
5 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Tirtawati (2011) meneliti tentang Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Hiburan dan 

Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Prospek Kontribusi 

terhadap APBD (Anggaran Pendapata dan Belanja Daerah) Kabupaten Bandung. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian ini diperoleh 

bahwa secara serempak PHR, Pajak Hiburan dan Pajak Reklame terhadap PAD 

memiliki pengaruh yang nyata, dan secara parsial hanya PHR yang berpengaruh 

nyata.  

Octovido (2014) meneliti tentang Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah di 

Kota Batu Tahun 2009-2013. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

efektivitas dan kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota 

Batu. Metode penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa tahun 2010 memiliki efektivitas yang terendah (69,30%) dan 

tahun 2012 memiliki tingkat efektivitas tertinggi (136,67%), serta untuk konribusi 

tahun 2009 memiliki kontribusi yang terkecil (45,21%) dan tahun 2012 memiliki 

kontribusi yang terbesar (72,66%).  

Puspitasari (2014) meneliti tentang Efektivitas, Efisiensi, dan Kontribusi Pajak 

dan Retribusi Daerah di Kabupaten Blora Tahun 2009-2014. Penelitian ini 

menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Hasil dari penelitian adalah: (1) 

Tingkat efektivitas untuk pajak daerah dan retribusi daerah selama tahun 2009-2013 

masuk dalam kategori sangat efektif. (2) Tingkat efisiensi untuk pajak daerah dan 

retribusi daerah dari tahun 2009 sampai 2013 secara keseluruhan berada pada 
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tingkat efisien. (3) Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah 

Kabupaten Blora dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 kurang berkontribusi. 

Namun tingkat rasio kontribusinya cenderung naik. (4) Kontribusi retribusi daerah 

terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Blora dari tahun 2009-2013 

berkontribusi sedang tetapi rasio kontribusinya cenderung turun setiap tahunnya. 

(5) Analisis uji beda t-tes untuk efektivitas dan efisiensi untuk pajak daerah dan 

retribusi daerah tidak menunjukkan perbedaan. Sedangkan untuk kontribusi pajak 

daerah dan retribusi daerah menunjukkan perbedaan diantara keduanya. 

Faradina (2012) meneliti tentang efektivitas penerimaan Pajak Restoran di 

Kota Malang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas 

dan untuk mengetahui tingkat efisiensi penerimaan pajak restoran pada Dinas 

Pendapatn Daerah Kota Malang tahun 2007-2011, Serta untuk mengetahui 

perkembangan pajak restoran di Kota Malang selama 5 (lima) tahun terakhir dilihat 

dari laju pertumbuhan dan kontribusinya pertahun terhadap pajak daerah dan 

Pendapatan Asli Daerah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Berdasarkan hasil analisis 

yang dilakukan diketahui bahwa tingkat efektivitas penerimaan pajak restoran 

sangat baik, kemudian untuk tingkat efisiensi pemungutan pajaknya juga bisa 

dikatakan sangat efisien, untuk laju pertumbuhan pajak restoran selama 5 (lima) 

tahun Kota Malang mengalami fluktuasi yang halus. 

Putri (2016) meneliti tentang Efisiensi, Efektivitas, dan Kontribusi Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Surakarta Tahun 2009-2014. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui (1) tingkat efisiensi pajak daerah dan retribusi daerah 

di Kota Surakarta, (2) tingkat efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah di Kota 

Surakarta, dan (3) bagaimana kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap 
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pendapatan asli daerah di Kota Surakarta tahun 2009-2014. Penelitian ini 

menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Hasil dari penelitian adalah: (1) 

Tingkat efisiensi untuk pajak daerah dan retribusi daerah selama 6 tahun masuk 

dalam kategori sangat efisien. (2) Tingkat efektivitas untuk pajak daerah selama 6 

tahun berada pada tingkat sangat efektif. (3) Tingkat efektivitas untuk retribusi 

daerah selama 6 tahun berada pada tingkat yang efektif. (4) Kontribusi pajak daerah 

terhadap pendapatan asli daerah Kota Surakarta selama 6 tahun sangat 

berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah. (5) Kontribusi retribusi daerah 

terhadap pendapatan asli daerah Kota Surakarta selama 6 tahun berkontribusi 

sedang terhadap pendapatan asli daerah. (6) Analisis uji beda t-tes untuk efisiensi, 

efektivitas, dan kontribusi untuk pajak daerah dan retribusi daerah tidak 

menunjukkan perbedaan rata-rata. 

