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B A B  V 

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

a. Dari analisis tahun demi tahun dan semester derai se
mester sampai dengan akhir Pelita III tentang penerimaan 
APBN, dan analisis tentang perkembangan penerimaan pajak 

non migas dalam hubungannya dengan perekonomian, raaka je- 
laslah bahwa penerimaan pajak migas mempunyai peran yang 

sangat dominan dalam APBN, peningkatan jumlah APBN mem - 
punyai pengaruh yang positif terhadap perekonomian, dan 
penerimaan pajak non migas masih dapat untuk ditingkat - 
kan lebih lanjut.

Hal tersebut telah diuji kebenarannya malalui ha - 

sil pengujian dari dua buah model regresi sederhana dan 
sebuah persamaan identitas. Dengan demikian hipotesaker- 
ja yang dikemukakan telah diuji kebenarannya.

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan maka me- 
mang benar bahwa jika penerimaan pajak non migas diting- 
katkan dan dapat berperan besar (dominan) dalam APBN se- 
hingga APBN dapat tetap meningkat, maka perekonomian 
akan tetap dapat meningkat.

b. Berdasarkan analisis regresi tentang pengaruh PDB 
terhadap penerimaan pajak non migas, maka ternyata ma - 

sih dimungkinkan untuk meningkatkan penerimaan pajak non
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migas karena ternyata penerimaan yang dihasilkan selama 

ini belum mencapai hasil yang maksimal.

c. Berdasarkan analisis tentang kemampuan untuk memungut 
pajak (tax effort) dan latar belakang historis maupun fal- 

safah dari undang-undang perpajakan di Indonesia, maka su- 

dah seyogyanya dilakukan perombakan yang mendasar terhadap 
sistim perpajakan yang dianut sampai dengan akhir Peli - 

ta III.

d. Pengaruh perekonomian (PDB) terhadap naik turunnya 
penerimaan pajak non migas ternyata sangat tinggi / sangat 

kuat, sehingga bila pemerintah merencanakan untuk mening- 

katkan penerimaan pajak non migas maka kondisi perekono - 
mian harus benar-benar diperhitungkan.

e. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Perpajakan Ta - 
hun 1983 memang terjadi peningkatan peranan pajak non mi
gas dalam APBN, tetapi ternyata peningkatan peranan pajak 

non migas dalam APBN lebih banyak disebabkan oleh menurun* 
nya pertumbuhan pajak migas dan pertumbuhan APBN daripada 
oleh pertumbuhan pajak non migas.

f. Sejak dilaksanakan Pembangunan Lima Tahunan-an, pe - 
nerimaan pajak non migas secara umum selalu meningkat dan 
begitu pula dengan perekonomian (PDB). Maka bila mengingat
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pengaruh pemerintah (APBN) terhadap naik turunnya pereko
noniian (PDB)sangat tinggi/sangat kuat, sedangkan peneri - 
maan pajak non migas hanya merupakan bagian dari APBN , 
berdasarkan kurva Laffer maka posisi perekonomian belum 
mencapai titik maksimal dan tarif pajak belum mencapai ti- 
tik optimal, sehingga belum menghasilkan penerimaan pajak 
yang maksimal. Dengan demikian tarif pajak masih dapat di- 

tingkatkan lagi dan akan tetap menghasilkan peningkatan 

perekonomian dan penerimaan pajak ke arah maksimal#

2 • Saran

a. Mengingat tax effort yang masih rendah, maka , untuk 
meningkatkan penerimaan pajak non migas dengan sistim self 

assessment adalah merupakan hal yang kontradiktif. Sehing

ga perlu diadakan tindak lanjut yang mendukung peningkat
an penerimaan pajak non migas yaitu dengan mengusahakan 
memperoleh data yang lebih lengkap dan baik tentang kon - 
disi keuangan wajib pajak/yaing seharufinya menjadi wajib pajak.

b. Karena pengaruh perekonomian (PDB) sangat kuat ter - 
hadap penerimaan pajak non migas, dan bila kondisi pereko

nomian tidak berada pada kondisi yang baik, serta pemerin
tah tetap ingin meningkatkan penerimaan pajak non migas , 
maka cara yang memungkinkan adalah :

- dengan meningkatkan/memperluas wajib-pajak sampai pada 

jumlah yang sebanding dengan peningkatan tax-base, hal
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ini dapat diartikan "menjaring" wajib-pajak yang seha -t
rusnya menjadi wajib-pajak yang selama ini masih belum 

"ter jaring11.

- memberlakukan tarif pajak yang progresif-progresif khu- 
sus untuk Pajak penghasilan perorangan dan Pajak penju- 

alan atas barang mewah, dengan mengingat bahwa kenaikan 

tarif pajak tersebut relatif tidak berpengaruh negatif 

terhadap perekonomian.

c. Mengingat akan keterbatasan kemampuan dalam mengana- 
lisis dan keterbatasan data karena jangka waktu berlaku - 
nya Undang-Undang Perpajakan tahun 1983 yang relatif ma
sih baru, maka dirasakan perlu dilakukan penelitian lebih 
lanjut.
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