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BAB II 

Tinjauan Pustaka 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh Teny Putri (2014) tentang Efektivitas 

Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang yang hasilnya tingkat 

keefektivifan dinas pendapan daerah kota malang sangat efektif terbukti dengan 

banyaknya keberhasilan dalam mewujudkan realisasi pajak bumi dan bangunan dari 

target yang sudah ditetapkan selama dalam kurun waktu lima tahun. 

Penelitian yang dilakukan Rizka Novianti Pertiwi (2014) tentang Analisis 

Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dang Bangunan Studi Pada Dinas Pendapatan 

Pengeloaan Keuangan Dan Aset  Kota Probolinggo yang hasilnya menunjukkan 

kurang efektif karena dalam kurun waktu enam tahun Dinas Pendapatan 

Pengeloaan Keuangan Dan Aset  Kota Probolinggo belum pernah mencapai target 

penerimaan yang sebelumnya telah ditentukan dan secara keseluruhan rata-rata 

tingkat keefektivifan hanya mencapai 78,32% dengan kriteria kurang efektif. 

Sedangkan penelitian Ryska Febriyanti , dkk (2016) yang meneliti tentang 

analisis efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan 

(PBB-P2) terhadap penigkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Lumajang 

yang hasilnya rata-rata tingkat efektifitas penerimaan PBB-P2 pada Kabupatem 

Lumajang sebesar 76.71% dengan kriteria kurang efektif, sedangkan untuk 

konteribusinya rata-rata sebesar 23,77% dengan kriteria sedang. 
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B.  Tinjauan Pustaka 

1. Otonomi Daerah 

Ulum (2004:64), menyebutkan Perkembangan dan pembangunan daerah 

merupakan suatu kewajiban sebagai bentuk perwujudan dari cita-cita pahlawan 

bangsa salha satunya yaitu dengan menerapkan otonomi daerah. Salah satu 

ketetapan MPR yaitu Tap MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang penyelenggraan 

otonomi daerah, pengaturan daerah, pembagian dan pemanfaatan sumber daya yang 

adil. Yang merupakan landasan utama bagi dikeluarkannya UU Np. 22 Tahun 1999 

dan UU NO. 25 Tahun 1999. 

Otonomi daerah sekarang menjadi new product bagi pemrintahan, karena 

salah satu penyumbang pendapatan daerah yang bentuknya macam-macam mulai 

dari dana perimbangan, dana alokasi khusus dan lain-lain.. otonomi daerah menjadi 

suatu yang sangat marketable bagi pemerintah dilihat dari berbagai sisi. 

Desentralisasi sumber pendapatan kepada daerah otonom diharapkan mampu 

menjamin pemerataan dan keadilan sosial. Semua jenis kekuasan yang yang berada 

dibawah wewenang pemrintahn pusat agar diserahkan kepada daerah otonom. 

Meskipun adanya program otonomi daerah  dan daerah mempunyai kekuasan 

namun bila analisis yang merupakan wewenang atau kekuasaan disini merupakan 

kekuasaan yang lebih mengarah kepada efisiensi politik artinya jenis kewenangan 

dianggap efisiean apabila dilakukan oleh pemerintah daerah. 

Dalam manjaga keutuhan negara pemerintah pusat tidak memberikan 

kebebasan secara menyeluruh kepada daerah otonom, pemerintah pusat akan 
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melakukan bentuk pengawasan yaitu dengan dibentuknya Badan Pemeriksaan 

Keuangan dan Komisi Pemberantasan Koropsi yang nantinya akan di tempatkan di 

tiap-tiap daerah otonom.  

2. Pendapatan Asli Daerah Daerah  

Menurut undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang dana perimbangan 

keuangan antara pusat dan daeah pasal 1 angka 18 yaitu pendapatan  yang diperoleh  

daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan.  

Sedangakan menurut A.W. Widjaya sebagaimana dikutip Aresta Darmanto ( 

2016:17) pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal bagi pemerintah 

derah untuk mendapatkan pemasukan untuk kegiatan pembangunan dan belanja 

daerah. Untuk menjalankan fungsinya sebagai pihak eksekutif pemerintah daerah 

harus mengoptimalkan pendapatan asli daerah karena pendapatan daerah atau dana 

yang diperoleh pemerintah daerah menyangkut hajat hidup orang banyak.  