Agustin (2016), menganalisis tentang tingkat keberhasilan pemungutan Pajak 

dan Retribusi Daerah di Kota Batu Hasil. Penelitian ini menggunakan metode 

deskriptif kuantitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Rasio Efektivitas, Rasio 

Kontribusi, dan Rasio Pertumbuhan saling berkaitan, karena antara target dan 

realisasi perbedaannya tidak jauh beda dan rata-rata tiap tahun pasti banyak 

mengalami kenaikan tetapi pada Rasio Pertumbuhan yang hasil rata-ratanya banyak 

mengalami keminusan yang salah satunya terjadi pada Pajak Hiburan. 

Nizar (2016), menganalisis tentang tingkat keberhasilan penerimaan Pajak 

Daerah yang ditinjau dari efektivitas, kontribusi dan pertumbuhan di Kabupaten 

Banyuwangi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Hasil dari 

penelitian ini adalah Pajak Daerah termasuk dalam kategori efektif, kontribusi 

keseluruhan Pajak Daerah di bawah 40%, sedangkan untuk pertumbuhan paling 
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tinggi yaitu Pajak Hotel dan paling rendah yaitu Pajak Reklame, Pajak Parkir, PBB, 

BPHTB yang kurang dari 20%. 

B. Landasan Teori 

1. Otonomi Daerah 

Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945 telah 

mengamanatkan diselenggarakan otonomi seluas-luasnya dalam kerangka Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, perlu ada pengaturan secara adil dan 

selaras mengenai hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber 

daya alam dan sumber daya lainnya antar pemerintah daerah. Untuk mendukung 

penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber-sumber pendanaan 

berdasarkan kewenangan pemerintah pusat, desentralisasi, dekonsentrasi, dan 

tugas pembantuan, perlu diatur perimbangan keuangan antara pemerintah pusat 

dan pemerintah daerah berupa sistem keuangan yang diatur berdasarkan 

pembagian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang jelas antar susunan 

pemerintah.  

Hubungan keuangan pusat dan daerah dalam rangka otonomi daerah dilakukan 

dengan memberikan kebebasan kepada daerah untuk menyelenggarakan urusan 

pemerintah. UU No. 33 Tahun 2004, penyelenggaraan urusan pemerintah daerah 

dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didanai APBN. Pasal 18 ayat (2) Undang-

Undang Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan agar 

hubungan keuangan pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya alam dan 

sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah diatur dan 

dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. 

a. Pengertian Otonomi Daerah 

Pengertian otonomi daerah yang berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun  
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2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 1 disebutkan bahwa otonomi 

daerah yaitu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan 

mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain dari Undang-Undang diatas 

pengertian otonomi daerah juga dapat diambil dari bahasa Yunani, yaitu kata 

otonomi berasal dari kata autos dan namos. Autos berarti sendiri dan namos berarti 

aturan atau undang-undang. Sedangkan daerah yaitu kesatuan masyarakat hukum 

yang mempunyai batas-batas wilayah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa otonomi 

daerah yaitu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah 

yang berwenang mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri.  

Hal-hal yang melatarbelakangi timbulnya otonomi daerah yaitu : 

1. Pemerintah pusat sering menempatkan pemerintah daerah sebagai “sapi 

perahan” pemerintah pusat. Pemerintah daerah lebih banyak dibebani 

kewajiban-kewajiban untuk menyetorkan segala potensi kekayaan alamnya ke 

pusat, disisi lain hak-hak daerah untuk mendapatkan dana bagi pembangunan 

sering terabaikan.  

