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BAB II 

Tinjauan Pustaka 

1. Penelitian Terdahulu 

Puspitasari dkk (2016) menjelaskan bahwa 1. Proses pemungutan Pajak 

Parkir di Kota Malang telah dilaksanakan dengan baik. Proses pemungutan telah 

dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang Pajak Daerah Nomor 28 Tahun 2009 

dalam hal ini proses yang dilakukan meliputi pendataan objek pajak dan subyek 

pajak, penetapan pajak dalam perhitungan pajak yang terutang, penyetoran pajak, 

penagihan pajak serta pembukuan dan pelaporan. 2. Berdasarkan hasil penetian 

ditemukan bahwa perolehan hasil pajak parkir di Kota Malang dari tahun 2009 

hingga tahun 2013 telah mengalami peningkatan yang diikuti dengan 

pertumbuhan presentase realisasi penerimaan yang naik turun. 3. Berdasarkan 

hasil penetian ditemukan beberapa hambatan yang biasanya sering terjadi. 

Hambatan-ambatan tersebut antara lain Sumber Daya Manusia yang rendah, 

keterbatasan personal yang dimiliki oleh Dinas Pendapatan Kota Malang dan 

kurang efektifnya sistem pemungutan pajak daerah.  

Adapun upaya-upaya yang dilakukan dalam peningkatan pajak parkir yaitu 

sosialisasi dengan pendekatan langsung kepada masyarakat. Selain sosialisasi 

dengan pendekatan langsung kepada masyarakat sosialisasi juga bisa dilakukan 

dalam bentuk media brosur, baliho, pemasangan spanduk, atau dapat pula berupa 

iklan di media cetak dan elektronik, seperti koran, majalah, televisi. Upaya yag 

dilakukan selanjutnya yaitu dibutuhkan penambahan jumlah staff dari Dinas 

Pendapatan Kota Malang yang selalu siaga di lapangan, dan perbaikan sistem 

administrasi.  
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Yuliani dkk (2015) menjelaskan bahwa rata-rata pertumbuhan jumlah hotel, 

jumlah restoran, penerimaan pajak hotel restoran, dan pendapatan pajak daerah 

kota Malang tahun 2009-2013 berturut-turut 58,53%, 9,55%, 25,73%, dan 50,27% 

dengan nilai kontribusi pajak hotel restoran terhadap pajak daerah sebesar 

21,22%. Upaya yang dilakukan DISPENDA dalam meningkatkan pajak hotel 

restoran dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. 

Putri dkk (2014) menjelaskan bahwa 1. Tingkat kontribusi penerimaan 

pajak hotel dalam kurun waktu 8 (delapan) tahun periode 2006-2013 terhadap 

pendapatan asli daerah berturut-turut adalah 5,32%, 4,06%, 5,47%, 5,66%, 6,46%, 

4,38%, 4,25% dan 5,84%. 2. Tingkat efektivitas pajak hotel dalam kurun waktu 8 

(delapan) tahun periode 2006-2013 berturut-turut yaitu 106,96%, 101,04%, 

103,63%, 102,33%, 111,02%, 102,51%, 109,81% dan 125,37%.  

Kemudian untuk tingkat kontribusi penerimaan pajak restoran dari tahun 

2006 hingga 2013 berturut-turut adalah 10,68%, 8,00%, 10,75%, 11,71%, 

13,16%, 9,09%, 8,82%, dan 10,68%. Sedangkan untuk tingkat kontribusi 

penerimaan pajak hiburan dari tahun 2006 hingga 2013 berturut-turut adalah 

2,21%, 1,78%, 2,13%, 1,95%, 1,80%, 1,24%, 1,36% dan 1,71%. 2. Tingkat 

efektivitas pajak hotel dalam kurun waktu 8 (delapan) tahun periode 2006-2013 

berturut-turut yaitu 106,96%, 101,04%, 103,63%, 102,33%, 111,02%, 102,51%, 

109,81% dan 125,37%. Kemudian untuk tingkat efektivitas pajak restoran periode 

2006 hingga 2013 berturut-turut yaitu 100,81%, 100,62%, 102,82%, 101,69%, 

108,48%, 102,04%, 112,75% dan 118,85%. Sedangkan tingkat efektivitas pajak 
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hiburan pada tahun 2006-2013 berturut-turut adalah 87,63%, 109,15%, 101,44%, 

100,25%, 112,90%, 124,29%, 158,85% dan 118,30%.  

