaran, sebab 

jika tidak maka akan merugikan negara baik dari sisi penerimaan pajak dan 

investee. Ada beberapa faktor yang mendukung investor dalam berinvestasi selain 

faktor kebijakan perpajakan di suatu negara. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

minat investor dalam berinvestasi menurut Gunadi dalam Kartika Sari, (2008:15), 

faktor-faktor yang menjadi pertimbangan berinvestasi di Indonesia antara lain: (1) 

aspek ekonomi, antara lain pasar konsumen, tenaga kerja, kekayaan alam dan 

beban pajak; (2) aspek politik seperti stabilitas politik, resiko perang dan ancaman 

sosial; (3) government protection, antaranya kelayakan regulasi bagi investor 

asing, kejelasan dalam aturan, keadilan, efektivitas administrasi, kemudahan dan 

keadilan dalam akses hukum; (4) aspek keuangan, stabilitas keuangan dan resiko 

investasi.  

Selain pernyataan diatas, ada kutipan dari Dunning dan Caves dalam Agung 

Prasetyo (2008), Cleeve menyatakan bahwa ada beberapa tujuan investasi (1) 

mencari sumber daya alam, investor mencari keberadaan kekayaan alam serta 

mempertimbangkan sarana dan prasarana dan pertimbangan ada tidaknya insentif 



dan mitra lokal; (2) mencari pasar, mempertimbangkan ukuran dan tingkat 

pertumbuhan pasar lokal dan sekitarnya, kualitas dan jumlah tenaga manusia, 

infrastruktur serta kebijakan makro; (3) mencari peningkatan efisiensi, investor ini 

akan memperhatikan biaya produksi terutama mengenai tenaga kerja yang 

terampil. Selain infrastruktur, kebijakan makro pemerintah serta hubungan dengan 

perusahaan lain yang padat pengetahuan juga dipertimbangkan; (4) mencari aset-

aset, investor melihat keberadaan aset-aset padat pengetahuan, seperti teknologi 

dan keahlian manajerial. Serta mempertimbangkan juga kondisi pasar, penyebaran 

lokasi dan harga.  

 Pernyataan-pernyataan diatas cukup menggambarkan bahwa investor 

mempunyai tujuan dan strategi yang dimiliki untuk lebih mempermudah para 

investor dalam berinvestasi. Investor tidak hanya memperhatikan dari sisi pajak, 

namun juga mempertimbangkan dari semua sisi. Selain itu, investasi jika dilihat 

dari sisi investor maka investor akan mencari tempat investasi yang memberikan 

tingkat pengembalian investasi (return on investment) yang cukup besar. Dasar 

return yang tinggi inilah yang menjadi tumpuan para investor untuk ikut 

mempertimbangkan tempat investasi yang dipilih. Walaupun ada beberapa faktor-

faktor dari berbagai aspek yang mempengaruhi keputusan investasi tetapi investor 

juga turut mempertimbangkan insentif pajak yang diberikan oleh suatu negara. 

Pertimbangan pajak dilakukan sebab walaupun tingkat pengembalian tinggi, 

namun jika harus dipotong pajak yang tidak kalah tingginya maka pendapatan 

investor akan menurun. Oleh karena itu, kebijakan pajak dan faktor-faktor dari 



berbagai aspek harus ditingkatkan secara bersamaan sehingga penerapannya dapat 

maksimal terhadap investasi. 

 Peraturan perpajakan saat ini mulai banyak mengalami perubahan-perubahan 

ke arah yang lebih baik. Tahun-tahun terakhir ini Indonesia banyak mendapatkan 

wacana tentang insentif pajak khususnya tarif pajak yang dihubungkan dengan 

minat investasi dalam negeri maupun asing di Indonesia. Wacana tersebut berasal 

dari pengaruh negara lain yang berlomba-lomba untuk menurunkan tarif pajak 

serendah mungkin dan memberikan insentif pajak yang cukup menarik. Namun, 

dari wacana tersebut ada hal yang perlu dipertimbangkan dalam penentuan 

insentif pajak yaitu faktor-faktor lain yang mempengaruhi investor untuk 

berinvestasi di suatu negara. Mengingat hal tersebut maka penulis meneliti 

hubungan insentif pajak dengan minat investasi di Indonesia. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Penelitian ini berawal dari ketertarikan masalah insentif pajak dan 

keberadaan investasi di Indonesia. Insentif pajak khususnya penurunan tarif PPh 

(pajak penghasilan) yang banyak bergulir dalam bentuk wacana turut mengikuti 

aliran investasi di Indonesia. Banyak pihak yang berpendapat bahwa investasi 

akan meningkat seiring dengan penurunan tarif pajak serta pemberian stimulus 

berupa insentif pajak lainnya seperti tax holiday, insentif yang diberikan 

berdasarkan kawasan investasi serta insentif yang diberikan pada beberapa sektor 

industri. Selain itu, wacana yang ada saat ini membandingkan Indonesia dengan 

Negara Singapura, Hong Kong dan beberapa negara lainnya yang memiliki 



banyak investor, namun tarif pajak yang dikenakan cukup rendah. Pendapat ini 

seakan-akan menjadikan insentif adalah satu-satunya faktor yang mempengaruhi 

investor dalam memilih tempat berinvestasi. Namun, tidak dapat dipungkiri 

bahwa ada faktor lain baik internal dan eksternal yang ikut mempengaruhi iklim 

investasi. Pernyataan diatas merupakan pokok masalah yang selanjutnya akan 

diteliti dalam penulisan ini, yakni: 

 “Bagaimana perbedaan investasi antara sektor usaha yang 

mendapatkan dan tidak mendapatkan insentif baik penanaman modal 

asing dan dalam negeri ?” 

 

1.3 Batasan Masalah 

  Penelitian ini mempunyai batasan masalah tertentu sehingga penelitian yang 

dilakukan lebih terfokus pada satu tujuan (arah). Penelitian perbedaan sektor 

usaha yang mendapatkan insentif dan tidak mendapatkan insentif hanya dibatasi 

pada insentif yang berpengaruh terhadap pajak penghasilan (PPh). Fokus terhadap 

pajak penghasilan dikarenakan pajak penghasilan merupakan pajak yang dominan 

dalam penerimaan negara. Pajak penghasilan juga akan berhubungan secara 

langsung pada investasi sebab pajak penghasilan akan dikenakan pada 

pertambahan penghasilan (nilai ekonomis) objek pajak yang didapat oleh Wajib 

Pajak. Dalam penelitian ini juga dimungkinkan adanya pengaruh dari faktor 

eksternal dan internal dari investasi, namun untuk faktor selain insentif pajak 

maka penulis abaikan sebab penelitian ini hanya fokus pada faktor insentif pajak 

yang diberikan pemerintah. 



 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Dari pokok permasalahan yang telah disampaikan diatas, penelitian ini 

bertujuan sebagai berikut: 

“Untuk mengetahui perbedaan investasi antara sektor usaha yang 

mendapatkan dan tidak mendapatkan insentif untuk penanaman modal 

asing dan dalam negeri” 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

a. Sebagai sarana untuk mengkaji sekaligus membandingkan antara 

teori-teori yang berhubungan dengan insentif pajak, kebijakan 

fiskal, dan investasi. 

b. Memberikan pengetahuan terhadap pembaca mengenai penerapan 

teori-teori yang berhubungan dengan penelitian tersebut. 

Pengetahuan ini diharapkan dapat lebih mendukung keberadaan 

teori yang ada.  

1.5.2 Manfaat Praktis 

a. Dapat memberikan pengetahuan tambahan bagi investor mengenai 

insentif yang diberikan pemerintah untuk mendukung iklim 

investasi di Indonesia. 

b. Bagi pemerintah, pemerintah dapat mengetahui pengaruh 

pemberian stimulus terhadap iklim investasi di Indonesia. Hal ini 



bertujuan agar pemerintah selaku pembuat keputusan mengenai 

insentif pajak yang akan diberikan kepada para investor lebih 

mengetahui kondisi riil iklim investasi sehingga pemberian 

stimulus insentif pajak tepat pada sasaran. 

 

1.6 Kontribusi Penelitian 

1. Untuk pemerintah, agar pemerintah tepat sasaran dalam penentuan 

kebijakan fiskal insentif pajak kepada investor sehingga tidak merugikan 

negara dari segi penerimaan negara dan tentunya tetap dapat 

memaksimalkan investasi di Indonesia. 

2. Untuk investor, dapat memberikan informasi mengenai data-data insentif 

pajak yang diberikan pemerintah untuk mendukung investasi di 

Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Dasar-dasar Perpajakan 

2.1.1 Pengertian perpajakan 

       Pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam Mardiasmo 

(2006:1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang 

(yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang 

langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran 

umum.   

       Dalam situs www.wikipedia.com (diakses Oktober 2010) pengertian pajak 

menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara 

(yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut 

peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi 

kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan 

pemerintahan. Dan terakhir pengertian pajak menurut Sommerfeld Ray M., 

Anderson Herschel M., & Brock Horace R, pajak adalah suatu pengalihan sumber 

dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun 

wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa 

mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat 

melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan. 

http://www.wikipedia.com


 Pengertian pajak dari beberapa pendapat yang telah disampaikan diatas maka 

dapat diambil suatu kesimpulan. Kesimpulan dari semua pengertian tersebut yaitu 

pajak merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Wajib Pajak baik 

Wajib Pajak orang pribadi, badan ataupun bendaharawan. Kewajiban perpajakan 

ini dilaksanakan sesuai peraturan perpajakan yang ada, sehingga jika melanggar 

maka ada denda yang harus dibayar sebagai efek pelanggaran. Dana yang 

dibayarkan ke pemerintah selanjutnya akan digunakan untuk rumah tangga 

negara. Dana yang telah dibayarkan Wajib Pajak tidak dapat secara langsung 

memberikan timbal balik kepada Wajib Pajak yang membayar, namun timbal 

balik tersebut akan diterima dan dirasakan secara bersama-sama. 

2.1.2 Fungsi Pajak 

       Pajak mempunyai 4 fungsi dalam pelaksanaannya. Empat fungsi berdasarkan 

situs Wikipedia, antara lain : 

• Fungsi anggaran (budgetair) 

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan 

melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat 

diperoleh dari penerimaan pajak. Pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti 

belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk 

pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni 

penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini 

dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan 



pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor 

pajak. 

• Fungsi mengatur (regulerend) 

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. 

Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai 

tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam 

negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam insentif keringanan pajak. 

Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea 

masuk yang tinggi untuk produk luar negeri. 

• 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. 

• Fungsi redistribusi pendapatan 

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua 

kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga 

dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan 

pendapatan masyarakat. 



 Selain fungsi pajak dalam Wikipedia, Resmi (2007: 3) menjelaskan tentang 

fungsi pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah. Terdapat 2 fungsi pajak 

antara lain : 

1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara) 

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar negara yang 

digunakan untuk pembiayaan pengeluaran rutin dan pembangunan. 

Untuk menambah penerimaan pemerintah maka pelaksanaan pajak 

ditingkatkan melalui ekstensifikasi dan intensifikasi. 

2. Fungsi Regularend ( Pengatur) 

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksakan kebijakan 

pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh penerapan pajak 

sebagai fungsi pengatur adalah ; 

a. Pajak yang dikenakan terhadap barang-barang mewah. Semakin 

mewah barang yang dibeli maka pajak (PPnBM) yang dikenakan 

akan semakin tinggi.  

b. Tarif pajak progresif yang dikenakan atas pajak penghasilan. Hal 

ini maksudkan agar Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan 

tinggi dapat memberikan kontribusi yang tinggi pula. 

c. Tarif pajak 0% dimaksudkan agar para usahawan terdorong untuk 

mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga dapat 

menyumbangkan devisa. 

d. Pemberlakuan tax holiday dimaksudkan untuk menarik investor 

asing agar menanamkan modal di Indonesia. 



 Pernyataan mengenai fungsi pajak yang telah dijabarkan di atas bisa dilihat 

ada perbedaan antara fungsi menurut Wikipedia dan Resmi, namun sebenarnya 

perbedaan tersebut mempunyai inti yang sama. Inti dari pernyataan diatas yakni 

pajak dipungut dari Wajib Pajak untuk dijadikan sumber pendapatan negara dalam 

membiayai pengeluaran negara serta dapat dilakukan distribusi pendapatan 

kepada masyarakat secara tidak langsung sehingga pemerataan pendapatan dapat 

dilakukan. Selain untuk membiayai pengeluaran pajak juga digunakan untuk 

mengatur perekonomian seperti yang dicontohkan di atas. 

2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak 

 Syarat pemungutan pajak diperlukan sehingga pemungutan pajak tidak 

mengganggu aktivitas Wajib Pajak ataupun negara serta menimbulkan hambatan. 

Dalam Mardiasmo (2006:2) syarat pemungutan pajak, antara lain: 

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan) 

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni keadilan, undang-undang dan 

pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan 

diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan 

dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya 

yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan 

keberatan, penundaan dalam pembayaran, dan mengajukan banding pada 

Majelis Pertimbangan Pajak. 

 

 



2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis) 

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini 

memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara 

maupun warganya. 

3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis) 

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi 

maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian 

masyarakat 

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansiil) 

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan 

sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya. 

5. Sistem pemungutan pajak dilakukan secara sederhana 

Sistem pemungutan harus dilakukan dengan sederhana sehingga 

mempermudah dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban 

perpajakan. 