2. Tradisi sentralistik kekuasaan melahirkan ketimpangan antara pembangunan di 

pusat dan daerah, sehingga pemicu ketidak adilan dan ketidak sejahteraan di 

berbagai daerah, terutama yang jauh dari jangkauan pusat. Daerah yang kaya 

sumber daya alam tak menjamin rakyatnya sejahtera karena sumber 

kekayaannya disedot oleh pusat.  

3. Pola sentralistik menyebabkan pemerintah pusat sewenang-wenang kepada 

daerah. Misalnya menerapkan regulasi yang ketat sehingga mematikan 

kreatifitas daerah dalam membangun. Budaya minta petunjuk ke pusat 

tertanam kuat sehingga proses pembangunan di daerah berjalan lamban dan 
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kepengurusan kepentingan rakyat terabaikan. 

Otonomi diharapkan menjadi bebas atas tuntutan beberapa daerah untuk 

memisahkan diri dari NKRI, sebagai ekspresi ketidakpercayaan pemerintah daerah 

terhadap pemerintah pusat. 

b. Tujuan Otonomi Daerah 

Apabila dilihat dari tujuan otonomi daerah menurut Undang-undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, pada dasarnya adalah sama yaitu 

otonomi daerah dilakukan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-

hasilnya meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran 

serta aktif masyarakat serta peningkatan pendayagunaan potensi daerah secara 

optimal secara terpadu dan nyata, dinamis dan bertanggungjawab sehingga 

memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mengurangi beban pemerintah pusat 

dan campur tangan di daerah yang akan memberikan peluang untuk koordinasi 

tingkat lokal. 

2. Pendapatan Asli Daerah 

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa 

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum 

daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak pemerintah daerah 

dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. 

Sehubungan dengan hal tersebut 

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang 

terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber 

pendapatan.Pendapatan Daerah merupakan hak Pemerintah daerah yang diakui 
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sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode yang bersangkutan. Semua 

barang dan jasa sebagai hasil dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang beroperasi di 

wilayah domestik, tanpa memerhatikan apakah faktor produksinya berasal dari atau 

dimiliki oleh penduduk daerah tersebut, merupakan “Produk Domestik Regional 

Bruto” daerah bersangkutan. Pendapatan yang timbul oleh karena adanya kegiatan 

produksi tersebut merupakan “Pendapatan Regional” 

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 sumber-sumber pendapatan asli, 

yaitu: 

1. Pendapatan Asli Daerah 

a. Hasil pajak daerah 

Pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah (baik 

pemerintah daerah TK.I maupun pemerintah daerah TK II dan hasil di pergunakan 

untuk membiayai pengeluaran rutin dan pemungutan daerah (APBD). Jadi pajak 

yang dilakukan daerah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk 

mengelola dan membangun rumah tangganya. 

b. Hasil retribusi daerah  

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau 

karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan 

umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak 

langsung. Sedangkan 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. Jadi menurut penulis retribusi 

adalah pungutan yang dilakukan suatu daerah atas jasa atau izin yang telah 

diberikan pemerintah daerah. 
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c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan  

Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan adalah hasil pendapatan daerah dari keuntungan yang didapat dari 

perusahaan daerah yang dapat berupa dana pembangunan daerah dan merupakan 

bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah. Hasil perusahaan 

milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan antara 

lain: bagian laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah. 

d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah  

Berupa jasa giro, penjualan aset tetap daerah, pendapatan bunga, keuntungan 

selisih nilai rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan, dan bentuk lain 

sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah. 