3. Konsep Pajak 

3.1. Pengertian Pajak  

Definisi Pajak menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 yang 

berbunyi Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh 

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa yang diatur oleh undang-undang 

yang kemanfaatannya tidak dirasakan secara langsung oleh wajib pajak melainkan 

digunakan untuk keperluan negara untuk memakmurkan dan mensejahterahkan 

rakyatnya. 
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Sedangkan menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja dalam Waluyo 

(2013:03) Pajak merupakan iuran wajib baik itu berupa uang atau barang yang 

dipungut oleh pemerintah sebagai penguasa negara berdasarkan norma-norma 

hukum, yang berfungsi sebagai penutup biaya produksi barang atau jasa secara 

kolektif untuk mencapai tingkat kemakmuran dan kesejahteraan bersama. 

dari beberapa pendapat mengenai pengertian pajak diatas, dapat disimpulkan 

bahwa pajak merupakan sumbangan atau iuran wajib yang diberikan kepada negara 

yang sifatnya memaksa dan diatur oleh undang-undang namun manfaat yang 

dirasarakan tidak dapat dinikmati secara langsung. Tidak dipungkiri lagi pajak 

merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar bagi suatu negara dan bahkan 

mungkin satu-satunya sumber peerimaan bagi suatu negara, oleh karena itu 

pemerintah selalu berharap kepada rakyat atau wajib pajak untuk melakukan 

pembayaran dan penyampaian pajak terutangnya untuk tepat waktu, jujur dan 

mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. karena secara tidak langsung rakyat 

atau wajib pajak bersumbangsi dalam proses pembangunan dan kemajuan negara 

dan bisa disebut sebagai pahlawan negara pada masa kini.  

3.2. Fungsi Pajak 

Sunarto (2004:06) menyebutkan, Menurut fungsinya pajak dibagi menjadi 

tiga yaitu: 

1. Sumber Keuangan Negara 

Negara melakukan pemungutan pajak kepada warga negaranya karena 

negara membutuhkan sumber dana yang sangat banyak dalam 



12 
 

 
  

memenuhi kebutuhan dalam menjalankan tugas pemerintahan baik itu 

yang bersifat rutin maupun untuk pembangunan. Fungsi pajak sebagai 

sumber keuangan negara dengan memasukkan uang hasil pemungutan 

pajak kedalam kas negara yang sah untuk digunakan pemerintah dalam 

menjalankan tugasnya sebagai pihak eksekutif dalam pemerintahan.  

2. Fungsi Regulasi Atau Mengatur 

Pajak yang terkenal sebagai salah satu sumber pemasukan bagi negara 

juga berfungsi sebagai regulasi sebagai bentuk dari ikut campur 

tangannya pemerintah dalam hal mengatur, dan bila perlu mengubah 

susunan pendapatan dan kekayaan pada sektor swasta. Contoh dari 

fungsi pajak sebagai regulasi yaitu pemerintah menerapkan pajak 

alkohol yang tinggi supaya tingakt konsumsinya bisa ditekan. 

3.3. Asas Pengenaan Pajak 

Mardiasmo (2011:07) Negara-negara di Dunia menerapkan beberapa asas 

dalam menentukan perpajakannya, namun secara umum hanya tiga yang sering 

digunakan, diantaranya: 

1.  Asas Domisili 

Asas ini menganut bahwa negara berrhak melakukan pemungutan pada 

setiap warga negara yang berkedudukan atau yang berdomisili di negara 

tersebut akan dikenakan pajak oleh negara atau pemerintah tanpa 

memperhatikan dari mana wajib pajak tersebut memperoleh sumber 
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penghasilan baik itu sumber penghasilan yang diterima dari negaranya 

atau dari yang diterima negara lain. 