2.1.4 Asas-asas Pemungutan Pajak 

 Asas pemungutan pajak merupakan suatu acuan yang digunakan pemerintah 

dalam menetapkan kewajiban pajak bagi masing-masing Wajib Pajak, dalam 

artian Wajib Pajak yang dikenai pajak merupakan Wajib Pajak yang memenuhi 

asas-asas pemungutan pajak. Dalam Resmi (2007: 10-11) menjelaskan bahwa asas 

pajak ada 3, yaitu: 

a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal) 



Dalam asas ini dinyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas 

seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, 

baik penghasilan dari luar negeri atau dalam negeri. setiap Wajib Pajak 

yang bertempat tinggal di Indonesia (warga Negara Indonesia) dikenakan 

pajak atas seluruh penghasilan yang didapat Wajib Pajak dari dalam 

Indonesia ataupun luar Indonesia. 

b. Asas Sumber 

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas 

penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat 

tinggal Wajib Pajak. Setiap orang yang mendapat penghasilan dari 

Indonesia dikenai pajak. 

c. Asas Kebangsaan  

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan 

kebangsaan suatu negara. Pajak akan dikenakan kepada orang asing yang 

bertempat tinggal di Indonesia. 

 

2.2 Peraturan-peraturan Pajak Penanaman Modal 

 Insentif perpajakan untuk penanaman modal mulai diperhatikan akhir-akhir 

ini. Perhatian terhadap insentif pajak untuk para investor bisa dilihat dari 

banyaknya opini yang mulai diungkapkan di media cetak maupun elektronik. 

Pemerintah pun nampaknya juga cukup serius memperhatikan insentif pajak yang 

akan diberikan pada investor. Keseriusan ini diperlihatkan melalui disahkannya 



PP Nomor 1 Tahun 2007 yang kemudian beberapa pasal dan lampirannya direvisi 

menjadi PP Nomor 62 Tahun 2008.  

 Peraturan tentang insentif pajak yang dituangkan dalam PP Nomor 1 Tahun 

2007 berisi tentang hal-hal yang berkaitan dengan insentif pajak. Pada pasal awal 

dijelaskan bahwa bidang-bidang usaha tertentu yang terdaftar dalam lampiran I 

dan bidang usaha tertentu yang berada di daerah tertentu sesuai lampiran II akan 

mendapatkan insentif pajak. Insentif pajak yang dimaksud pada ayat pasal 2 (1) 

sebagai berikut : 

a. pengurangan penghasilan net 30% dari jumlah penanaman modal, 

dibebankan  selama 6 tahun. Setiap tahun mendapatkan insentif 5%. 

b. Penyusutan dan amortisasi dipercepat 

Tabel 2.1 
Penyusutan dan Amortisasi 

Kelompok Aktiva Tetap 

Berwujud 

Masa 

Manfaat 

menjadi 

Tarif Penyusutan dan 

Amortisasi Berdasarkan 

Metode 

Garis 

Lurus 

Saldo 

Menurun 

I. Bukan Bangunan    

Kelompok I 2 tahun 50% 100% 

Kelompok II 4 tahun 25% 50% 

Kelompok III 8 tahun 12,5% 25% 

Kelompok IV 10 tahun 10% 20% 

II. Bangunan    

Permanen 10 tahun 10% - 

Tidak Permanen 5 tahun 20% - 

Sumber: PP Nomor 1 Tahun 2007 



c. Pengenaan Pajak Penghasilan atas deviden 10%, atau tarif yang lebih 

rendah menurut Persetujuan Perhitungan Pajak Berganda yang berlaku. 

d. Kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 tahun dengan ketentuan 

sebagai berikut : 

Tabel 2.2 
Ketentuan Penambahan Kompensasi Kerugian 

No. Penambahan Tahun Ketentuan Penambahan 

1. Tambahan 1 tahun Apabila penanaman modal baru di bidang 

tertentu sesuai pasal 2 (1) huruf a dilakukan 

di kawasan industry atau berikat 

2. Tambahan 1 tahun Apabila mempekerjakan sekurang-kurangnya 

500 tenaga kerja Indonesia selama 5 tahun 

berturut-turut 

3. Tambahan 1 tahun Apabilan penanaman modal memerlukan 

investasi/pengeluaran untuk infrastruktur 

ekonomi dan social di lokasi usaha, paling 

sedikit Rp. 10.000.000.000,00 

4. Tambahan 1 tahun Apabila mengeluarkan biaya penelitian dan 

pengambangan  di dalam negeri dalam rangka 

pengembangan produk atau efisiensi produksi 

paling sedikit 5% dari investasi dalam jangka 

waktu 5 tahun 

5. Tambahan 1 tahun Apabila menggunakan bahan baku dan atau 

komponen hasil produksi hasil produksi 

dalam negeri paling sedikit 70% sejak tahun 

ke-4 

Sumber: PP Nomor 1 Tahun 2007 

 Pasal 6 dalam PP Nomor 1 Tahun 2007 menjelaskan bidang usaha yang 

berada didaerah KAPET (Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu). Wajib 



Pajak yang telah memperoleh insentif atas kegiatan usaha di Kawasan 

Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) berdasarkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 20 Tahun 2000 sebagaimana yang telah disempunakan dalam PP Nomor 

147 Tahun 2007, maka kegiatan usaha tersebut sudah tidak termasuk dalam 

kegiatan usaha yang mendapatkan insentif dari PP Nomor 1 Tahun 2007. 

 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 pada tahun 2008 mengalami 

penyempurnaan beberapa pasal, lampiran I dan lampiran II. Beberapa bagian yang 

disempurnakan tersebut tercantum dalam PP Nomor 62 Tahun 2008. Dalam 

peraturan ini perubahan terjadi pada pasal 4, tambahan pasal 4A, pasal 5, lampiran 

I dan lampiran II. Pasal 4 mengalami perubahan yakni Wajib Pajak yang telah 

mendapatkan insentif tidak lagi memenuhi ketentuan sesuai pasal 2 (1) dan pasal 

3 maka akan diberikan suatu tindakan, sedangkan di peraturan sebelumnya 

ketentuan ini hanya diperuntukkan yang melanggar pasal 3. Penambahan pasal 4A 

menjelaskan bahwa Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha di bidang 

industri semen yang tercantum dalam lampiran II, yang melakukan rekonstruksi 

untuk bencana tsunami di Aceh dan Nias memperoleh insentif terhitung sejak 1 

januari 2005. Pada pasal 5 mengalami perubahan bahwa pelaksanaan peraturan ini 

akan dievaluasi paling lama 2 tahun sejak peraturan ini ditetapkan, sedangkan 

untuk peraturan sebelumnya evaluasi akan dilakukan paling lama 1 tahun  

 Peraturan Menteri Keuangan tentang pemberian insentif pajak untuk 

penanaman modal baik bidang tertentu dan daerah tententu berisi tindak lanjut 

dari PP nomor 1 Tahun 2007. Peraturan 16/PMK.03/2007 berisi syarat untuk 

mendapatkan insentif pajak, insentif pajak akan diberikan sesuai usuluan dari 



BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) melalui Dirjen Pajak kepada 

Menteri Keuangan dengan melampirkan fotokopi NPWP dan surat persetujuan 

penanaman modal baru atau perluasan penanaman modal yang diterbitkan BKPM 

atau instansi lain yang berwenang. Jika telah disetujui maka Wajib Pajak harus 

melaporkan realisasi penanaman modal sampai selesainya seluruh investasi, 

realisasi produk sejak saat dimulainya produksi komersial, penggunaan aktiva 

tetap yang digunakan selain untuk tujuan pemberian insentif, pengalihan seluruh 

atau sebagian yang mendapatkan insentif dan penggantian aktiva tetap dengan 

aktiva baru.   

 Peraturan SE-16/PJ./2007 masih berkaitan dengan pelaksanaan PP Nomor 1 

Tahun 2007. Peraturan ini lebih melihat pelaksanaan teknis yang perlu dilakukan 

oleh Kantor Pusat Dirjen Pajak, Kantor Wilayah Dirjen Pajak, dan Unit Pelaksana 

Pemeriksaan Pajak berkaitan dengan insentif pajak yang diberikan kepada 

penanam modal di Indonesia setelah ketentuan dalam peraturan 16/PMK.03/2007 

dilaksanakan. 

 Peraturan PER-67/PJ./2007 masih berkaitan dengan PP Nomor 1 Tahun 

2007. Peraturan ini berisi tentang pengajuan permohonan penetapan saat 

dimulainya produksi komersial kepada Dirjen Pajak. Selain itu berkaitan dengan 

penambahan kompensasi kerugian yang telah diajukan. 

 Insentif pajak juga dijelaskan di Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 

dalam peraturan pajak penghasilan. Insentif pajak dijelaskan dalam pasal 31 A 

sebagai berikut: 



(1) Kepada Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal di bidang-bidang 

usaha tertentu dan/ atau di daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas 

tinggi dalam skala nasional dapat diberikan insentif perpajakan dalam 

bentuk: 

a. pengurangan penghasilan neto paling tinggi 30% (tiga puluh persen) 

dari jumlah penanaman yang dilakukan; 

b. penyusutan dan amortisasi yang dipercepat; 

c. kompensasi kerugian yang lebih lama, tetapi tidak lebih dari 10 

(sepuluh) tahun; dan 

d. pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 26 sebesar 10% (sepuluh persen), kecuali apabila tarif 

menurut perjanjian perpajakan yang berlaku menetapkan lebih 

rendah. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang-bidang usaha tertentu dan/atau 

daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas tinggi dalam skala 

nasional serta pemberian insentif perpajakan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.   

 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 menjelaskan bahwa ada  langkah-langkah 

kebijakan perpajakan yang diambil dalam tahun 2009. Langkah-langkah tersebut 

antara lain: (i) menyediakan insentif fiskal dan nonfiskal bagi penanaman modal 

dengan memperluas cakupan sektor dan wilayah  dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 1 Tahun 2007; (ii) memperluas kantor pelayanan pajak yang berbasis 



sistem administrasi modern di Jawa dan Bali;  (iii) menyempurnakan manajemen 

risiko kepabeanan; (iv) melanjutkan harmonisasi tarif bea masuk impor; dan (v) 

mengimplementasikan ASEAN Single Window. 

 Insentif pajak juga diberikan pemerintah melalui pengurangan penghasilan 

bruto dari naturan atau penyediaan makanan dan minuman bagi pegawai. Insentif 

ini terangkum dalam PER-51/PJ/2009 dan Nomor 83/PMK.03/2009. Dalam 

peraturan tersebut dijelaskan bahwa pemberian natura dan kenikmatan yang 

didapatkan pegawai merupakan pengurang penghasilan bruto dari pemberi kerja. 

Hal-hal yang menjadi pengurang antara lain : 

a. Pemberiaan atau penyediaan makanan/ minuman kepada karyawan saat 

melaksanakan pekerjaan. Dalam hal ini maka ada ketentuan yang berlaku 

yaitu nilai kupon makanan yang dapat dikurangkan adalah kupon yang 

mempunyai nilai wajar. Nilai wajar yaitu tidak melebihi pengeluaran 

penyediaan makanan/minuman per pegawai yang disediakan oleh pemberi 

kerja. 

b. Penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura atau 

kenikmatan atas pelaksanaan pajak didaerah tertentu. Kenikmatan itu 

antara lain tempat tinggal, sarana pendidikan, kesehatan, olahraga (kecuali 

pacuan kuda, golf, power boating, terbang layang), pengangkutan, dan 

peribadatan. Insentif ini perlu disediakan perusahaan jika di daerah 

tersebut tidak disediakan. 

c. Pemberian natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam 

pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat 



pekerjaan tersebut mengharuskannya. Kenikmatan ini berupa seragam 

petugas keamanan, sarana antar jemput pegawai serta penginapan untuk 

anak kapal.                     

 Peraturan Nomor 21/PMK.011/2010 merupakan insentif perpajakan dan 

kepabeaan untuk kegitan pemanfaatan sumber energy terbarukan. Insentif yang 

diberikan meliputi fasilita PPh, PPN, bea masuk dan pajak ditanggung 

pemerintah. Pajak penghasilan pemberian insentifnya tercantum dalam PP Nomor 

1 Tahun 2007. Selain itu PPh 22 dikecualikan untuk impor berupa mesin dan 

peralatan yang diperlukan oleh pengusaha di bidang pemanfaatan Sumber Energi 

Terbarukan. Insentif PPN diberikan pada barang kena pajak yang bersifat strategis 

berupa mesin dan peralatan tidak termasuk suku cadang yang diperlukan oleh 

pengusaha untuk menghasilkan barang kena pajak. Insentif bea masuk dibebaskan 

diatur dalam peraturan 176/PMK.011/2009 dan peraturan 154/PMK.011/2008. 

Insentif pajak ditanggung pemerintah diatur dengan Undang-undang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara dan peraturan pelaksanaannya. 

 

2.3 Pajak Internasional 

2.3.1 Pengertian Pajak Berganda 

 Menurut Zakaria (2005:5) pajak ganda (internasional) diartikan sebagai 

pengenaan jenis pajak yang sama oleh dua negara (atau lebih) terhadap subjek dan 

objek pajak yang sama, serta dalam periode yang identik. Selain itu pajak 

berganda juga dapat diartikan pengenaan jenis pajak yang sama oleh dua negara 

terhadap subjek pajak yang berlainan atas objek pajak yang sama. 



 Penghasilan yang mengalir dari satu negara ke negara lain harus dikenakan 

pajak. Pajak yang dikenakan bisa berasal dari negara sumber penghasilan 

didapatkan dan negara asal Wajib Pajak berada (berdomisili). Oleh karena itu, jika 

pemungutan dilakukan lebih dari 1 kali maka terjadi pemajakan berganda (Agung 

Prasetyo, 2007: 7). 

 Knechtle dalam bukunya yang berjudul ”Basic Problems in Internasional 

Fiscal Law” (1979) dalam Thjai Fung (2006: 34) memberikan pembahasan secara 

rinci. . Knechtle membedakan pengertian pajak berganda, yaitu : 

1. Secara Luas, Pajak berganda adalah bentuk pembebanan pajak dan 

pungutan lainnya lebih dari satu kali, yang dapat berganda atau lebih atas 

suatu fakta fiskal.  

2. Secara Sempit, Pajak berganda dianggap terjadi pada semua kasus 

pemajakan beberapa kali terhadap suatu subjek dan/atau objek pajak dalam 

satu administrasi pajak yang sama, yang mengesampingkan pembebanan 

pajak oleh pemerintah daerah. 