2. Dana perimbangan berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 19 yaitu “Dana Perimbangan 

adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada 

daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan 

Desentralisasi.” Tujuan dari dana perimbangan yaitu untuk mengurangi 

kesenjangan pada bagian fiskal yang terjadi antara pemerintah dan pemerintah 

daerah. UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 159 sampai Pasal 162 menyebutkan 

bahwa dana perimbangan terdiri dari: 

a. Dana Bagi Hasil 

Dana Bagi Hasil bersumber dari hasil pajak dan sumber daya alam. Dana bagi 

hasil yang bersumber dari pajak, yaitu (1) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor 

perdesaan, perkotaan, perkebunan, dan kehutanan. (2) Bea Perolehan Atas Hak 

Tanah dan Bangunan (BPHTB) sektor perdesaan, perkotaan, perkebunan dan 
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kehutanan. (3) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Pasal 25, dan Pasal 29 wajib pajak 

orang pribadi dalam negeri. Sedangkan dana bagi hasil yang bersumber dari sumber 

daya alam yaitu: (1) Penerimaan kehutanan yang berasal dari Iuran Hak 

Pengusahaan Hutan (IHPH), provinsi sumber daya hutan (PSDH), dan dana 

reboisasi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan. (2) Penerimaan 

pertambangan umum yang berasal dari penerimaan iuran tetap (landrent) dan 

penerimaan iuran eksplorasi (royalty) yang dihasilkan dari wilayah daerah yang 

bersangkutan. (3) Penerimaan perikanan yang diterima secara nasional yang 

dihasilkan dari penerimaan pungutan pengusahaan perikanan dan penerimaan 

pungutan hasil perikanan. (4) Penerimaan pertambangan minyak yang dihasilkan 

dari wilayah daerah yang bersangkutan. (5) Penerimaan pertambangan gas alam 

yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan. (6) Penerimaan 

pertambangan panas bumi yang berasal dari penerimaan setoran bagian 

pemerintahan, iuran tetap, dan iuran produksi yang dihasilkan dari wilayah daerah 

yang bersangkutan. 

b. Dana Alokasi Umum (DAU) 

Dana Alokasi Umm (DAU) adalah sejumlah dana yang dialokasikan kepada 

setiap daerah otonom (provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia setiap tahunnya 

sebagai dana pembangunan. DAU merupakan salah satu komponen belanja pada 

APBN dan menjadi salah satu komponen pendapatan asli APBD. Tujuan DAU 

adalah sebagai pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai 

kebutuhan daerah otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.  

c. Dana Alokasi Khusus (DAK)  

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan  
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APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu 

mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan 

prioritas nasional. 

3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah 

Dalam UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 164 angka 1 menjelaskan bahwa 

pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan 

dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan yang 

ditetapkan pemerintah. 

Dalam upaya meningkatkan PAD, daerah dilarang menetapkan peraturan 

daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan dilarang 

menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas 

penduduk, lalu lintas barang dan jasa antara daerah, dan kegiatan impor atau ekspor. 

Yang dimaksud dengan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan 

ekonomi biaya tinggi adalah peraturan daerah yang mengatur pengenaan pajak dan 

retribusi oleh daerah terhadap objek-objek yang telah dikenakan pajak oleh pusat 

dan provinsi sehingga menyebabkan menurunnya daya saing daerah. Contoh 

pungutan yang dapat menghambat kelancaran mobilitas penduduk, lalu lintas 

barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor atau ekspor antara lain retribusi 

izin masuk kota dan pajak  atau retribusi atas pengeluaran atau pengirimian barang 

dari suatu daerah ke daerah lain.  

3. Pajak 

Dalam buku hukum pajak (Ilyas, 2008:5) mengemukakan beberapa pendapat  

yang dikutip dari buku “Pengantar Ilmu Hukum Pajak” oleh Santoso Brotodiharjo, 

S.H., salah satunya adalah menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., pajak adalah 

iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat 
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dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa-timbal (kontra-prestasi) yang langsung 

dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. 