2. Landasan Teori 

2.1.  Pajak Daerah 

Menurut Pahala (2010:10), pengertian pajak daerah yaitu: “Pajak daerah 

merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan 

daerah, yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah 

dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah 

karena pemerintah daerah di Indonesia terbagi menjadi dua yaitu pemerintah 

provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang diberi kewenangan untuk 

melaksanakan otonomi daerah”. Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 Jenis Pajak 

kabupaten/kota terdiri atas: a. Pajak Hotel; b. Pajak Restoran; c. Pajak hiburan; d. 

Pajak Reklame; e. Pajak Penerangan Jalan; f. Pajak Mineral Bukan Logam dan 

Batuan; g. Pajak Parkir; h. Pajak Air Tanah; i. Pajak Sarang Burung Walet; j. 

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan; k. Bea Perolehan Hak 

atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). 

2.2.  Retribusi Daerah 

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahu 2009 mendefinisikan Retribusi 

Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai 

pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan 

dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau 

Badan. Pemungutan retribusi daerah tidak dapat diborongkan, artinya seluruh 

proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. 
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Namun dalam hal ini, bukan berarti pemerintah tidak bisa bekerja sama dengan 

pihak ketiga. Dalam pemungutan retribusi maka harus menggunakan Surat 

Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. 

Adapun jenis-jenis retribusi daerah adalah a. retribusi jasa umum. b. retribusi jasa 

usaha. c. retribusi perizinan tertentu.  

2.3. Pendapatan Asli Daerah 

Menurut Muluk (2006:77) dalam Putri dkk (2014) PAD atau locally raised 

revenue merupakan pendapatan yang ditentukan dan dikumpulkan secara lokal. 

Sedangkan menurut Widjaya (1992:42) dalam Putri dkk (2014) PAD merupakan 

salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan 

dalam memenuhi belanja daerah dan usaha daerah guna memperkecil 

ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atas (subsidi). 

Sementara itu, PAD menurut Halim (2004:67) yaitu semua penerimaan daerah 

yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Adapun komponen dari PAD 

dibagi menjadi empat jenis, yaitu: (1) Pajak daerah; (2) Retribusi daerah; (3) Hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; (4) Lain-lain PAD yang sah. 

PAD sangat penting sebagai sumber pembiayaan dan sebagai tolok ukur 

dalam pelaksanaan otonomi daerah. Sehingga untuk melaksanakan otonomi 

daerah, pemerintah harus dapat mengidentifikasi sektor-sektor yang dinilai 

potensial sebagai pendorong pembangunan daerah, terutama dalam 

memaksimalkan PAD. Semakin besar penerimaan PAD suatu daerah maka 

semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah tersebut terhadap 

pemerintah pusat. Sebaliknya semakin rendah penerimaan PAD suatu daerah 



11 
 

maka semakin tinggi tingkat ketergantungan pemerintah daerah tersebut terhadap 

pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan PAD merupakan sumber penerimaan 

daerah yang berasal dari dalam daerah itu sendiri (Irwadi, 2013). 

2.4. Potensi Fiskal 

Potensi atau kapasitas fiskal adalah gambaran kemampuan keuangan 

masing-masing daerah yang dicerminkan melalui penerimaan umum Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (tidak termasuk dana alokasi khusus, dana 

darurat, dana pinjaman lama, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi 

untuk membiayai pengeluaran tertentu) untuk membiayai tugas pemerintahan 

setelah dikurangi belanja pegawai dan dikaitkan dengan jumlah penduduk miskin 

(Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK/07/2008). Potensi fiskal dapat 

diukur dengan komponen- komponennya terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, 

Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan pendapatan daerah lainnya yang sah), 

dimana dana bagi hasil dan dana alokasi umum termasuk dalam dana transfer atau 

dana perimbangan.  