2.3.2 Sebab-sebab Timbulnya Pajak Berganda 

 Menurut Zakaria (2005:7) Timbulnya pajak berganda umumnya ditimbulkan 

oleh beberapa kasus sebagai berikut : 

a. Negara yang bersangkutan melihat individu atau badan yang sama 

sebagai subjek pajak atas semua penghasilannya. 

b. Individu atau badan yang berkedudukan di suatu negara tetapi memiliki 

penghasilan dari luar negeri (di negara lain). Kedua negara baik negara 

domisili ataupun sumber akan mengenakan pajak kepada Wajib Pajak 



c. Masing-masing negara yang bersangkutan mengenakan pajak terhadap 

subjek pajak yang sama yang bukan penduduk/ tidak berkedudukan di 

kedua negara itu, atas penghasilan atau kekayaan yang diperoleh atau 

kekayaan yang dimiliki di salah satu negara.  

2.3.3 Upaya Penghindaran Pajak Ganda Internasional 

 Pengenaan pajak ganda cukup merugikan pihak Wajib Pajak dan negara yang 

bersangkutan baik negara sumber pendapatan maupun negara dengan asas 

domisili. Wajib Pajak merugi karena beban pajak yang ditanggung lebih besar, hal 

ini disebabkan Wajib Pajak setelah dikenakan pajak diluar negeri (asas sumber 

penghasilan) harus dipotong pajak di negara Wajib Pajak berdomisili. Hal ini juga 

terjadi bagi negara sumber dan domisili, jika sumber dana diperoleh dari negara 

lain maka negara lain berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang didapat 

dari negaranya, sedangkan jika dilihat dari asas domisili negara domisili Wajib 

Pajak juga berhak. Kepentingan-kepentingan pajak seperti inilah yang 

mendapatkan perhatian di beberapa negara. Zakaria (2005:9) menyebutkan upaya 

yang bisa ditempuh untuk meminimalkan penghindaran pajak berganda melalui 2 

cara yaitu cara penghindaran secara unilateral dan perjanjian perpajakan baik 

bilateral ataupun multilateral. 

1. Penghindaran Pajak Secara Unilateral 

Penghindaran pajak secara unilateral merupakan penghindaran pajak yang 

dilakukan sepihak oleh suatu negara. Penghindaran pajak dilakukan 

melalui peraturan-peraturan yang berlaku di negara tersebut. Indonesia 

sudah menerapkan upaya secara unilateral ini dalam UU Nomor 7 Tahun 



1983 yang terakhir kali disempurnakan dalam UU Nomor 36 Tahun 2008. 

Peraturan mengenai penghindaran pajak berganda dalam Undang-undang 

tersebut tercantum dalam pasal 24. Pasal 24 menyebutkan bahwa Pajak 

yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri 

yang diterima Wajib Pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak 

terutang berdasarkan Undang-undang ini. Namun ada syarat yang berlaku 

diayat berikut, ayat 2 menyebutkan bahwa pengkreditan pajak penghasilan 

di luar negeri boleh dilakukan tetapi tidak boleh melebihi perhitungan 

pajak menurut Undang-undang ini. Namun jika pajak luar negeri suatu saat 

dikembalikan atau dikurangkan maka pajak terutang menurut Undang-

undang ini adalah ditambahkan jumlah tersebut pada saat pengurangan 

atau pengembalian dilakukan. 

2. Penghindaran Pajak Melalui Perjanjian 

Penghindaran pajak secara uniteral haruslah didukung oleh perjanjian 

dengan negara lain sehingga penghindarannya dapat dimaksimalkan. 

Perjanjian perpajakan dilakukan secara multilateral atau bilateral. Tujuan 

diadakannya perjanjian multilateral tidak hanya diperuntukkan untuk 

penghindaran pajak berganda, tetapi juga ditujukan untuk tujuan lain 

seperti pengalokasian pajak di negara-negara yang melakukan perjanjian, 

mendorong perdagangan dan penanaman modal serta pencegahan 

penyelundupan pajak internasional. Zakaria (2005:13) menyebutkan 

bahwa sampai saat ini masih ada 3 perjanjian multilateral mengenai 

penghindaran pajak berganda yaitu Pakta Andean (dilakukan oleh negara-



negara anggota grup Andean yakni Bolivia, Chile, Kolumbia, Ekuador, 

Peru dan Venezuela), Konvensi Comecon (dilakukan oleh Bulgaria, Ceko, 

Republik Demokrasi Jerman, Hungaria, Mongolia, Polandia, Rumania, 

dan Uny Sovyet), dan Konvensi Perpajakan Multilateral antara negara-

negara Nordic (Denmark, Finlandia, Islandia, Norwegia dan Swedia). 

Selain perjanjian multilateral ada perjanjian bilateral. Perjanjian ini 

memerlukan model yang digunakan sebagai acuan khusus dalam 

perjanjiannya. Indonesia hingga saat ini telah melakukan perjanjian 

penghindaran pajak berganda dengan 59 negara, sebagai berikut : 

Tabel 2.3 
Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda dan Tanggal Efektif Perjanjian 

NO NEGARA 
SAAT 

BERLAKU 
EFEKTIF 

1 Algeria 1 Januari 
2001 

2 Australia 1 Juli 1993 

3 Austria 1 Januari 
1989 

4 Bangladesh 1 Januari 
2007 

5 
Belgium 

1 Januari 
2002 

6 Brunei Darussalam 
1 Januari 

2003 

7 Bulgaria 
1 Januari 

1993 
8 

Canada 
1 Januari 

1980 

9 Czech 1 Januari 
1997 

10 China 
1 Januari 

2004 

11 Denmark 
1 Januari 

1987 

12 Egypt 
1 Januari 

2003 

13 Finland 
1 Januari 

1990 



14 France 
1 Januari 

1981 

15 Germany 
1 Januari 

1992 

16 Hungary 
1 Januari 

1994 

17 India 
1 Januari 

1988 

18 Italy 1 Januari 
1996 

19 Japan 
1 Januari 

1983 

20 Jordan 
1 Januari 

1999 

21 Korea, Republic of 
1 Januari 

1990 

22 
Korea, Democratic People’s 
Republic of 

1 Januari 
2005 

23 Kuwait 1 Januari 
1999 

24 Luxembourg 
1 Januari 

1995 

25 Malaysia 
1 Januari 

1987 

26 Mexico 
1 Januari 

2005 

27 Mongolia 
1 Januari 

2001 
28 

Netherlands 
1 Januari 

2004 

29 New Zealand 1 Januari 
1989 

30 Norway 
1 Januari 

1991 

31 Pakistan 
1 Januari 

1991 

32 Philippines 
1 Januari 

1983 

33 Poland 
1 Januari 

1994 

34 Portugal 1 Januari 
2008 

35 Qatar 
1 Januari 

2008 

36 Romania 
1 Januari 

2000 

37 Russia 
1 Januari 

2003 

38 Saudi Arabia 
1 Januari 

1985 

39 Seychelles 
1 Januari 

2001 



40 Singapore 
1 Januari 

1992 

41 Slovak 
1 Januari 

2002 

42 South Africa 
1 Januari 

1999 

43 Spain 
1 Januari 

2000 

44 Sri Lanka 1 Januari 
1995 

45 Sudan 
1 Januari 

2001 

46 Sweden 
1 Januari 

1990 

47 Switzerland 
1 Januari 

1990 
48 

Syria 
1 Januari 

1999 

49 Taipei 1 Januari 
1996 

50 Thailand 
1 Januari 

2004 

51 Tunisia 
1 Januari 

1994 

52 Turkey 
1 Januari 

2001 
53 

UAE (United Arab Emirates) 
1 Januari 

2000 
54 

Ukraine 
1 Januari 

1999 

55 United Kingdom 1 Januari 
1995 

56 United States of America 
1 Pebruari 

1997 

57 Uzbekistan 
1 Januari 

1999 

58 Venezuela 
1 Januari 

2001 

59 Vietnam 
1 Januari 

2000 
   

Sumber : my tax professional 

 

 

 

 



2.3.4 Metode Penghindaran Pajak Berganda Internasional 

 1. Pembebasan/ pengecualian (exemption) 

 Pembebasan pajak ditujukan untuk meminimalkan pajak berganda antar 

negara. Satu negara harus bisa merelakan (membebaskan) pajak untuk negara lain. 

Metode pembebasan pajak antara lain: 

a. Metode Pembebasan Pajak Penuh.  

Penghasilan luar negeri tidak dianggap sebagai penghasilan dalam 

menentukan besarnya penghasilan kena pajak. Penghasilan yang 

dikenakan pajak hanya penghasilan yang didapatkan dari dalam negeri. 

b. Metode Pembebasan Pajak pada Lapisan Tarif Pajak Tertinggi 

Penghasilan luar negeri akan tetap dihitung sebagai objek pajak dan 

dihitung bersama penghasilan dalam negeri. Namun penghasilan luar 

negeri dihitung berdasarkan lapisan tarif pajak tertinggi. 

c. Metode Pembebasan Pajak pada Lapisan Tarif Pajak yang Terendah 

Penghasilan luar negeri tetap akan dihitung bersama penghasilan dalam 

negeri sebagai penghasilan kena pajak. Penghasilan luar negeri kemudian 

dihitung berdasarkan tarif terendah. 

d. Metode Pembebasan pajak Proporsional  

Penghasilan luar negeri diberikan pembebasan pajak proporsional, yang 

dihitung berdasarkan perbandingan antara penghasilan luar negeri dengan 

penghasilan kena pajak (dikalikan) terhadap pajak terutang atas 

penghasilan kena pajak. 

 



2. Kredit Pajak 

 Menurut Zakaria (2005:29) metode ini adalah metode yang 

menggabungkan antara penghasilan dalam negeri dan luar negeri kemudian pajak 

penghasilan luar negeri yang telah dibayarkan dijadikan pengurang penghasilan 

kena pajak. Ada beberapa metode pengkreditan pajak, antara lain: 

a. Metode Pengurangan Pajak Penuh 

penghasilan pajak luar negeri harus ikut diperhitungkan dalam 

penghasilan kena pajak sebab penghasilan luar negeri merupakan objek 

pajak. Namun dengan metode ini maka pajak terutang atau pajak yang 

dibayar di luar negeri bisa dikurangkan sepenuhnya terhadap pajak 

terutang atas penghasilan kena pajak. 

b. Metode Pengurangan Pajak Terbatas 

Pajak terutang atau pajak yang dibayar di luar negeri dapat dikurangkan 

terhadap pajak terutang yang dihitung berdasarkan penghasilan kena 

pajak. Namun pengurangan tersebut tidak melebihi jumlah pengurangan 

pajak yang dihitung berdasarkan undang-undang  nasional. 

c. Metode Pengurangan Pajak Terbatas yang Dihitung per Negara 

Metode ini sama dengan metode sebelumnya, namun yang 

membedakannya adalah perhitungannya yang dipisahkan berdasarkan per 

negara. Setelah per negara dihitung maka maksimum kredit pajak luar 

negeri per negara dijumlahkan. 

 

 



d. Metode Tax Sparing Credit 

Penghitungan kredit pajak luar negeri di negara domisili, pembebasan 

atau keringanan pajak yang diberikan oleh negara sumber penghasilan 

harus dikeluarkan (dihitung berdasarkan tarif normal) seolah-olah negara 

tersebut tidak mendapatkan pembebasan atau keringanan dari negara 

sumber. Hal ini dilakukan sebab jika pembebasan atau keringanan pajak 

yang diberikan di luar negeri agar dapat dinikmati sepenuhnya oleh Wajib 

Pajak, dalam artian pajak luar negeri yang dikreditkan lebih besar 

sehingga dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak.   

3. Pembebanan Pajak Sebagai Biaya 

Menurut Zakaria (2005: 36) metode ini tetap menghitung penghasilan luar 

negeri sebagai objek pajak dalam penghasilan kena pajak, namun pajak 

terutang atau pajak yang dibayar di luar negeri kemudian dibebankan 

sebagai biaya saat penghitungan penghasilan kena pajak  

4. Pengurangan Tarif Pajak 

Metode ini penghasilan luar negeri tetap ikut diperhitungkan dalam 

penghasilan kena pajak. Namun untuk perhitungan pajak terutang ada 

perbedaan tarif perhitungan antara penghasilan dalam negeri dan luar 

negeri. penghasilan luar negeri menggunakan tarif yang lebih rendah 

daripada dalam negeri. 

2.3.5 Objek Pajak Internasional 

 Objek pajak internasional merupakan penghasilan yang didapatkan Wajib 

Pajak serta tergolong penghasilan yang dikenakan pajak. Ada beberapa macam 



penghasilan yang merupakan objek pajak internasional, antara lain (Zakaria, 2005: 

80) : 

1. Harta Tak Gerak 

Penghasilan harta tak gerak merupakan penghasilan yang diterima dari 

penggunaan secara langsung, penyewaan atau penggunaan harta tak gerak 

dalam bentuk apapun. Perjanjian perpajakan memberikan hak pada sumber 

yaitu tempat harta tak gerak berada untuk memungut pajak dari 

penghasilan tersebut. 

2. Laba Usaha 

Prinsip pajak atas pelaksanaan pajak yaitu pajak akan menjadi hak negara 

domisili jika laba dihasilkan dari instansi yang belum menjadi BUT 

(Bentuk Usaha Tetap). Namun jika laba dihasilkan dari BUT maka pajak 

menjadi hak negara sumber. Penentuan suatu usaha sebagai BUT 

ditentukan sesuai perjanjian negara sumber dengan negara domisili. 

Contohnya perjanjian Indonesia dengan Inggris yakni penentuan BUT 

setelah 183 hari suatu usaha berada di negara sumber. 