Rochmat Soemitro, S.H., menjelaskan bahwa unsur ‘dapat dipaksakan’ artinya 

bahwa bila utang pajak tidak dibayar, maka utang pajak tersebut dapat ditagih 

dengan menggunakan kekerasan seperti dengan mengeluarkan surat paksa dan 

melakukan penyitaan bahwa bisa dengan melakukan penyanderaan. Sedangkan 

terhadap pembayaran pajak tersebut tidak dapat ditunjukkan jasa-timbal-balik 

tertentu, seperti halnya dengan retribusi. Hal ini dapat disimpulkan bahwa ada lima 

unsur yang melekat dalam pengertian pajak, yaitu: 

1. Pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang 

2. Sifatnya dapat dipaksakan 

3. Tidak ada kontra-prestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh 

pembayar pajak 

4. Pemungutan pajak dilakukan oleh negara baik oleh pemertintah pusat maupun 

daerah, dan  

5. Pajak digunakan untuk membiayai pengelaran-pengeluaran pemerintah (rutin 

dan pembangunan) bagi kepentingan masyarakat umum. 

a. Fungsi Pajak 

Fungsi pajak yang ada tidak terlepas dari tujuan diberlakukannya pemungutan 

pajak, tujuan pajak tidak terlepas dari tujuan negara. Dengan demikian, tujuan pajak 

itu harus diselaraskan dengan tujuan negara yang menjadi landasan tujuan 

pemerintah. Menurut Resmi (2011:6) terdapat dua fungsi pajak, yaitu  

1. Fungsi Budgetair (sumber keuangan negara)  

Fungsi budgetair adalah pajak merupakan salah satu sumber penerimaan peme- 
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rintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai 

sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-

banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifiasi 

maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan 

berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai 

(PPn), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB), dan lain-lain,  

2. Fungsi Regularend (pengaturan)  

Fungsi regularend adalah pajak sebagai alat untuk mengatur atau 

melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta 

mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Beberapa contoh 

penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah pajak yang tinggi dikenakan 

terhadap barang-barang mewah, tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, 

tarif pajak ekspor 0, pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil 

industri tertentu (contoh: industri semen, industri rokok, industri baja, dan lain2), 

pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi. 

3. Fungsi Stabilitas 

Dengan adanya pajak pemerintah memiliki dana untuk menjalankan yang 

berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini 

dapat dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, 

pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien. 

4. Fungsi Retribusi Pendapatan  

 pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai 

semua kepentigan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga 
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dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan 

pendapatan masyarakat. 

b. Asas-Asas Pemungutan Pajak 

Menurut Waluyo (2011:13) untuk mencapai tujuan pemungutan pajak perlu 

memegang teguh asas-asas pemungutan dalam memilih alternatif pemungutannya, 

sehingga terdapat keserasian pemungutan pajak dengan tujuan dan asas yang masih 

diperlukan lagi yaitu pemahaman atas perlakuan pajak tertentu. Asas-asas 

pemungutan pajak sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith dalam buku An 

Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations menyatakan bahwa 

pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada asas-asas berikut. 

1. Equility 

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada 

orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak (ability 

to pay) dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil dimaksudkan bahwa setiap 

Wajib Pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding 

dengan kepentingan dan manfaat yang diminta. 

2. Certain 

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, Wajib 

Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan 

harus dibayar, serta batas waktu pembayaran. 

3. Convenience 

Kapan Wajib Pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat —

saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak. sebagai contoh: pada saat Wajib Pajak 

memperoleh penghasilan. Sistem pemungutan ini disebut pay as you earn. 

4. Economy 
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Secara ekonomi bahwa biaya pemungutaan dan biaya pemenuhan kewajiban  

pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban 

yang ditanggung Wajib Pajak. 

Sedangkan asas-asas pemungutan pajak sebagaimana dikemukakan oleh  

Resmi (2011:10), yaitu :  

1. Asas Domisili 

Asas ini  menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh 

penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan 

yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Setiap Wajib Pajak yang berdomisili 

atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia (Wajib Pajak Dalam Negeri) dikenakan 

pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya baik dari Indonesia maupun dari 

luar Indonesia.  