Dana Perimbangan atau dana transfer merupakan dana yang bersumber dari 

penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan 

kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah (Abdullah dan Halim 2006). 

Komponen pertama dari potensi fiskal adalah Pendapatan Asli Daerah merupakan 

semua penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang 

dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. 

Komponen pendapatan daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah dan PAD 

lainnya; Komponen kedua adalah Dana Alokasi Umum yaitu dana yang berasal 
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dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan 

antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka 

pelaksanaan desentralisasi.  

2.5. Efektivitas 

Menurut Gibson dkk (1984:28) efektivitas adalah konteks perilaku 

organisasi merupakan hubungan antar produksi, kualitas, efisiemsi, fleksibilitas, 

kepuasan, sifat keunggulan dan pengembangan. Efektivitas pada dasarnya 

berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). 

Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang 

harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan 

mencapai tujuan dan sasaran akhir kagiatan (spending wisely). Indikator 

efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampat (outcome) dari keluaran 

(output) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi 

output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, 

maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi . 

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai 

tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi 

tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting yang dicatat oleh 

Mardiasmo (2009:134) adalah bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa 

besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Biaya boleh 

jadi melebihi apa yang telah dianggarkan, boleh jadi dua kali lebih besar atau 

bahkan tiga kali lebih besar daripada yang telah dianggarkan. Efektivitas hanya 



13 
 

melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. 

2.6. Pertumbuhan Ekonomi 

Menurut Prasetyo (2009) dalam Haryanto (2013), istilah pertumbuhan 

ekonomi (economic growth) secara paling sederhana dapat diartikan sebagai 

pertambahan output atau pertambahan pendapatan nasional agregat dalam kurun 

waktu tertentu misalkan satu tahun. Perekonomian suatu negara dikatakan 

mengalami pertumbuhan jika jumlah balas jasa riil terhadap penggunaan faktor-

faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya. 

Dengan demikian pengertian pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai 

kenaikan kapasitas produksi barang dan jasa secara fisik dalam kurun waktu 

tertentu (Prasetyo, 2009 dalam Haryanto, 2013).  

Menurut Kuznet dalam Todaro (2003) dalam Sasana (2009) pertumbuhan 

ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara 

bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. 

Pertumbuhan ekonomi sering di ukur dengan mengunakan pertumbuhan produk 

domestic bruto (PDB/PDRB), namun demikian indikator ini dianggap tidak selalu 

tepat dikarenakan tidak mencerminkan makna pertumbuhan yang sebenarnya. 

Indikator lain, yaitu pendapatan per kapita dapat digunakan untuk mengukur 

pertumbuhan ekonomi ini (Kuncoro, 2004) 

2.7. Kebijakan Fiskal Daerah 

Kebijakan fiskal daerah memberikan peluang yang lebih besar kepada 

pemerintah daerah untuk menggali potensi daerah, sedangkan dari sisi 
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pengeluaran diharapkan mampu mengalokasikannya sesuai dengan prioritas 

kebutuhan masyarakat (Koswara, 2001). Eksternalitasnya diharapkan merangsang 

pertumbuhan investasi swasta dan perkembangan perekonomian daerah sehingga 

pada akhirnya meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi kemiskinan 

(Smoke, 1996). Dalam pelaksanaan kebijakan fiskal daerah, perencanaan dan 

penganggaran pembangunan ketahanan pangan sebagian besar menjadi 

kewenangan pemerintah daerah bersama masyarakat.  