3. Penghasilan yang Diperoleh dari Pengangkutan Laut dan Udara 

Perjanjian perpajakan yang diatur hanyalah pengangkutan laut dan udara 

yang melalui lalu lintas internasional. Prinsip pemajakan untuk 

penghasilan ini yaitu penghasilan dari jalur internasional hanya akan 

dikenakan pajak di negara domisili. Walaupun negara mitra mempunyai 

cabang di negara sumber maka pajak akan tetap menjadi hak negara 

domisili. Namun dalam beberapa perjanjian dibeberapa negara (Malaysia, 



Hongaria, Singapura, Thailand, Austria, Brunai Darussalam, Sri Lanka dan 

Swiss) menyebutkan bahwa negara sumber juga mempunyai hak pajak 

50% dari pajak yang seharusnya dikenakan dari penghasilan yang 

didapatkan. 

4. Dividen 

Dividen merupakan penghasilan dari kepemilikan saham di suatu 

perusahaan. Prinsip pemajakan dividen yaitu negara yang terikat perjanjian 

maka dividen yang dibayarkan negara sumber kepada negara mitra 

(domisili) maka pajak akan menjadi hak negara domisili; negara sumber 

(pembayar dividen) juga mendapatkan hak untuk memungut pajak, namun 

tarif yang dikenakan tidak boleh melebihi perjanjian perpajakan; dan 

dividen yang terikat dengan bentuk usaha tetap maka dividen akan 

dianggap sebagai bagian dari penghasilan bentuk usaha tetap. 

5. Bunga 

Prinsip pemajakan bunga yaitu: bunga yang dibayarkan negara sumber 

kepada negara mitra (domisili) maka negara domisili diberikan hak untuk 

memungut pajak atas bunga;  negara sumber juga diberikan hal pemajakan 

namun tarif pajak tidak boleh melebihi tarif perjanjian perpajakan; bunga 

yang ad hubungan efektif dengan bentuk usaha tetap maka pajak untuk 

bunga dihitung berdasarkan laba usaha sebab bunga merupakan bagian 

penghasilan laba usaha; bunga yang dibayarkan kepada pemerintah, bank 

sentral atau lembaga keuangan sesuai perjanjian maka akan dibebaskan 



pajak; dan kelebihan bunga dari yang semestinya diterima akan dikenakan 

pajak oleh negara masing-masing. 

6. Royalti 

Royalti merupakan penghasilan yang diberikan atas penggunaan harta tak 

berwujud, berwujud dan informasi. Prinsip pemajakan untuk royalti ada 

beberapa, yaitu : royalti yang berasal dari salah satu negara dalam 

perjanjian perpajakan (negara sumber) maka royalti yang diberikan akan 

dikenakan pajak di negara domisili; negara sumber dapat mengenakan 

pajak atas royalti namun tarif yang dikenakan tidak melebihi tarif yang 

telah disetujui dalam perjanjian; royalti yang dibayarkan mempunyai 

hubungan efektif maka royalti dianggap sebagai bagian dari laba usaha; 

jumlah kelebihan pembayaran dari semestinya akan dikenakan pajak 

sesuai peraturan negara masing-masing. 

 

2.4 Insentif Perpajakan di Beberapa Negara 

 Negara lain mempunyai kebijakan yang berbeda-beda khususnya dalam hal 

insentif pajak yang diberikan pemerintah kepada Wajib Pajak. Insentif pajak 

umumnya diberikan kepada para penanam modal yang berinvestasi di negara 

tersebut. insentif tersebut umumnya diberikan setiap negara dengan penyajiannya 

insentif yang berbeda-beda antar negara. Perbedaan tersebut salah satunya adalah 

cara pandang setiap negara berbeda terhadap pemberian insentif pajak serta 

menyesuaikan dengan kondisi ekonomi negara masing-masing. Berikut adalah 

perbandingan insentif pajak di beberapa negara. 



Tabel 2.4 
Perbandingan Insentif dan Tingkat Pajak di Beberapa Negara 

Negara Tax Holiday Tax Allowance 
Tingkat Pajak 

Perusahaan (Tarif) 

RRC Tahun 1-2 Tahun 3-5: 

pengurangan pajak 

penghasilan 50% 

30% + 3% (lokal) 

Korea Selatan Tahun 1-7 TAhun 8-10: 

pengurangan pajak 

penghasilan badan dan 

perorangan 50% 

16%-28% 

Malaysia 5-10 tahun 

(industry 

strategis dan 

teknologi tinggi) 

Penundaan 70% dari 

pendapatan selama 5 

tahun untuk industri 

pioner  

28% 

Filipina 4 tahun (non 

pioner), 6 tahun 

(pioner), 3 tahun 

(perluasan), 6 

tahun(perluasan 

baru di daerah 

kurang 

berkembang) 

NA 32% 

Singapura 5-10 tahun 

(pioner) 

NA 22% 

Thailand 3 tahun (zona 1), 

3-5 tahun (zona 

2), 8 tahun (zona 

3) 

NA 30% 

Vietnam Pembebasan PPh 
selama periode 

Pengurangan PPh 50% Tingkat pajak 



(1 s/d 8 tahun) 
mulai dari tahun 
pertama untukng 
yang diberikan 
kepada proyek 
investasi yang 
dpromosikan 
(mendapat tarif 
preferensi) 

setelah masa tax 

holiday s/d 4 tahun 

standar 25%.  

Tingkat pajak 

preferensi 10% (15 

tahun), 15% (12 

tahun), 20% (10 

tahun) untuk 

investasi tertentu 

yang dipromosikan 

Indonesia - Pengurangan 
penghasilan sebesar 
30% selama 6 tahun 
(belum terealisasikan) 

Progresif 
maksimum 30% 

Sumber: Sekretariat ASEAN 2001 (diolah BKPM) dalam BAPPENAS 2005 
 

2.5 Investasi 

2.5.1 Definisi Investasi 

 Pemahaman investasi menurut Suad Husnan dan Enny Pudjiastuti (2004: 

181)  dalam Fahmi (2006: 3) menyatakan bahwa asal usul investasi tidak harus 

berasal dari bagian keuangan. Mungkin saja asal usul investasi berasal dari bagian 

pemasaran (membuka jaringan distribusi baru), bagian produksi (mengganti mesin 

lama dengan mesin baru), dan berbagai bagian (meluncurkan produk baru, 

mendirikan pabrik baru). 

 Aktivitas investasi, menurut Sharpe (2005:1) menyatakan bahwa investasi 

dalam arti luas yakni mengorbankan uang saat ini untuk uang yang akan 

didapatkan di masa depan. Investasi pada umumnya dikenal dalam dua bentuk 

yaitu, pertama investasi nyata (real investment) secara umum melibatkan aset 



berwujud. Kedua investasi keuangan (financial investment) melibatkan kontrak 

tertulis  seperti saham biasa dan obiligasi. 

 Penanaman modal merupakan salah satu sebutan lain dari investasi. 

Penyebutan penanaman modal sering dipopulerkan dalam pemerintahan. 

Pepopuleran penanaman modal ditujukan agar investor asing dan domestik 

tertarik untuk melakukan investasi. 

 Jika dicermati berbagai macam mengenai definisi investasi mempunyai arti 

yang sama. Investasi merupakan satu aktivitas yang dilakukan saat ini untuk 

keuntungan yang akan didapat di masa mendatang. Investasi bukan hanya dalam 

bentuk nyata tetapi juga bentuk uang.  

2.5.2 Teori-teori Dalam Investasi 

 Teori investasi yang banyak dikemukakan para pakar salah satu diantaranya 

Teori Keynes. Teori ini dikemukakan oleh John Maynard Keynes (1883-1946). 

Keynes dalam Fahmi (2006: 13) menyatakan bahwa untuk mempengaruhi 

jalannya perekonomian, pemerintah dapat memperbesar anggaran pengeluaran 

saat perekonomian mengalami kelesuan sehingga lapangan pekerjaan meningkat 

dan akhitnya pendapatan riil masyarakat juga akan mengalami 

peningkatan.perubahan yang diakibatkan oleh pengeluaran pemerintah akan 

berpengaruh pada besarnya pendapatan nasional yang selanjutnya akan 

menimbulkan perubahan pada golongan pengeluaran tertentu dan pada akhirnya 

pendapatan nasional akan bertambah, yang disebut proses multiplier. 



 Investasi mempunyai pengaruh penting dalam suatu negara. Hal itu 

dikarenakan investasi mampu menciptakan pendapatan dan dapat memperbesar 

kapasitas produksi perekonomian dengan cara meningkatkan stock modal. 

Pendapat ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Harrod-Domar bahwa 

investasi tidak hanya mempengaruhi permintaan melalui multiplier tetapi juga 

mempengaruhi penawaran melalui peningkatan kapasitas prosuksi. (Fahmi, 

2006:13) 

2.5.3 Faktor-Faktor Investasi 

Menurut Henry Faizal Noor dalam Kartika (2008: 21), faktor-faktor yang 

mempengaruhi pembentukan investasi, antara lain: 

1. Kepastian usaha. Kepastian usaha ini merupakan kepastian yang perlu 

didapatkan  selama investasi, seprti kepastian hukum, kepastian perijinan, 

dan lain-lain. 

2. Tersedianya sumber daya. Sumber daya ini berperan penting dalam 

investasi, sehingga yang diperlukan dalam investasi antara lain sumber 

daya alam, sumber daya manusia. 

3. Tersedianya sarana dan prasarana fisik. Sarana dan prasarana ini harus 

mendukung keberadaan iklim investasi. Sarana dan prasarana harus bisa 

mendukung mudahnya akses, murahnya biaya, serta lancarnya proses 

sehingga dapat mendukung iklim investasi. 

4. Birokrasi yang transparan, akuntabel dan fasilitatif. Pemerintah perlu 

memperhatikan keperluan para penanam modal dalam memberikan 



informasi yang transparan, akuntabel serta memberikan insentif yang 

lebih baik untuk kenyamanan investor. 

5. Insentif yang tepat sasaran. Tersedianya insentif bagi pada investor 

cukuplah penting terutama dalam menghadapi ketidakpastian usaha saat 

ini. Insentif bisa diberikan dalam bentuk insentif fiskal, moneter dan 

lainnya. Insentif diperlukan untuk membantu para investor ataupun untuk 

bersaing dengan negara lain dalam menarik investor. 

 Selain pernyataan diatas, Pratama (2007) menjelaskan bahwa insentif  

diharapkan oleh investor. Namun pemberian insentif ini harus diberikan sesuai 

sasaran. pemberian insentif perlu dipertimbangkan misalnya salah sati 

pertimbangannya modal yang ditanamkan dalam jangka yang panjang, dapat 

menggerakkan perekonomian, mempekerjakan tenaga kerja Indonesia dengan 

jumlah besar. Namun, ada banyak persoalan yang perlu diperhatikan dalam 

investasi. Persoalan tersebut antara lain kepastian hukum, peraturan 

ketenagakerjaan, persoalan infrastruktur, birokrasi yang high cost dan pajak di 

nomor berikutnya.  

2.5.4 Dampak Keberadaan Investor  

 Investor memiliki dampak yang cukup signifikan dalam perekonomian 

negara. Investasi membantu negara dalam beberapa hal yang tidak dapat ditangani 

negara secara independen. Negara membutuhkan investor untuk menangani 

masalah-masalah tersebut. Masalah perekonomian yang dapat diminimalkan 

melalui investasi salah satunya pemerataan pembangunan dan pengurangan angka 

pengangguran. Untuk menarik investor dengan tujuan pemerataan pembangunan 



maka diberikan insentif untuk para investor yang menanamkan modalnya di 

daerah-daerah tertentu yang tercantum dalam lampiran II PP Nomor 62 Tahun 

2008. Selain itu, dengan investasi maka diharapkan angka pengangguran juga 

menurun dengan signifikan. Investasi diharapkan dapat menciptakan lapangan 

kerja bagi para tenaga kerja Indonesia. Untuk tujuan pengurangan pengangguran 

maka tambahan 1 tahun akan diberikan kepada perusahaan yang menampung 

tenaga kerja Indonesia minimal  500 tenaga kerja selama 5 tahun berturut-turut. 

 Menurut Eason dalam Thjai Fung (2006: 73) FDI menguntungkan negara 

sumber dalam beberapa hal : 

a. Meningkatkan Modal untuk Investasi 

Investor asing dapat membantu untuk meningkatkan modal yang ada di 

dalam negeri sehingga permasalahan seperti negara berkembang yang 

yang tidak dapat memenuhi permintaan modal untuk proyek investasi 

besar serta investor dapat menyelesaikan masalah untuk membeli barang 

modal dengan mata uang kuat yang dimiliki oleh negeranya.  

b. Meningkatkan Pendapatan Negara Sumber dan Masyarakat 

Peningkatan pendapatan negara terjadi karena adanya pajak yang dipungut 

oleh pemerintah bagi para investor serta dapat meningkatkan pendapatan 

masyarakat melalui peningkatan permintaan dan penawaran   

c. Meningkatkan Jumlah Lapangan Kerja 

Jumlah tenaga kerja secara langsung akan mengalami penigkatan seiring 

dengan peningkatan investasi. Investasi yang masuk akan memperluas 

suatu industri sehingga juga membutuhkan tenaga kerja yang lebih 



banyak. Hal ini terjadi terutama pada investasi di industry baru yang akan 

menyerap tenaga kerja. Namun tenaga kerja ini perlu diawasi sehingga 

investasi asing yang masuk bisa menyerap tenaga kerja terutama tenaga 

kerja Indonesia.  

d. Meningkatkan Keahlian dan Teknologi Baru 

Keahlian dan teknologi baru merupakan salah satu alasan untuk 

berinvestasi. Teknologi akan membantu dalam peningkatan penghasilan 

produk yang lebih baik sehingga daya saing juga akan semakin meningkat. 

 

2.6 Hubungan Insentif Pajak dan Investasi 

 Insentif pajak dan investasi beberapa waktu terakhir banyak diperbincangkan 

dalam media elektronik atau cetak. Isu yang berkembang saat ini menyatakan 

bahwa insentif pajak mempunyai hubungan terhadap peningkatan investasi di 

suatu negara. Wacana yang beredar pun bahkan membandingkan insentif pajak di 

suatu negara dengan Negara Indonesia. Negara pembanding tersebut merupakan 

negara yang mempunyai insentif pajak cukup baik serta negara dengan investor 

yang tinggi.  