2. 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 memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas 

penghasilan yang diperolehnya tadi. 

3. Asas Kebangsaan 

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan 

suatu negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang 

asing yang bukan kebangsaan Indonesia tetapi bertempat tinggal di Indonesia.  

4. Asas Yuridis 

Hukum pajak harus memberi jaminan hukum yang perlu untuuk menyatakan 

keadilan yang tegas, baik untuk negara maupun untuk warganya.  
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5. Asas Ekonomi 

Pajak selain mempunyai fungsi budgetair juga berfungsi mengatur, yaitu 

digunakan sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, sehingga politik 

pemungutan pajaknya harus diusahakan supaya jangan sampai menghambat 

lancarnya produksi dan perdagangan, serta diusahakan jangan menghalang-halangi 

rakyat dalam usahanya menuju kebahagiaan dan jangan sampai merugikan 

kepentingan umum.  

6. Asas Keuangan 

Sesuai dengan fungsi budgetair, maka sudah tentu biaya-biaya untuk 

mengenakan dan memungut pajak harus sekecil-kecilnya, dibandingkan dengan 

pendapatannya, apalagi dalam bandingan dengan pendapatannya. Sebab inilah hasil 

yang dicapainya, yang harus dapat menyumbang banyak dalam menutup 

pengeluaran-pegeluaran yang dilakukan oleh negara, termasuk juga biaya-biaya 

untuk aparatur fiskus sendiri. 

c. Sistem Pemungutan Pajak 

Sistem pemungutan pajak menurut Resmi (2011:11) dapat dibagi menjadi 3 

(tiga) macam, yaitu  

a. Official assessment system 

Sistem ini merupakann system pemungutan pajak yang memberi wewenang 

kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-

ciri official assessment system adalah sebagai berikut: 

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus. 

2) Wajib Pajak bersifat pasif. 

3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. 

b. Self assessment system 
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Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, 

kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, 

memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus 

dibayar. 

c. Withholding system 

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang 

epada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang 

oleh Wajib Pajak. 

4. Pajak Daerah 

Pajak daerah seperti yang dikemukakan oleh Yani (2008: 52) adalah iuran 

wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan 

langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan perundangan-

perundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan 

pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah, sebagai salah satu 

pendapatan asli daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan 

memeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu 

melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya 

sendiri. Selain itu, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 menyebutkan bahwa 

pajak daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan 

tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah 

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Pajak daerah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

terbagi menjadi dua, yaitu  
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1. Pajak Provinsi terdiri dari: 

a. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air  

Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air adalah pajak atas 

kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. 

Kendaraan bermotor yang dimaksud adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih 

beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan 

oleh peralatan teknik berupa motor dan peralatan lainnya yang berfungsi untuk 

mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan 

bermotor yang bersangkutan.  

b. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air  

Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air adalah pajak atas 

penyerahan hak milik kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air sebagai akibat 

perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual 

beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.  

c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor  

       Pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah pajak atas bahan bakar yang 

disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan 

bakar yang digunakan untuk kendaraan di atas air.  

d. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan  

Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan  

adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air 

permukaan untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan, kecuali untuk keperluan 

dasar rumah tangga dan pertanian rakyat. Air bawah tanah adalah air yang berada 

di perut bumi, termasuk mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan 
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tanah. Air permukaan adalah air yang berada di atas permukaan bumi tidak 

termasuk laut.  

2. Pajak Daerah (Kabupaten/Kota) terdiri atas:  

a. Pajak Hotel 

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan yang 

khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap atau istirahat, memperoleh 

pelayanan dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan 

lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk 

pertokoan dan perkantoran.  

b. Pajak Restoran  

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat 

menyantap makanan dan/atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, 

tidak termasuk usaha jasa boga atau catering.  

c. Pajak Hiburan 

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan yang meliputi semua 

jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan/atau keramaian dengan 

nama dan bentuk apa pun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan 

dipungut bayaran, tidak termasuk fasilitas untuk berolahraga.  

d. Pajak Reklame 

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame, yaitu benda, alat, 

perbuatan, atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan 

komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan 

suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu 

barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan/atau 

didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.  
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e. Pajak Penerangan Jalan  

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan 

ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang 

rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.   