2.  Asas Sumber 

Dalam asas ini pemerintah atau negara akan mengenakan pajak kepada 

siapapun tanpa memperhatikan status kewarganegaraanya dengan syarat 

warga tersebut memperoleh penghasilan atau pendapatan dari negaranya, 

di Indonesia contohnya tenaga kerja asing atau pemain bola dari luar 

negeri yang menerima penghasilan dari indonesia maka akan dikenakan 

pajak oleh pemerintah Indonesia yaitu pajak penghasilan pasal 26 sebesar 

20% dari total keseluruhan penghasilan yang diterima. 

3. Asas Kebangsaan 

Berdasarkan asas ini yang menjadi wajib pajak adalah status 

kewarganegaraan seseorang maupun badan tanpa memperhatikan dari 

mana warga negara tersebut memperoleh penghasilan apabila seseorang 

berwarga negara Indonesia maka dia harus membayar pajak kepada 

Negara Indonesia, intinya asas ini pengenaan pajak dihubungkan dengan 

kebangsaan pada suatu negara. 

3.4. Teori Pemungutan Pajak 

Hadi Irwaman, dkk (2003:05) Beberapa teori tentang pemungutan pajak dari rakyat 

diantaranya: 
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1. Teori Asuransi 

Dalam teori ini sistem perpajakan diibaratkan sama dengan sistem yang 

ada pada jasa asuransi negara harus melindungi setiap warga negara dalam 

bentuk keselamatan, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Untuk 

memenuhi tugas itu diperlukan pembayaran premi oleh pelanngan kepada 

pihak penyelenggara asuransi dimana dalam hal ini negera merupakan 

pihak penyelenggara asuransi. Teori ini banyak mnentang karena karena 

pembayaran tidak bisa disamakan dengan pembayaran premi dan negara 

tidak sama dengan penyelenggara asuransi.   

2. Teori Kepentingan 

Teori ini mengemukakan bahwa pajak merupakan kepentingan bagaian 

dari kepentingan tugas negara yang melakukan perlindungan dan 

penyediaan sarana dan prasarana umum. Dalam teori ini ini warga negara 

hendaknya selalu dikaitkan dengan kepentingan negara sehingga sudah 

selayaknya tuga-tugas negara dibebankan kepada warga negaranya berupa 

pajak. Teori ini secara prinsip menerapkan bahwa wajib pajak yang 

mempunyai kepentingan yang lebih besar maka proses pembaran pajaknya 

juga lebih tinggi, begitu pula sebaliknya. 

3. Teori Gaya Pikul 

Menurut teori ini negara bertugas sebagai pihak yang menyelenggarakan 

kepentingan umum, dalam proses pemenuhan kepentingan umum tersebut 

pasti dibutuhkan dana yang besar. Oleh karenanya teori gaya pikul 

menerapkan prinsip bahwa pemenuhan jumlah dana yang besar tersebut 
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haruslah dipikul secara bersama-sama. Hasil dari pengumpulan dana akan 

disalurkan dalam bentuk pembangunan fasilitas umum yang dilakukan 

oleh pemerintah. 

4. Teori Kewajiban Pajak Mutlak (Teori Bakti) 

Teori berbeda dengan teori yang ada sebelumnya teori ini menganggap 

bahwa negara merupakan bentuk organisasi yang dilakukan oleh individu 

atau golongan masyarakat, teori ini menganggap dasar keadilan dalam 

proses pemungutan pajak terletak pada hubugan antara warga negara 

dengan negara. Sebagai bentuk ketaatan sebagai warga negara rakyat harus 

menyadari bahwa pembayaran pajak merupakan kewajiban yang harus 

dilakukan.  

5. Teori Asas Gaya Beli  

Teori ini menganggap suatu negara sama dengan organisasi rumah tangga 

yang mempunyai tugas dan kewajiban.  Proses pengambilan tugas dan 

kewajiban negara mengambil gaya beli dari rumah tangga masyarakat 

untuk rumah tangga negara dan menyelurkan kembali kepada masyarakat 

untuk memjaga kehidupannya supaya sejahtera. Teori ini juga 

mengajarkan bahwa keadilan dalam proses pemungutan pajak terletak 

pada fungsi dan manfaat dari pajak. 