 Wacana insentif pajak dan investasi yang ada saat ini ada pro dan kontra. Ada 

sebagian pihak yang berpendapat bahwa insentif pajak berpengaruh terhadap 

minat investasi, sehingga semakin banyak insentif pajak yang diberikan pada 

penanam modal maka modal yang ditanam di Indonesia akan semakin meningkat. 

Namun, ada sebagian yang menyatakan bahwa insentif pajak (insentif) yang 

diberikan tidak memberikan pengaruh signifikan sebab masih ada faktor-faktor 



lain yang mempengaruhinya, walaupun sebenarnya tetap ada hubungan antara 

keduanya.  

 Wacana yang berkembang saat ini menyebutkan bahwa insentif pajak 

mempunyai pengaruh terhadap investasi, namun yang perlu dikasi pengaruh 

tersebut signifikan atau tidak. Aris, Achmad di situs pajak.com (diakses 

November 2010) menyatakan bahwa yang menjadi penghambat investasi adalah 

adminstrasi pajak bukan insentif pajak. Adminstrasi pajak di Indonesia masih 

cenderung rumit dan memerlukan waktu yang cukup panjang. Bahkan suatu 

penelitian yang dirilis ADB bersama IDB menyatakan bahwa dari hasil laporan 

Doing Bussiness 2009 menyebutkan bahwa rata-rata kegiatan bisnis harus 

membayar 22 jenis pajak dalam setahun dan membutuhkan waktu 344 jam kerja.  

 Pratama (2007) menyatakan bahwa investasi membutuhkan insentif dari 

pemerintah. Namun insentif tersebut harus diperhatikan sektor industri yang 

berhak mendapatkan insentif pajak. Pratama juga menyatakan bahwa tidak hanya 

insentif yang perlu diperhatikan tetapi faktor-faktor lain juga perlu mendapatkan 

perhatian.  

 Satu wacana pernah dilontarkan dalam Muhtarom (diakses November 2010) 

bahwa penurunan tarif pajak akan berpengaruh terhadap peningkatan investasi, 

bahkan dalam wacana tersebut membandingkan tarif Negara Hong Kong dan 

Singapura. Hongkong dan Singapura memiliki tarif badan yang relatif rendah 

sekitar 16 %. Tarif yang rendah kemudian dihubungkan dengan banyaknya 

investasi di negara tersebut maka kemudian diambil kesimpulan bahwa tarif 

rendah di negara tersebut berpengaruh signifikan terhadap peningkatan investasi. 



 Investasi pada dasarnya turut dipengaruhi oleh insentif fiskal yang diberikan 

oleh suatu negara. Insentif fiskal merupakan salah satu dari faktor-faktor yang 

mempengaruhi minat penanaman modal. Walaupun insentif fiskal turut 

berpengaruh terhadap minat investasi namun seharusnya tidak 

mengenyampingkan faktor lainnya. Agung Prasetyo (2008) menyebutkan 

kesimpulan dari beberapa penelitian bahwa seharusnya insentif tidak 

mempengaruhi secara sepihak keputusan investasi investor. Namun dari semua 

pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa sebenarnya insentif fiskal (insentif 

pajak) mempunyai hubungan positif terhadap peningkatan investasi walaupun 

pengaruhnya tidak signifikan karena masih turut dipengaruhi faktor lainnya.        

 

2.7 Penelitian Terdahulu 

 Penelitian insentif pajak dan investasi pernah dilakukan sebelumnya, baik 

dalam bentuk jurnal, skripsi ataupun tesis. Pernyataan mengenai penelitian yang 

relevan dengan penelitian ini sebagai berikut: 

  Penelitian jurnal ekonomi pembangunan yang dilakukan Bambang Prakosa 

(2003) menyimpulkan bahwa kebijakan insentif pajak merupakan salah satu faktor 

signifikan yang mempengaruhi PMA dan mempunyai pengaruh positif. Namun 

kebijakan insentif kurang berhasil meningkatkan jumlah PMA ke Indonesia, hal 

ini diduga karena perkembangan situasi dan kondisi sosial, ekonomi dan politik 

tidak mendukung. Insentif pajak tidak dijadikan faktor utama investor dalam 

menentukan tempat investasi. Oleh karena itu, untuk menciptakan iklim investasi 



yang baik maka tidak hanya insentif yang diperhatikan namun segala aspek perlu 

diperhatikan termasuk konsistensi kebijakan perpajakan 

 Penelitian tesis Hasitonang (2006) menyimpulkan bahwa walaupun insentif 

pajak bukan merupakan faktor utama dalam penentuan investasi sebab masih 

banyak faktor lain yang mempengaruhinya antara lain kesempatan ekonomi yang 

didukung oleh kepastian hukum dan stabilitas politik. Faktor seperti otonomi 

daerah, birokrasi yang berbelit dan korup, RUU pajak dan penanaman modal yang 

lamabat sehingga kepastian hukum menjadi lambat menjadi faktor penghambat 

investasi di Indonesia. Namun walaupun insentif bukan merupakan faktor utama, 

insentif tetap diperlukan dalam perkembangan penanaman modal. Pengaturan 

tentang pemberian insentif masih diperlukan dalam penanaman modal sehingga 

pemberian insentif perlu ada dalam RUU pajak baik mengenai pajak penghasilan 

ataupun pajak pertambahan nilai. 

 Penelitian tesis Tjhai Fung Njit (2006) menyimpulkan bahwa dari hasil t test 

tentang perbandingan antara investasi di daerah KAPET dengan daerah luar 

KAPET tidak ada perbedaan. Daerah KAPET sesungguhnya merupakan daerah 

yang paling banyak mendapatkan insentif pajak dari pemerintah. Namun setelah 

di analisis tidak ada perbedaan di kedua daerah tersebut. kesimpulan yang dapat 

diambil dari penelitian ini adalah tidak ada pengaruh signifikan insentif pajak 

penghasilan terhadap penanaman modal asing. Insentif pajak bukan merupakan 

faktor utama dalam investasi, sehingga segala aspek perlu mendapatkan 

pertimbangan.  



 Pernyataan penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa insentif pajak 

(insentif pajak) bukan merupakan faktor utama yang mempengaruhi peningkatan 

investasi sebab ada faktor-faktor lain. Namun, insentif pajak tetap berhubungan 

positif terhadap peningkatan investasi sehingga insentif pajak tetap perlu 

mendapatkan perhatian dari pemerintah.  

 

2.8 Kerangka Pemikiran dan Perumusan Hipotesis  

 Insentif pajak merupakan insentif yang diberikan negara kepada para 

penanam modal berupa insentif pajak. Insentif pajak yang diberikan tercantum 

dalam peraturan perundang-undangan pajak yang telah diterbitkan. Insentif pajak 

yang banyak mendapat sorotan adalah insentif pajak yang tercantum pada PP 

Nomor 1 tahun 2007 serta revisi dan aturan pendukung untuk pelaksanaannya. 

Insentif pajak tidak hanya tercantum dalam peraturan tersebut tetapi beberapa 

insentif pajak juga diberikan seperti pemberian makanan dan minuman yang boleh 

dijadikan pengurang pajak, penurunan tarif pajak badan yang mulai menurun dari 

30%, 28% dan terakhir 25% dan lainnya.  

 Insentif pajak akhir-akhir ini banyak di bahas dalam beberapa wacana baik 

media cetak ataupun elektronik. Insentif pajak mendapat banyak sorotan sebab 

insentif pajak diharapkan dapat mendukung keberadaan investasi di Indonesia. 

Wacana yang beredar beberapa diantaranya menyatakan bahwa insentif pajak 

akan berpengaruh terhadap peningkatan investasi di Indonesia. Namun, ada faktor 

lain yang mempengaruhi peningkatan investasi yakni faktor internal dan eksternal. 

Fakta investor membutuhkan insentif pajak tidak dapat dipungkiri sebab dengan 



insentif pajak yang diberikan maka akan cukup membantu lancarnya investasi di 

suatu negara tetapi negara juga perlu memperhatikan faktor lainnya. Insentif pajak 

yang diberikan juga perlu dilihat menurut sektor yang membutuhkan dan sektor 

yang mempunyai pengaruh pada kepentingan negara tidak hanya investor. Sektor 

yang memerlukan insentif pajak seperti sektor riil, sektor padat karya dan 

sebagainya.  

 Penelitian ini mempunyai 2 variabel yaitu insentif pajak dan investasi. 

Insentif pajak dispesifikasikan menurut industri sehingga dibedakan antara 

industri yang tergolong dalam bidang usaha tertentu yang mendapatkan insentif 

pajak dan industri yang tidak tergolong dalam bidang usaha tertentu. Penelitian ini 

juga melihat perbedaan dari penanaman modal dalam negeri dan asing.  

 Hipotesis penelitian ini adalah hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif 

(Sugiyono, 2007) adalah pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai dalam satu 

variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Uraian diatas menghasilkan 2 

perumusan hipotesis penanaman modal dalam negeri dan luar negeri yaitu: 

H0 : Tidak ada perbedaan investasi antara sektor usaha yang mendapatkan dan 

tidak mendapatkan insentif pajak untuk penanaman modal asing 

H1 : Ada perbedaan antara investasi sektor usaha yang mendapatkan dan tidak 

mendapatkan insentif pajak untuk penanaman modal asing 

H0 : Tidak ada perbedaan investasi antara sektor usaha yang mendapatkan dan 

tidak mendapatkan insentif pajak untuk penanaman modal dalam negeri 

H1 : Ada perbedaan antara investasi sektor usaha yang mendapatkan dan tidak 

mendapatkan insentif pajak untuk penanaman modal dalam negeri 
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mendapatkan dan tidak mendapatkan 
insentif pajak untu penanaman modal 

asing
H1: Ada perbedaan investasi antara 
sektor usaha yang mendapatkan dan 

tidak mendapatkan insentif pajak 
untuk penanaman modal asing

Ho: Tidak ada perbedaan investasi 
antara sektor usaha yang 

mendapatkan dan tidak mendapatkan 
insentif pajak untuk penanaman 

modal dalam negeri
H1: Ada perbedaan investasi antara 
sektor usaha yang mendapatkan dan 

tidak mendapatkan insentif pajak 
untuk penanaman modal dalam 

negeri

 

Sumber: hasil pemikiran 

 



 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Populasi dan Sampel 

       Populasi menurut Sekaran (2006:121) adalah keseluruhan kelompok orang, 

kejadian atau hal minat yang ingin peneliti investigasi. Populasi penelitian ini 

adalah seluruh investasi yang dilakukan baik penanaman modal dalam negeri 

ataupun penanaman modal asing. Populasi yang digunakan investasi PMDN dan 

PMA kecuali beberapa investasi yang tidak tercantum di BKPM (Badan 

Koordinator Penanaman Modal) antara lain investasi sektor minyak & gas bumi, 

perbankan, lembaga keuangan non bank, asuransi sewa guna usaha, pertambangan 

dalam rangka kontrak karya, perjanjian karya pengusahaan pertambangan 

batubara, investasi yang perizinannya dikeluarkan oleh instansi teknis/sektor, 

investasi portofolio (pasar modal) dan investasi rumah tangga. 

Sampel menurut Sekaran (2006:123) adalah sebagian dari populasi. Sampel 

terdiri atas sejumlah anggota yang dipilih dari populasi yang selanjutnya akan 

menjadi fokus dalam penelitian. Sampel penelitian ini adalah  investasi PMDN 

(Penanaman Modal Dalam Negeri) dan PMA (Penanaman Modal Asing) dari 

tahun 2007 hingga 2009 yakni, investasi yang dilihat per sektor-sektor industri 

sesuai sektor industri yang mendapatkan dan tidak mendapatkan insentif pajak 

yang terdaftar di Badan Koordinasi Penanaman Modal.  

 

 



3.2 Data Penelitian 

3.2.1 Jenis dan Sumber Data 

 Jenis data ada 2 yaitu data primer dan data sekunder. Data primer menurut 

Sekaran (2006: 61) adalah informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh 

peneliti berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan penelitian. Data sekunder 

menurut Nasution (2003: 143) adalah sumber data yang diperoleh dari pihak lain 

(orang lain), sehingga data sekunder bisa didapatkan dengan banyak sumber dan 

dapat menghemat waktu serta biaya.   

 Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder baik untuk data investasi 

maupun data insentif pajak yang diberikan pada penanam modal. Data investasi 

bersumber dari BKPM mulai rentang waktu tahun 2007 hingga 2009 PMA dan 

PMDN. Selain itu insentif pajak sumber data sekunder didapatkan dari peraturan-

peraturan pajak yang berlaku saat ini terutama peraturan dalam rentang waktu 

2007-2009 khusunya PP Nomor 1 Tahun 2007 dan PP Nomor 62 tahun 2008.    

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data merupakan teknik-teknik yang digunakan dalam 

proses terkumpulnya data. Penelitian ini merupakan penelitian dengan 

memanfaatkan data sekunder, sehingga teknik pengumpulan data yang digunakan 

adalah survey instansi dan literatur.  

1. Survey instansi merupakan pencarian data sekunder di suatu instansi 

(dokumen-dokumen sebuah instansi). Survey instansi penelitian ini 

dikhususkan pada BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal), dari 

instansi BKPM didapatkan data-data investasi PMA dan PMDN secara 



keseluruhan per tahun, data investasi PMA dan PMDN menurut sektor 

industry dan data investasi PMA menurut negara sumber dana investasi. 

Data sekunder tersebut didapatkan melalui jaringan internet website 

BKPM. 

2. Literatur 

Literatur merupakan teknik pencarian data yang memanfaatkan sumber-

sumber data sekunder melalui dokumen-dokumen yang telah dibukukan. 