Peran pemerintah daerah bersama masyarakat diharapkan lebih besar karena 

pemerintah daerah dianggap lebih tahu dalam mengatasi permasalahan secara 

lebih spesifik berdasarkan potensi dan keunggulan serta keanekaragaman sumber 

daya. Kondisi ini memungkinkan berkembangnya kreativitas masyarakat daerah 

dalam mengembangkan potensi pangan sesuai dengan sumber daya, budaya, dan 

selera masyarakat setempat. 

2.8. Keuangan Daerah 

Halim (2001:19) mengartikan ‘’keuangan daerah sebagai semua hak dan 

kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik 

berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang itu 

belum dimiliki/dikuasai oleh Negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-

pihak lain sesuai ketentuan/peraturan undangundang yang berlaku’’. 

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005, 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam ketentuan umumnya menyatakan 

bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka 
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penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk 

didalamnya segala bentuk kekayaan daerah tersebut. Kebijakan keuangan daerah 

senantiasa diarahkan pada tercapainya sasaran pembangunan, terciptanya 

perekonomian daerah yang mandiri sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan 

berdasarkan demokrasi ekonomi yang berlandaskan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar 1945 dengan peningkatan kemakmuran rakyat yang merata. 

2.9. Desentralisasi Fiskal Daerah 

Dalam melaksanakan desentralisasi fiskal, prinsip (rules) money should 

follow function merupakan salah satu prinsip yang harus diperhatikan dan 

dilaksanakan (Bahl,2000:19). Artinya, setiap penyerahan atau pelimpahan 

wewenang pemerintahan membawa konsekuensi pada anggaran yang diperlukan 

untuk melaksanakan kewenangan tersebut (Sasana, 2009). Lebih lanjut Sasana 

(2009) menjelaskan Desentralisasi fiskal diperlukan untuk perbaikan efisiensi 

ekonomi, efisiensi biaya, perbaikan akuntabilitas dan peningkatan mobilisasi 

dana. Desentralisasi fiskal tidak bisa diadopsi begitu saja, namun di sesuaikan 

dengan latar belakang sejarah dan kebudayaan, kondisi-kondisi lembaga, politik, 

dan ekonomi yang melekat pada negara itu. 

Menurut Oates (1993) desentralisasi fiscal akan mampu meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, karena pemerintah sub 

nasional/pemerintah daerah akan lebih efisien dalam produksi dan penyediaan 

barang-barang publik. Pengambilan keputusan pada level pemerintah lokal akan 

lebih didengarkan untuk menganekaragamkan pilihan lokal dan lebih berguna 

bagi efisensi alokasi. Bohte dan Meier (2000) yang dikutip oleh Adi (2005) 
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mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan lebih tinggi 

ternyata terjadi pada pemerintahan yang terdesentralisasi.  

Berdasarkan teori Tiebout Model yang menjadi landasan konsep 

desentralisasi fiskal, bahwa dengan adanya pelimpahan wewenang akan 

meningkatkan kemampuan daerah dalam melayani kebutuhan barang publik 

dengan lebih baik dan efisien. Penyebab mendasar dari peningkatan kemampuan 

tersebut adalah karena pemerintah daerah dipandang lebih mengetahui kebutuhan 

dan karakter masyarakat lokal, sehingga program-program dari kebijakan 

pemerintah akan lebih efektif untuk dijalankan, sekaligus dari sisi penganggaran 

publik akan muncul konsep efisiensi karena tepat guna dan berdaya guna 

(Sumarsono dan Utomo, 2009). 

2.10. Kontribusi  

Kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain 

untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau yang bersama. Jika penerimaan dari 

pajak reklame sesuai target atau melebihi target yang telah ditentukan, maka hasil 

penerimaan pajak dan retribusi dalam PAD tidak akan bergantung lagi pada hasil 

dana perimbangan dan bantuan dari pusat lagi. 

Sedangkan untuk mengetahui besarnya kontribusi pajak reklame terhadap 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya selama satu tahun, dapat dihitung 

dengan mengunakan rumus (Halim, 2001) 

 