3.5. Timbulnya Utang Pajak 

Menurut Bppk.depkeu.go.id Adanya dua ajaran yang timbul pada saat 

timbulnya utang pajak yaitu ajaran materiil dan ajaran formil 
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1.  Ajaran Materiil 

Ajaran Meteriil berisikan norma-norma yang berhubungan dengan keadaan, 

perbuatan, objek pajak, subjek pajak, tarif pajak, dan segala sesuatu tentang 

timbul dan hapusnya hutang pajak dan hubungan hukum antara pemerintah dan 

wajib pajak. 

A. PMK nomor 20/PMK.03/2008 Yang wajib mendaftarkan diri untuk 

mempunyai NPWP diantaranya: 

1. Setiap waijb pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan 

objektif yng sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.  

2. Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan 

pekerjaan bebas dan wajib pajak badan. 

3. Wajib pajak orang pribadi tidak menjalankan usaha, tidak menajalankan 

pekerjaan bebas. Apabila penghasilannya melebihi dari PTKP yang 

sudah ditentukan. 

4. Wajib pajak orang pribadi selain wajib pajak yang dimaksud dalam ayat 

2 (dua) dan ayat 3 (tiga). 

5. Wajib Pajak sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 (dua) dan sudah 

memenuhi ketentuan untuk menjadi pengusahan kena pajak. 

6. Pengusaha kecil sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang 

Nomor 8 tahun 1983 Tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa 

dan penjualan atas barang mewah sebagaimana yang telah diubah 
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menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000. Yang memilih sebagai 

pengusaha kena pajak atau tidak memilih sebagai pengusaha kena pajak 

tetapi sampai dengan satu bulan dalam satu tahun buku jumlah nilai 

peredaran bruto atas penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak 

telah melapaui batasan yang ditentukan sebagai pengusaha kecil. 

B. Berakhirnya Hutang Pajak 

Resmi (2014:12) menyebutkan hutang pajak akan berakhir jika dilakukan hal-

hal diantaranya: 

1. Pembayaran 

Pembayaran pajak dapat dilakukan berbagai cara misalnya dengan 

membayarkan sendiri pajak terutangnya, melakukan pengreditan pajak 

luar negeri, atau dengan dilakukan pemotongan oleh pihak pemberi kerja. 

2. Kompensasi 

Kompensasi ini terdapat dua keadaan pertama pada keadaan kelebihan 

pembayaran hutang pajak dan yang kedua merupakan suatu keadaan 

karena perusahaan atau entitas mengalami kerugian sehingga fiskus atau 

pemerintah memberikan kompensasi  terhadap pajak terutangnya. 

3.  Kadaluwarsa 

Pajak dikatakan kadaluwarsa apabila dalam jangka waktu tertentu hutang 

pajak tidak titagih oleh pemungutnya. Hutang pajak diakatakan 

kadaluwarsa apabila melebihi 10 tahun terhitung mulai timbulnya hutang 

pajak. 
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4. Penghapusan 

Hutang pajak akan dinyatakan hapus atau hilang oleh fiskus karena 

perusahaan dalam kondisi bangkrut. 

2. Ajaran Formil 

Ajaran Formil mengungkapkan tentang tatacara penyelenggaraan dan penetapan 

hutang pajak, hak fiskus untuk melakukan pengawasan hutang pajak mengenai 

perbuatan, keadaan, dan peristiwa yang menimbulkan hutang pajak, kewajiban 

wajib pajak dalam melakukan pencatatan atau pembukuan, dan hak wajib pajak 

untuk melakukan banding. 