Teknik pengumpulan data ini digunakan untuk mendapatkan data sekunder 

peraturan-peraturan yang berkaitan dengan insentif pajak. Data sekunder 

ini didapatkan dari jaringan internet, data sekunder yang didapatkan 

melalui literatur antara lain data mengenai peraturan insentif pajak untuk 

penanaman modal dari tahun 2007 hingga tahun 2009 dan bahan acuan 

yang relevan terhadap penelitian ini ( jurnal, buku-buku literatur, tesis dan 

skripsi terdahulu). 

 

3.3 Variabel Penelitian 

 Variabel penelitian merupakan segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang 

telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga dapat diperoleh informasi 

berkaitan dengan hal tersebut dan kemudian dapat ditarik kesimpulannya. 

Menurut Nazir (2003:123) variabel merupakan konsep yang mempunyai 

bermacam-macam nilai. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

variabel independen dan variabel dependen. 

 



 

1. Variabel Independen 

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain. 

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah insentif 

pajak. Definisi operasional mengenai insentif pajak adalah insentif yang 

diberikan pemerintah untuk penanaman modal di Indonesia khususnya 

dalam hal perpajakan. Insentif pajak ini diberikan pada penanam modal 

sesuai ketentuan yang berlaku serta telah ditetapkan berdasarkan peraturan 

yang dikeluarkan pemerintah. Variabel independen dispesifikasikan dalam 

2 grup yakni kelompok industri yang mendapatkan insentif pajak dan 

industri yang tidak mendapatkan insentif pajak. Pembagian variabel ini 

digunakan untuk mendapatkan hasil uji t yang pada akhirnya akan 

menyatakan perbedaan investasi antara sektor usaha yang mendapatkan 

dan tidak mendapatkan insentif. 

2. Variabel Dependen 

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel 

lain(variabel independen). Variabel dependen dalam penelitian adalah 

peningkatan investasi di Indonesia. Definisi operasional variabel investasi 

yaitu suatu objek yang diserahkan investor untuk tujuan menanamkan 

modalnya di suatu negara, hal ini ditujukan baik bagi investor domestik 

ataupun investor asing.  Peningkatan investasi dilihat dari jumlah investasi 

di Indonesia per tahun yang tertera dalam data sekunder BKPM 

 



Variabel memerlukan definisi yang jelas, sehingga tidak ada keragu-raguan 

dalam penggunaannya. Pendefinisian variabel salah satunya dapat dijelaskan 

melalui definisi operasional. Definisi operasional adalah definisi yang diberikan 

kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan 

kegiatan (Nazir, 2003:126). Definisi yang diberikan dapat berupa definisi 

operasional yang diukur dan eksperimental. Definisi operasional atas variabel 

penelitian ini sebagai berikut: 

Tabel 3.1 
Definisi Operasional 

 
 

Variabel Definisi Operasional Indikator Skala Pengukuran 
Insentif Pajak 
(independen) 

Suatu kebijakan 
dibidang pajak yang 
diberikan pemerintah 
sehubungan dengan 
penanaman modal 
baik dalam negeri 
ataupun asing sesuai 
peraturan yang 
berlaku 

Insentif yang berlaku 
di Indonesia terutama 
pada tahun 2007-2009 
khususnya PP Nomor 
1 Tahun 2007 dan PP 
Nomor 62 Tahun 2008 

Ordinal 

Investasi 
(dependen) 

Suatu kegiatan 
mengikutsertakan 
modal investor dalam 
bentuk apapun 
terhadap investee 
untuk mendapatkan 
suatu keuntungan 

Fluktuasi investasi 
PMA dan PMDN 
untuk masing-masing 
sektor 

Ordinal 

 

 

 

 



3.4 Metode Analisis Data 

 Metode analisis data penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut ; 

Gambar 3.1 
Skema Hubungan antara Variabel x dan y 

 

Sektor usaha 
mendapatkan 

insentif

Sektor usaha tidak 
mendapatkan 

insentif

Investasi di 
Indonesia

 

 Gambaran variabel diatas menjelaskan bahwa yang akan diteliti dalam 

penelitian ini adalah perbedaan dari investasi antara sektor usaha yang 

mendapatkan dan tidak mendapatkan insentif. Penelitian ini merupakan penelitian 

komparatif sampel independen (tidak berkorelasi). Penelitian komparatif diuji 

menggunakan uji t-test untuk statistik parametrik dan Mann-Whitney untuk 

statistik nonparametrik. Penentuan statistik parametrik dan nonparametrik 

didapatkan dari hasil uji normalitas yang perlu dilakukan sebelum menentukan uji 

komparatif. Teknik pengolahan data penelitian ini menggunakan program aplikasi 

Statistical Package for Social Sciences (SPSS) 

3.4.1 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi 

suatu  data yang telah diperoleh untuk masing-masing variabel penelitian tanpa 

bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum. Analisis statistik deskriptif 



ini dapat dilihat melalui nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, 

minimum, sum, range, kurtosis dan swekness/ kemencengan distribusi (Ghozali, 

2005: 19) dalam Yani Syafputri (2008: 45).  

3.4.2 Uji Normalitas 

 Uji normalitas bertujuan untuk menguji variabel pengganggu atau residual 

distribusi normal. Untuk menguji normalitas maka dapat dideteksi dengan analisis 

uji statistik. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui uji statistic yang harus 

dilakukan selanjutnya (Imam, 2005).  

 Jika setelah diuji hasil data menunjukkan normalitas maka menggunakan uji 

yang selanjutnya digunakan adalah uji parametrik sedangkan jika data tidak 

normal maka menggunakan uji nonparametrik. Uji normalitas dapat dilakukan 

dengan metode-metode statistik. Metode statistik yang akan digunakan untuk 

menguji normalitas data adalah kolmogorov-smirnov satu sampel. Kriteria untuk 

menentukan kolmogorov-smirnov yaitu : 

a. Nilai sig (probabilitas) > 0.05 maka data normal 

b. Nilai sig (probabilitas) < 0.05 maka data tidak normal 

3.4.3 Uji Homogenitas 

 Uji homogenitas dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa dua atau lebih 

kelompok data sampel berasal dari populasi yang memiliki variansi yang sama 

dan berdistribusi normal. Uji homogenitas pada uji beda dilakukan untuk menguji 

bahwa setiap kelompok yang dibandingkan memiliki variansi yang sama. Dengan 

demikian perbedaan yang terjadi dalam hipotesis benar-benar berasal dari 



perbedaan antara kelompok, bukan akibat dari perbedaan yang terjadi di dalam 

kelompok (belalangtue.wordpress.com, diakses Oktober 2010).  

 Uji homogenitas menggunakan uji Levene Test, jika nilai probalitasnya > 0, 

05 maka data berasal dari populasi yang variansnya sama atau homogen. Kriteria 

uji homogenitas adalah jika  

a. P > 0.05 maka sampel yang diteliti adalah homogen.  

b. P < 0.05 maka sampel yang diteliti tidak homogen (heterogen). 

 

3.5 Pengujian Hipotesis 

3.5.1 Uji t 

 Sugiyono (2007) menyatakan Pengujian hipotesis dilakukan melalui beberapa 

test. Uji t- test digunakan untuk menguji hipotesis komparatif dengan data 

distribusi normal. Jika uji normalitas penelitian ini menyatakan data penelitian 

normal maka uji t-test yang akan digunakan dalam uji hipotesis selanjutnya. 

Pengujian t test digunakan untuk mengetahui perbedaan investasi antara sektor 

usaha yang mendapatkan insentif pajak . Rumus uji t yaitu: 

  

Keterangan : 

Xt : variabel rata-rata sampel 1 Xc : variabel rata-rata sampel 2 

VARt : varian sampel 1  VARc : varian sampel 2 



Uji t dimaksudkan untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel 

independen secara individual terhadap variabel dependen. Ketentuan penerimaan 

atau penolakan hipotesa H0 adalah sebagai berikut: 

- H0 akan ditolak jika | t-hitung | > t-tabel, artinya ada perbedaan insentif pajak 

antara sektor usaha mendapatkan dan tidak mendapatkan insentif pajak. 

- H0 akan diterima jika | t-hitung | ≤ t-tabel, artinya tidak ada perbedaan insentif 

pajak antara sektor usaha mendapatkan dan tidak mendapatkan insentif 

pajak. 

3.5.2 Uji Mann-Whitney 

 Sugiyono (2007) menyatakan bahwa uji Mann-Whitney digunakan untuk uji 

hipotesis komparatif sampel independen yang tidak berkorelasi. Penggunaan uji 

ini dilakukan pada data dengan distribusi tidak normal sehingga tergolong pada 

statistik nonparametrik. Uji ini akan digunakan dalam penelitian ini jika nantinya 

terbukti bahwa hasil uji normalitas data menunjukkan ketidaknormalan data yang 

akan diteliti. Adapun rumus dari Mann-Whitney yaitu : 

U = n1n2 + n1 (n1 + 1)  - R 
          2 

Keterangan : 

N1 = Jumlah sampel 1 

N2 = Jumlah sampel 2 

U = Jumlah peringkat 

R = Jumlah rangking pada sampel 

Ketentuan penerimaan atau penolakan hipotesa H0 sama dengan ketentuan 

penerimaan hipotesis pada uji t-test adalah sebagai berikut: 



- H0 akan ditolak jika | z-hitung | > z-tabel, artinya ada perbedaan insentif pajak 

antara sektor usaha mendapatkan dan tidak mendapatkan insentif pajak. 

- H0 akan diterima jika | z-hitung | ≤ z-tabel, artinya tidak ada perbedaan insentif 

pajak antara sektor usaha mendapatkan dan tidak mendapatkan insentif 

pajak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum 

4.1.1 Perkembangan Kebijakan Pajak Berkaitan dengan Investasi di 

Indonesia 

 Kebijakan perpajakan yang berkaitan dengan investasi mulai diberikan di 

Indonesia. Kebijakan diberikan salah satunya dengan alasan untuk menarik 

investor. Kebijakan yang diberikan Indonesia selalu diadakan revisi-revisi 

sehingga penerapannya dapat lebih disesuaikan dengan keadaan ekonomi ataupun 

keadaan yang diinginkan investor. Kebijakan investasi juga harus diperhatikan 

pemberiannya sehingga bisa lebih tepat sasaran. Kebijakan investasi sebaiknya 

diberikan pada sektor riil, namun sektor riil yang dimaksud adalah sektor riil yang 

dapat memperbaiki kualitas pertumbuhan ekonomi yaitu yang bisa mengurangi 

kemiskinan, pengangguran dan peningkatan kesempatan kerja, artinya sektor yang 

padat karya bukan sektor yang padat modal. 

 Dalam penelitian ini difokuskan pada kebijakan yang dimulai dari tahun 2007 

yakni sejak diberlakukannya PP Nomor 1 Tahun 2007. Peraturan PP Nomor 1 

Tahun 2007 yakni mengenai insentif pajak yang diberikan pada penanam modal 

baik insentif berupa penurunan net penghasilan 30% selama 6 tahun, penyusutan 

yang dipercepat, pengenaan pajak penghasilan atas deviden dan penambahan 

masa kompensasi 1 tahun dengan beberapa syarat yang telah diuraikan dalam 

peraturan tersebut. Selama tahun 2007 hingga tahun 2009 ada beberapa peraturan 



yang turut berperan dalam kebijakan investasi, namun difokuskan pada kebijakan 

investasi berkaitan dengan klasifikasi bidang usaha tertentu. Klasifikasi usaha 

tertentu tercantum dalam lampiran PP Nomor 1 Tahun 2007 yang kemudian 

direvisi dalam lampiran PP Nomor 62 Tahun 2008 mengenai insentif pajak yang 

diberikan pemerintah kepada para penanam modal. 

 Penelitian diteliti dengan membedakan antara bidang usaha tertentu (industri) 

yang mendapatkan dan tidak mendapat insentif. Pada tahun 2007 ada 15 bidang 

usaha yang mendapatkan insentif pajak sedangkan pada tahun 2008 meningkat 

menjadi 23 bidang usaha. Bidang usaha ini tidak dilihat berdasarkan daerah-

daerah tertentu letak bidang usaha, namun hanya dilihat secara umum berdasarkan 

klasifikasi bidang usaha. Klasifikasi bidang usaha tercantum dalam lampiran I 

baik dalam PP Nomor 1 Tahun 2007 ataupun PP Nomor 62 Tahun 2008. Adapun 

daftar klasifikasi usaha dari 2 peraturan tersebut dijelaskan dalam lampiran. 

 Penelitian yang difokuskan pada bidang industry dikarenakan peneliti ingin 

mengetahui apakah insentif yang diberikan pada penanam modal sudah sesuai 

dengan sektor riil yang banyak berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi, selain 

itu bertujuan untuk mengetahui perbedaan minat investasi antara industri yang 

diberikan insentif dengan industri yang tidak mendapatkan insentif. Klasifikasi ini 

diterapkan pada data yang didapatkan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal 

(BKPM) baik penanaman modal asing ataupun modal dalam negeri menurut 

sektor (industri) selama tahun 2007-2009. Penelitian dilakukan pada penanaman 

modal asing dan dalam negeri sehingga dari hasil tersebut diharapkan dapat 



mengetahui dampak insentif dari masing-masing bagian  serta dapat mengetahui 

alasan dari masing-masing hasil data. 

4.1.2 Data Investasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal 

 Badan Koordinasi Penanaman Modal yakni Lembaga Pemerintah Non 

Departemen Indonesia yang bertugas untuk merumuskan kebijakan pemerintah di 

bidang penanaman modal, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Badan ini 

didirikan sejak tahun 1973, menggantikan fungsi yang dijalankan oleh Panitia 

Teknis Penanaman Modal yang dibentuk sebelumnya pada tahun 1968. BKPM 

menjadi sebuah lembaga Pemerintah yang menjadi koordinator kebijakan 

penanaman modal, baik koordinasi antar instansi pemerintah, pemerintah dengan 

Bank Indonesia, serta pemerintah dengan pemerintah daerah maupun pemerintah 

daerah dengan pemerintah daerah. BKPM juga diamanatkan sebagai badan 

advokasi bagi para investor, misalnya menjamin tidak adanya ekonomi biaya 

tinggi. 