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan  

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan 

pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam 

dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Objek Pajak Mineral Bukan Logam 

dan Batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan.  

g. Pajak Parkir  

Pajak parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir 

di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan 

dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk 

penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor 

yang memungut bayaran.  

h. Pajak Air Tanah  

Pajak Air Tanah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah atas 

pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat 

dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.  

i. Pajak Sarang Burung Wallet  

Pajak Sarang Burung Wallet adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah 

daerah atas kegiatan pengembalian dan/atau pengusahaan sarang burung wallet. 

Burung wallet adalah burung yang berasal dari keluarga Apodidae. Apodidae 

diambil dari Bahasa Yunani Kuno, yaitu apous yang berarti “tanpa kaki”. Hal ini 

disebabkan burung walet memiliki kaki yang sangat pendek, selain itu burung  
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wallet lebih suka bergelantung di permukaan yang tegak lurus.  

j. Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan  

Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak yang dipungut 

oleh pemerintah daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah atas 

bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang 

pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha 

perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi adalah permukaan yang meliputi 

tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten atau kota. Bangunan 

adaah konstruksi teknis yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah 

dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.  

k. Pajak Bea atas Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan merupakan pajak yang 

dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Perolehan hak atas tanah 

dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan 

diperolehnya atau dimilikinya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang 

perseorangan pribadi atau badan.  

Tidak semua pajak daerah yang ada di atas dipungut oleh suatu daerah, karena 

jika potensi suatu daerah kurang memadai maka suatu daerah boleh tidak 

memungut pajak daerah sesuai dengan kebijakan daerah yang telah ditetapkan oleh 

peraturan daerah. Gabungan pajak daerah provinsi dan pajak untuk daerah 

kabupaten atau kota dapat ditetapkan apabila suatu daerah setingkat dengan daerah 

provinsi, akan tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten atau kota otonom contoh 

Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 
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5. Retribusi Daerah 

Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009 menyebutkan bahwa retribusi 

daerah 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. Daerah kabupaten/kota diberi peluang dalam 

menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi 

selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan 

dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.  

Pemerintah Pusat kembali mengeluarkan regulasi tentang pajak daerah dan 

retribusi daerah melalui UU No 28 Tahun 2009. Dengan ini UU No 18 Tahun 1997 

dicabut, sebagaimana diubah dengan UU No 34 Tahun 2000. Berlakunya undang-

undang pajak dan retribusi daerah yang baru disatu sisi memberikan keuntungan 

daerah dengan adanya sumber-sumber pendapatan baru, namun disisi lain ada 

beberapa sumber pendapatan asli daerah yang harus dihapus karena tidak boleh lagi 

dipungut oleh daerah, terutama berasal dari retribusi daerah. Menurut UU Nomor 

28 Tahun 2009 secara keseluruhan terdapat 30 jenis retribusi yang dapat dipungut 

oleh daerah yang dikelompokkan ke dalam 3 golongan retribusi, yaitu  

a. Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan 

pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta 

dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.  

b. Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa 

usaha yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh kepentingan orang  

pribadi atau badan.  

c. Retribusi Perizinan Tertentu adalah pungutan daerah sebagai pembayaran  
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atas pemberian izin tertentu yang khusus diberikan oleh pemerintah daerah 

untuk kepentingan pribadi atau badan.  

6. Pengukuran Tingkat Keberhasilan Pajak dan Retribusi Daerah 

Tingkat keberhasilan adalah keadaan yang menggambarkan tingkat pencapaian 

hasil program dan target yang ditetapkan. Jika hasil yang diperoleh mampu 

melebihi yang ditargetkan, maka tingkat keberhasilannya tinggi, begitu juga 

sebaliknya apabila hasil yang diperoleh masih belum mencapi yang ditargetkan, 

maka tingkat keberhasilannya rendah. 