 Data investasi yang digunakan dalam penelitian merupakan data investasi 

yang didapatkan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Data 

Investasi tersebut difokuskan pada data investasi menurut sektor dengan rentang 

waktu 3 tahun dari tahun 2007 hingga 2009. Data investasi yang dimulai dari 

tahun 2007 dikarenakan pada tahun tersebut PP Nomor 1 Tahun 2007 baru 

diberlakukan efektif. Selain menurut sektor, data yang digunakan adalah data 

realisasi investasi pada tahun 2007-2009. Investasi yang diteliti yakni investasi 

penanaman modal asing dan dalam negeri. Data investasi yang digunakan adalah 

sata investasi diluar sektor minyak & gas bumi, perbankan, lembaga keuangan 



non bank, asuransi, sewa guna usaha, pertambangan dalam rangka kontrak karya, 

perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara, investasi yang 

perizinannya dikeluarkan oleh instansi teknis/sektor, investasi portofolio dan 

investasi rumah tangga. 

 

4.2 Hasil Data 

4.2.1 Data Deskriptif 

Tabel 4.1 
Hasil Statistik Deskriptif PMA 

 

 Untuk hasil dari dapat insentif nilai maximum 1611.70, minimum 2.50 dan 

meannya 379.1412.  Nilai tidak dapat insentif maximum 8529,90, minimum 0.00 

dan mean 666.8278. Jika dibandingkan maka tidak dapat insentif memiliki nilai 

maximum yang lebih tinggi daripada dapat insentif, hal serupa juga terlihat 

diperbandingan antara kedua mean. Perbandingan mean antara dua kelompok 

tersebut berbeda namun perbedaan tersebut tidak terlalu berbeda jauh. Hasil 

perbandingan tersebut membuktikan bahwa kelompok tidak mendapat insentif 

lebih memiliki nilai investasi yang lebih tinggi daripada kelompok yang 

mendapatkan insentif pajak.  

 

 

Report

PMA

379.1412 34 398.94886 2.50 1611.70
666.8278 36 1588.25916 .00 8529.90
527.0943 70 1173.31018 .00 8529.90

G_PMA
Dapat Intensif
Tidak Dapat Intensif
Total

Mean N Std. Deviation Minimum Maximum



Tabel 4.2 
Hasil Statistik Deskriptif PMDN 

 

 

 Interpretasi dari data tersebut yaitu, dari data diatas didapatkan hasil 

maximum 14548.20, minimum 4.00 dan mean 1898.0735 untuk kelompok dapat 

insentif. Kelompok tidak dapat insentif menunjukkan maximum 5010.10, 

minimum 0.80 dan mean 860.5242. Data antara 2 kelompok tersebut jika 

dibandingkan maka akan nampak bahwa nilai maximum kelompok dapat insentif 

mempunyai nilai yang jauh lebih besar daripada nilai tidak dapat insentif. 

Perbandingan mean antara keduanya juga menunjukkan bahwa kelompok dapat 

insentif memiliki perbedaan yang jauh dengan kelompok tidak dapat insentif. 

Perbandingan diatas menyatakan bahwa kelompok investasi PMDN lebih banyak 

disektor industri yang mendapatkan insentif daripada industri yang tidak 

mendapatkan insentif.  

 Data PMA dan PMDN terdapat perbedaan pada statistik deskriptif. 

Perbedaan tersebut terlihat pada kelompok data masing-masing. Data PMA 

menunjukkan bahwa kelompok tidak mendapatkan insentif memiliki investasi 

yang lebih dominan daripada kelompok yang mendapatkan insentif pajak. Data 

PMDN menunjukkan bahwa kelompok mendapatkan insentif memiliki nilai yang 

lebih tinggi. Perbedaan ini bisa disebabkan karena struktur data yang berbeda 

ataupun karena faktor-faktor lain yang mempengaruhi investasi.  

Report

PMDN

1898.0735 34 2993.33721 4.00 14548.20
860.5242 33 1246.81274 .80 5010.10

1387.0418 67 2346.67746 .80 14548.20

G_PMDN
Dapat Intensif
Tidak Dapat Intensif
Total

Mean N Std. Deviation Minimum Maximum



4.2.2 Pengujian Perbedaan Sektor Usaha yang Mendapatkan dan Tidak 

Mendapatkan Insentif Pajak  

4.2.2.1 Uji Normalitas Data 

 Sebelum dilakukan pengujian hipotesis maka, maka dilakukan uji normalitas 

terlebih dahulu sehingga dapat mengetahui distribusi data normal atau tidak. 

Kenormalan data akan mempengaruhi penentuan metode statistik yang akan 

digunakan dalam pengujian hipotesis. Jika data setelah diuji terbukti normal maka 

akan digunakan uji statistik parametrik (uji Independent Samples t-test), 

sedangkan jika data tidak berdistribusi normal maka uji statistik yang digunakan 

adalah uji non parametrik (uji Mann Whitney). 

 Uji normalitas dilakukan dengan metode kolmogorov-smirnov. Dari uji 

tersebut maka hasil data uji normalitas penanaman modal asing dan dalam negeri 

sebagai berikut :  

Tabel 4.3 
Hasil Kolmogorov Smirnov PMDN 

  

 Dari hasil pengujian normalitas PMDN diatas menunjukkan bahwa nilai 

signifikannya adalah 0.000. Nilai sig (probabilitas) > 0.05 menyatakan bahwa 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

67
1387.0418

2346.677
.277
.257

-.277
2.270

.000

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

PMDN

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 



distribusi data adalah normal. Hasil uji normalitas PMDN menyatakan bahwa 

0.000 < 0.05, sehingga hal ini menunjukkan bahwa untuk PMDN tidak memiliki 

distribusi normal sehingga untuk uji statistik berikutnya adalah uji statistik non 

parametrik dengan menggunakan uji Mann Whitney. 

Tabel 4.4 
Hasil Kolmogorov Smirnov PMA 

 

 Hasil uji normalitas PMA yakni signifikan (probabilitas) adalah 0.000. Nilai 

0.000 < 0.05, sehingga dengan nilai tersebut maka PMA memiliki distribusi data 

yang tidak normal. Uji statistik untuk data tidak normal maka menggunakan uji 

non parametrik dengan uji Mann Whitney. 

4.2.2.2 Uji Homogenitas 

Tabel 4.5 
Hasil Homogenitas PMA 

  

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

70
527.0943
1173.310

.337

.337
-.327
2.819

.000

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

PMA

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 

Test of Homogeneity of Variances

PMA

3.805 1 68 .055

Levene
Statistic df1 df2 Sig.



Tabel 4.6 
Hasil Homogenitas PMDN 

 

 Uji homogenitas ragam menggunakan metode Levene Test, dan hasil 

pengujian disajikan diatas. Jika nilai Sig Levene Test > 0.05 maka ragam kedua 

kelompok adalah homogen, sebaliknya jika nilai Sig Levene Test < 0.05 maka 

ragam kedua kelompok adalah tidak homogen. Hasil pengujian memperlihatkan 

nilai Sig Levene Test pada kelompok PMA sebesar 0.055 dan nilai Sig Levene 

Test pada kelompok PMDN sebesar 0.015, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

ragam kelompok PMA adalah homogen sedangkan ragam kelompok PMDN 

adalah heterogen. Data yang homogeny berarti bahwa PMA memiliki variansi 

yang sama sedangkan PMDN karena heterogen memiliki variansi yang berbeda. 

4.2.2.3 Uji Mann Whitney 

 Penelitian ini akan menguji perbedaan antara industri yang mendapatkan dan 

tidak mendapatkan insentif pajak. Perbedaan yang akan diteliti yakni untuk 

investasi asing dan dalam negeri. hasil uji normalitas menunjukkan bahwa data 

PMA dan PMDN merupakan data tidak normal sehingga menggunakan uji t 

dengan Mann Whitney. Hasil dan interpretasi dari uji non parametrik sebagai 

berikut : 

 

 

Test of Homogeneity of Variances

PMDN

6.254 1 65 .015

Levene
Statistic df1 df2 Sig.



PMA 

 Uji t dalam penelitian ini menggunakan t non parametrik (Uji Mann-

Whitney). Hipotesis yang akan diuji adalah Ho diterima (kedua kelompok industri 

sama) jika nilai Zhitung < Ztabel atau Sig Z > 0,05. Sebaliknya H1 diterima (kedua 

metode berbeda) jika nilai Zhitung > Ztabel atau Sig Z < 0,05. Hasil pengujian 

sebagai berikut: 

Tabel 4.7 
Hasil Mann-Whitney PMA 

 

Tabel di atas memperlihatkan nilai mutlak Zhitung sebesar 0.370 dan Sig Z sebesar 

0.711. Dari tabel stasistik Z diperoleh Ztabel (α=0.05) sebesar 1.96 (α=0.05). Karena 

Zhitung < Ztabel (0.370 < 1.96) dan Sig t > 0.05 (0.711 > 0.05) maka diputuskan H0 

diterima. Artinya PMA pada industri yang mendapat insentif dan industri yang 

tidak mendapat intensif adalah sama. Berdasarkan nilai rata-ratanya terlihat bahwa 

dengan kelompok industri yang mendapat insentif memiliki nilai rata-rata 

(379.1412) yang tidak terlalu jauh nilainya  jika dibandingkan dengan kelompok 

industri yang tidak mendapat insentif (rata-rata 666.8278). Artinya kelompok 

industri yang mendapat insentif memiliki PMA yang tidak berbeda jika 

dibandingkan dengan industri yang tidak mendapat intensif. 

Test Statisticsa

580.500
1246.500

-.370
.711

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

PMA

Grouping Variable: G_PMAa. 



PMDN 

Uji t dalam penelitian ini menggunakan t non-parametrik (Uji Mann-

Whitney). Hipotesis yang diuji adalah apakah terdapat perbedaan PMDN antara 

kedua kelompok industri yaitu industri yang mendapat insentif dan industri yang 

tidak mendapat intensif. Ho diterima (kedua kelompok industri sama) jika nilai 

Zhitung < Ztabel atau Sig Z > 0,05. Sebaliknya H1 diterima (kedua metode berbeda) 

jika nilai Zhitung > Ztabel atau Sig Z < 0,05. Hasil pengujian sebagai berikut: 

Tabel 4.8 
Hasil Mann-Whitney PMDN 

 

Tabel di atas memperlihatkan nilai mutlak Zhitung sebesar 2.000 dan Sig Z 

sebesar 0.711. Dari tabel stasistik Z diperoleh Ztabel (α=0.05) sebesar 1.96 (α=0.05). 

Karena Zhitung > Ztabel (2.000 > 1.96) dan Sig t < 0.05 (0.045 < 0.05) maka 

diputuskan H0 ditolak. Artinya PMDN pada industri yang mendapat insentif dan 

industri yang tidak mendapat intensif adalah berbeda. Berdasarkan nilai rata-

ratanya terlihat bahwa dengan kelompok industri yang mendapat insentif memiliki 

nilai rata-rata (1898.0735) yang lebih tinggi  jika dibandingkan dengan kelompok 

industri yang tidak mendapat insentif (rata-rata 860.5242). Artinya kelompok 

Test Statisticsa

401.500
962.500

-2.000
.045

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

PMDN

Grouping Variable: G_PMDNa. 



industri yang mendapat insentif memiliki PMDN yang lebih tinggi jika 

dibandingkan dengan industri yang tidak mendapat intensif. 

4.3 Pembahasan 

Hasil uji statistik menunjukkan ada perbedaan antara penanaman modal asing 

dan penanaman modal dalam negeri. Penanaman modal asing tidak ada perbedaan 

antara industri yang mendapatkan dan tidak mendapatkan insentif pajak. Jika 

dilihat dari data yang ada di lampiran kebijakan pajak, maka nampak jelas bahwa 

kebijakan industri lebih banyak diberikan pada sektor sekunder dan primer, 

sedangkan untuk sektor tersier tidak mendapatkan kebijakan pajak. Faktanya 

dalam data investasi penanaman modal asing yang paling besar jumlah investasi 

berada di sektor tersier terutama industri transportasi, gudang dan telekomunikasi, 

kemudian disusul oleh sektor industri sekunder dan terakhir industri primer. 

Untuk sektor primer dan sekunder jumlah investasi tidak terlalu besar, sehingga 

jika diklasifikasikan menurut kelompok mendapatkan dan tidak mendapatkan 

insentif maka akan menghasilkan pernyataan bahwa tidak ada perbedaan antara 

kelompok tersebut. Penanaman modal dalam negeri menunjukkan bahwa dari uji 

statistik dihasilkan pernyataan ada perbedaan antara kelompok mendapatkan dan 

tidak mendapatkan insentif. Pendapat uji statistik ini dapat dibuktikan dari data 

investasi, data investasi dalam negeri menunjukkan bahwa sektor sekunder yang 

paling banyak jumlah investasinya. Sedangkan jika dlihat dari kebijakan insentif 

pajak maka sektor primer dan sekunderlah yang banyak mendapatkan kebijakan, 

sehingga jika diklasifikasikan menjadi 2 kelompok mendapatkan dan tidak 

mendapatkan insentif maka akan ada perbedaan antara keduanya. 



Insentif yang diberikan pemerintah digunakan untuk menstimulus sektor-

sektor industri sehingga nantinya akan berdampak pada perekonomian. Insentif 

yang diberikan berbagai macam bentuk sesuai dengan kebutuhan pencapaian 

perekonomian. Salah satu insentif yang diberikan adalah insentif pajak yang 

difungsikan untuk menstimulus peningkatan investasi. Insentif pajak yang 

diberikan hendaknya tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan, insentif merasa perlu 

diberikan pada sektor-sektor riil yang dapat menggerakkan perekonomian. Insentif 

pajak umumnya diberikan pada sektor primer dan sektor sekunder. Pemilihan 2 

sektor ini dikarenakan diindikasikan bahwa sektor ini merupakan sektor yang 

dapat menyerap banyak tenaga kerja serta dapat meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi. Pemberian insentif pajak nantinya akan menurunkan beban pajak 

perusahaan sehingga tingkat PHK dapat dikurangi. Selain itu dengan pemberian 

insentif maka diharapkan investor dapat tertarik untuk menanamkan modal 

sehingga akan membuka lapangan kerja baru. Insentif juga digunakan untuk 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga perekonomian akan lebih baik. 

(Rama dan www.pajak.go.id) 

Kebijakan investasi sesuai lampiran dalam Peraturan Pemerintah terlihat 

lebih fokus pada sektor primer dan sekunder. Fokus terhadap 2 sektor tersebut 

dimungkinkan bahwa jika semakin banyak investor yang fokus pada 2 sektor 

tersebut maka kesejahteraan akan semakin meningkat. Selain itu kedua sektor ini 

menghasilkan produk yang banyak diminati masyarakat luas selaku konsumen. 

Jika sektor-sektor ini tidak mendapatkan insentif maka akan berpengaruh terhadap 

pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pengaruh tersebut dapat disebabkan oleh 

http://www.pajak.go.id


minat investasi pada sektor tersebut yang rendah karena tingginya tingkat pajak 

yang harus dibayar ke pemerintah, atau bahkan harga yang dibebankan kepada 

konsumen akan lebih tinggi sebab investor harus membayar pajak yang tinggi 

sehingga profit yang didapatkan tetap sesuai dengan keinginan. Selain itu, sektor 

sekunder dan primer ada kemungkinan untuk dijadikan sebagai sektor riil yang 

dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menyerap tenaga kerja. Sektor riil 

tersebut yang perlu didukung oleh insentif pajak. 

Investasi mempunyai beberapa faktor yang dapat dijadikan pertimbangan 

sebelum menentukan investasi. Faktor-faktor pengaruh investasi ada 2 yakni 

faktor eksternal dan internal, untuk faktor internal antara lain kepastian usaha, 

sumber daya alam yang memadai, sarana dan prasarana terpenuhi, birokrasi yang 

transparan, pemberian insentif, kemudahan dalam pelayanan perijinan, potensi 

pasar. Faktor eksternal merupakan faktor yang berupa gambaran situasi 

perekonomian global, kompetisi kebijakan yang diberikan negara lain untuk 

menarik investor (Henry Faisal Noor dalam Kartika). 

Kebijakan pajak yang banyak diberikan pada sektor primer dan sekunder 

ternyata tidak selamanya dimanfaatkan baik oleh investor. Dari uraian analisis 

data membuktikan bahwa yang banyak memanfaatkan di kedua sektor tersebut 

hanyalah untuk penanaman modal dalam negeri, sedangkan penanaman modal 

asing banyak di investasikan pada sektor tersier. Keputusan investor untuk 

berinvestasi terbukti tidak hanya dilihat dari segi insentif pajak yang diberikan, 

namun juga melihat faktor eksternal dan internal lainnya.  



Pertimbangan faktor investasi lainnya nampak jelas dipertimbangkan dalam 

penanaman modal asing, sebab walaupun sektor tersier tidak mendapatkan 

insentif tetapi terbukti paling banyak menarik minat investor. Sektor tersier yang 

paling banyak diminati adalah sektor transportasi, gudang dan komunikasi. 

Pemilihan investasi pada sektor tersier dapat disebabkan oleh beberapa hal yakni 

dalam sektor tersier lebih banyak permintaan terutama untuk sektor komunikasi 

dan transportasi, sektor tersier membutuhkan modal yang lebih banyak daripada 

sektor lainnya sehingga investor asing yang umumnya mempunyai modal lebih 

banyak akan tertarik jika tingkat pengembalian yang dijanjikan cukup 

memuaskan.  

Clark-Fisher dalam www.smecda.com menyatakan bahwa jika pendapatan 

per kapita tinggi maka akan terjadi penurunan penggunaan sumber daya pada 

sektor primer tetapi akan terjadi peningkatan pada sektor sekunder dan tersier, 

perbedaan itu merupakan suatu determinan dari perkembangan suatu wilayah. Jika 

dilihat dari sisi penawaran dan permintaan maka penawaran yang berupa tenaga 

kerja dan modal kerja akan berpindah sesuai dengan permintaan sedangkan untuk 

permintaan, elastisitas pendapatan yang timbul dari tingginya permintaan di sektor 

jasa dan industri manufaktur akan mengakibatkan realokasi sumber daya dari 

sektor primer ke sektor jasa dan manufaktur (sekunder). Peralihan sektor ini 

tentunya mempengaruhi peningkatan produktivitas pada sektor sekunder dan 

primer. 

Rum Alim (2006) mendeskripsikan tingkat konsumsi masing-masing sektor 

usaha sesuai dengan data yang diperoleh dari SAMIJASUM 2002. Konsumsi 

http://www.smecda.com


untuk daerah Jawa dan Sumatera banyak terdapat pada sektor jasa terutama 

transportasi dan komunikasi. Tingkat konsumsi di Jawa lebih tinggi daripada 

Sumatera, namun konsumsi  untuk masing-masing sektor sama yakni berpusat di 

sektor jasa, sekunder dan primer. Tingkat konsumsi jika dilihat dari golongan 

pemakai maka dapat digolongkan sebagai berikut (data terdapat di lampiran) : 

a. Untuk golongan buruh tani, daerah Jawa tingkat konsumsi industri 

pengolahan merupakan angka tertinggi yang diikuti pertanian dan terakhir 

jasa. Tingkat Konsumsi di pulau Sumatera berpusat di sektor pertanian 

dan diikuti sektor industri pengolahan dan jasa. 

b. Golongan pengusaha tani, golongan rendah di desa, golongan atas di 

desa, golongan rendah kota dan golongan atas kota mempunyai tingkat 

konsumsi yang tinggi di setor jasa kemudia diikuti sektor industri 

pengolahan, pertanian pertambangan dan penggalian.  

Uraian tingkat konsumsi berdasarkan golongan dapat menjelaskan bahwa 

tingkat konsumsi terpusat di sektor jasa sehingga sektor jasa merupakan sektor 

dominan yang banyak diminati oleh masyarakat. Dominannya pada sektor 

tersebut manandakan sektor tersebut mempunyai pasar konsumen yang banyak 

sehingga return juga akan memuaskan.  

Pemilihan sektor tersier dimungkinkan bahwa pada sektor ini akan 

didapatkan lebih banyak return daripada sektor lainnya, sebab jika diuraikan 

industri pada sektor tersier antara lain listrik, gas dan air; konstruksi; perdagangan 

dan reparasi; hotel dan restoran; transportasi, gudang dan komunikasi; perumahan, 

kawasan industri dan perkantoran dan jasa lainnya merupakan industri yang akan 



banyak melayani konsumen kelas atas dan konsumen yang memiliki pola 

kehidupan konsumtif, sehingga untuk berinvestasi dalam sektor tersier dinilai 

lebih aman. Selain alasan tersebut ada faktor-faktor eksternal dan internal yang 

dapat mempengaruhinya. 

Berbeda dari penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri 

nampaknya lebih memperhatikan beberapa faktor invetasi salah satunya mengenai 

pajak. Tingginya tingkat investasi di sektor sekunder dan primer dapat 

dimungkinkan bahwa para investor juga mempertimbangkan dari sisi pajak, 

walaupun sebenarnya tidak hanya sisi pajak yang menjadi pertimbangan utama. 

Pemberian insentif pajak merupakan faktor stimulus untuk lebih menarik minat 

investasi, namun setelah terjun dalam investasi maka faktor internal dan eksternal 

yang menentukan kelangsungan usaha.   

Surahmat (2007) menyatakan bahwa pajak bukan merupakan faktor utama 

dalam pengambilan keputusan oleh investor dalam berinvestasi. Apabila 

diperingkat, kestabilan politik dan potensi pasar merupakan faktor yang menjadi 

pertimbangan utama dalam berinvestasi, sedangkan pajak merupakan urutan 

kesekian dari 2 faktor tersebut. Tax neutrality adalah pajak tidak menjadi 

pertimbangan dalam melakukan investasi. Selain itu penyebab pajak tidak 

dijadikan faktor utama oleh investor asing sebab perjanjian pajak berganda 

dengan beberapa negara  menyatakan bahwa pajak yang dipungut di Indonesia 

nantinya dapat dikreditkan dengan pembayaran pajak di negara asal investor. 

Uraian pembahasan diatas menyatakan bahwa pajak bukan merupakan faktor 

utama yang dipertimbangakan investor untuk berinvestasi. Investor asing terpusat 



di sektor jasa walaupun sektor jasa belum mendapatkan insentif pajak tetapi 

investor asing tetap terpusat di sektor ini. Terpusatnya pada sektor jasa sebab 

sektor ini memiliki potensi pasar yang besar dan hal ini nampak pada tingkat 

konsumsi masyarakat Jawa dan Sumatera. Investor dalam negeri yang terpusat 

pada sektor sekunder dan primer nampaknya mempertimbangkan insentif pajak 

walaupun tidak menutup kemungkinan faktor lain juga menjadi pertimbangan 

utama dalam berinvestasi.  

Peningkatan investasi harus terus dilakukan pemerintah agar dapat 

menambah minat peningkatan investasi di Indonesia. Investasi dapat ditingkatkan 

dengan beberapa cara selain memberikan insentif pajak, pemerintah juga perlu 

melakukan pembenahan di faktor lainnya. Menurut Jaja Raharja (2005) cara 

meningkatkan iklim investasi antara lain: 

a. Perubahan mentalitas birokrasi sehingga bisa lebih transparan dan tidak 

ada penyimpangan etika, hukum dan moral. 

b. Mempermudah perizinan investasi, sehingga prosedur investasi tidak 

terlalu panjang dan lama 

c. Pembenahan sarana dan prasarana yang mendukung investasi 

d. Pembenahan faktor lainnya 

 

 

 

  

 



BAB V 

KESIMPULAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian mengenai investasi dan insentif pajak dengan data sekunder dari 

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang telah dilakukan mendapatkan 

beberapa kesimpulan, antara lain: 

a. Hasil data menunjukkan ada perbedaan antara Penanaman Modal Dalam 

Negeri dan Penanaman Modal Asing. Penanaman Modal Dalam Negeri 

(PMDN) menyatakan bahwa ada perbedaan investasi antara sektor usaha 

(industri) yang mendapatkan dan tidak mendapatkan insentif. Penanaman 

Modal Asing (PMA) menyatakan bahwa tidak ada perbedaan investasi 

antara sektor usaha (industri) yang mendapatkan dan tidak mendapatkan 

insentif. 

b. Investor PMA lebih banyak menginvestasikan pada sektor tersier 

khusunya bidang telekomunikasi, gudang dan transportasi; kemudian 

sektor sekunder dan terakhir primer. Penginvestasian dominan pada 

sektor tersier tentunya telah diputuskan dengan mempertimbangkan 

faktor-faktor investasi yang mendukung. Di investasi asing ini terbukti 

bahwa kebijakan pajak (insentif pajak) yang diberikan pemerintah tidak 

menjadi pertimbangan utama dalam investasi sebab investor asing 

melihat faktor pendukung lainnya yang dinilai prospektif. 



c. Investor PMDN banyak berinvestasi pada sektor sekunder, tersier dan 

primer. Jika dipisahkan antara yang mendapatkan insentif dan tidak maka 

akan ada perbedaan yang signifikan. Pemilihan investasi dalam negeri 

pada sektor yang mendapatkan insentif dapat disebabkan oleh adanya 

insentif yang diberikan, walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa 

faktor pendukung lainnya juga dijadikan pertimbangan utama. 

d. Kebijakan pajak yang diberikan pemerintah kepada para investor kurang 

dimanfaatkan investor dengan baik. Pertimbangan investor tidak hanya 

dilihat dari insentif pajak, namun juga mempertimbangkan faktor-faktor 

yang lebih menguntungkan lainnya. Faktor- faktor tersebut antara lain: 

sumber daya alam, kepastian usaha, sarana dan prasarana terpenuhi, 

birokrasi yang transparan, mudahnya perijinan, potensi pasar dan 

perekonomian global. 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian yang telah dilakukan mengenai investasi dan insentif pajak 

mempunyai keterbatasan penelitian yaitu : 

a. Penelitian ini hanya memfokuskan pada insentif pajak dengan berasumsi 

bahwa faktor-faktor lain yang turut mempengaruhi investasi yakni sama 

atau diabaikan. 

b.  Penelitian ini hanya menggunakan data sekunder dari BKPM (Badan 

Koordinasi Penanaman Modal) tanpa melakukan survey langsung pada 

para investor untuk mengetahui pertimbangan utama yang digunakan 



dalam berinvestasi dan pendapat investor mengenai insentif pajak. Survey 

langsung yang tidak dilakukan dalam penelitian ini menyebabkan 

penelitian ini hanya menguraikan pembahasan data dan 

menghubungkannya dengan teori dari buku, jurnal, penelitian-penelitian 

yang relevan dan artikel di internet. 

 

5.3 Saran 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dan analisis data serta kesimpulan, 

maka saran yang dapat diberikan antara lain: 

a. Pemerintah perlu melakukan pembenahan terhadap inftrastruktur sarana 

dan prasaran pendukung investasi. Selain itu, pemerintah juga harus 

memperhatikan faktor-faktor yang paling dominan untuk dijadikan 

pertimbangan investor dalam berinvestasi. Faktor-faktor tersebut juga 

perlu dilakukan pembenahan sesuai dengan keinginan para investor 

sehingga dapat menarik para investor untuk berinvestasi. 

b. Pemerintah perlu mempertimbangkan pemberian insentif pada investor 

sebab faktor ini bukan merupakan faktor utama dari investasi. Pengkajian 

ulang insentif ini perlu dilakukan sehingga pemberian insentif tepat 

sasaran serta tidak merugikan negara dari segi penerimaan pajak. Selain 

itu pengkajian perlu dilakukan berdasarkan bidang-bidang yang diminati 

maupun bidang-bidang yang nantinya akan banyak berperan dalam 

perbaikan ekonomi Indonesia. 
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