Untuk mengukur tingkat keberhasilan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah pemerintah kabupaten atau kota, penulis menggunakan beberapa 

pendekatan untuk mengukurnya, yaitu 

a. Analisis Efektivitas 

 Efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target 

kebijakan (hasil guna). Efektivitas merupakan keberhasilan pemungutan pajak 

daerah dan retribusi daerah yang dibandingkan dengan target anggaran yang 

ditetapkan dan mencerminkan hasil kinerja dari aparat pemungut dari suatu daerah 

tersebut. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai 

tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Rumus yang digunakan dalam perhitungan 

Efektivitas Pajak Daerah sesuai dengan Penelitian Puspitasari (2014) : 

𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ =
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ
 𝑥 100% 

Analisis efektivitas retribusi daerah merupakan perbandingan antara realisasi 

dan target penerimaan retribusi daerah, sehingga dapat digunakan sebagai ukuran 

keberhasilan dalam melakukan pungutan. Rumus ini sesuai dengan penelitian 

Puspitasari (2014): 
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𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑅𝑒𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ =
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑅𝑒𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑅𝑒𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ
 𝑥 100% 

b. Analisis Laju Pertumbuhan 

Halim (2007:241), menyatakan bahwa pertumbuhan adalah untuk mengukur 

seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan 

meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. 

Dengan diketahui pertumbuhan pajak daerah atau retribusi daerah baik target 

maupun realisasinya bagaimana arah tren dari pajak daerah atau retribusi daerah 

tersebut. Mengalami uptrend (peningkatan) atau downtrend (penurunan) maka 

pemerintah daerah dapat mengevaluasi guna menetapkan kebijakan dimasa yang 

akan datang. 

Mengukur laju pertumbuhan pajak daerah digunakan rumus sebagai berikut 

(Halim, 2007:241): 

𝑌 =  
𝑌𝑡−𝑌𝑡−1

𝑌𝑡−1
 𝑥 100%  

Keterangan : 

Y     = Pertumbuhan Pajak Daerah pertahun 

Yt     = Realisasi penerimaan Pajak Daerah yang sah pada tahun tertentu 

Yt-1  = Realisasi penerimaan Pajak Daerah yang sah pada tahun sebelumnya. 

Sedangkan mengukur laju pertumbuhan retribusi daerah digunakan rumus 

sebagai berikut (Halim, 2007:241): 

𝑌 =  
𝑌𝑡−𝑌𝑡−1

𝑌𝑡−1
 𝑥 100%  

Keterangan : 

Y = Pertumbuhan Retribusi Daerah pertahun 

Yt = Realisasi penerimaan Retribusi Daerah yang sah pada tahun tertentu 
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Yt-1   = Realisasi penerimaan Retribusi Daerah yang sah pada tahun sebelumnya. 

c. Analisis Kontribusi  

Analisis kontribusi yaitu suatu alat analisis yang digunakan untuk mengukur 

besarnya kontribusi yang diberikan pajak dan retribusi daerah kepada Pendapatan 

Asli Daerah Kota Batu. Perhitungan ini digunakan untuk mengetahui seberapa 

besar kontribusi pajak daerah, dengan rumus sebagai berikut sesuai dengan 

penelitian Octovido (2014): 

𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ =
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ

𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖  𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐴𝑠𝑙𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ
 𝑥 100% 

Analisis kontribusi retribusi daerah adalah alat yang digunakan untuk 

mengetahui seberapa besar kontribusi yan diberikan oleh retribusi daerah terhadap 

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Analisis ini digunakan dengan cara 

membandingkakn realisasi retribusi daerah dengan realisasi Pendapatan Asli 

Daerah (PAD). Adapun rumus yang digunakan yaitu sesuai dengan penelitian 
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