A. Menurut Dirjen Pajak sebagaimana yang dimuat dalam website 

www.pajak.go.id, Tata cara Pengambilan dan Penyampaian SPT diantaranya: 

1. Pengambilan SPT, Surat Pemebritahuan dapat diambil di:  

a. Kantor Pelayanan Pajak 

b. Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan  

c. Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. 

d. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. 

e. Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak 

f. Melalui website dengan mengunjungi lama http://www.pajak.go.id 

2. Penyampaian Surat Pemberitahuan 

 a. Secara langsung, penyampaian SPT dapat dilakukan secara langsung di 

Tempat Pelayanan Terpadu yang meliputi TPT KPP tempat wajib pajak 

terdaftar dan TPT Kantor Pelayanan selain selain tempat wajib pajak 

http://www.pajak.go.id/
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terdaftar, pojok pajak, mobil pajak, atau tempat khusus penerimaan SPT 

tahunan yang disediakan oleh Dirjen Pajak untuk menerima SPT 

tahunan.  

b. Melalui Pos yang ditandai dengan bukti pengiriman surat ke KPP 

dimana wajib pajak terdaftar. 

c. Dikirim melalui perusahaan jasa ekspedisi dengan menyampaikan bukti 

pengiriman surat ke KPP dimana wajib pajak terdaftar. Untuk 

penyampaian SPT yang dilakukan lewat pos, ekspedisi, atau kurir, 

wajib pajak menyampaikan SPT tahunan dalam amplop tertutup yang 

telah dilekatkan lembar informasi SPT tahunan. Dalam hal 

penyampaian SPT tahunan yang dilakukan lewat pos, ekspedisi, atau 

kurir ke KPP dimana wajib pajak terdaftar untuk tanda bukti dan 

pengiriman surat dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan 

SPT sepanjang SPT tahunan tersebut telah lengkap. 

d. Saluran tertentu yang yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak adapun saluran 

tersebut adalah laman Direktorat Jenderal Pajak, laman penyaluran SPT 

elektronik, saluran suara digital yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak 

untuk wajib pajak tertentu, jaringan komunikasi data yang terhubung 

khusus antara Dirjen Pajak dan Wajib Pajak, saluran lain yang 

ditetapkan oleh Dirjen Pajak.   

 B. www.pajak.go.id, Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Dan Petugas Pajak 

1. Hak dan kewajiban wajib pajak   
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a. Hak wajib pajak diantaranya hak keberatan atau banding, hak atas 

penundaan pembayaran pajak, hak untuk menunda melorkan SPT. 

b. Kewajiban Wajib Pajak diantaranya wajib mendaftarkan diri sebagai 

subjek pajak dan memperoleh NPWP dan melaporkan SPT Tahunan. 

2. Hak dan Kewajiban Pemungut Pajak  

a.  Hak Pemungut Pajak diantaranya hak untuk melakukan pemeriksaan, 

hak untuk penyidikan, hak untuk penagihan, hak untuk melakukan 

penyegelan, hak untuk melakukan pidana terhadap wajib pajak yang 

dinyatakan bersalah. 

b. Kewajiban Pemungut Pajak yaitu wajib memberi nomor identitas 

subjek pajak, wajib memberikan pelayanan kepada waijb pajak. 

C.  Sanksi Berkenaan dengan SPT 

1. Denda Administrasi berdasarkan Pasal 07 ayat 1 UU No.28 Tahun 2007, 

apabila Surat Pemberitahuan tidak disanmpaikan dalam jangkau waktu 

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 (tiga) ayat 3 (tiga) atau batas 

waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana yang 

dimaksud dalam Pasal 3 (tiga) ayat 4 (empat) akan dikenai sanksi 

administrasi berupa: 

a. Rp .500.000,00 untuk SPT masa PPN 

b. Rp. 100.000,00 untuk SPT masa lainnya 

c. Rp. 1.000.000,00 untuk SPT Tahunan PPH wajib pajak badan 
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d. Rp. 100.000,00 untuk SPT tahunan PPH wajib pajak orang pribadi 

2. Berdasarkan Pasal 19 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Sanksi 

Bunga terkait dengan: 

a. Apabila surat ketetapan pajak kurang bayar atau surat ketetapan pajak 

kurang bayar tambahan serta surat keputusan pembetulan, surat 

keputusan banding atau peninjauna kembali yang menyebabkan jumlah 

pajak yang masih harus dibayar bertambah, pada saat jatuh tempo 

pelunasan tidak atau krang bayar akan dikenai sanksi berupa bunga 

sebesar 2% per bulan untuk seluruh masa yang dihitung saat mulai jatuh 

tempo hingga tanggal pelunasan. 

b. Wajib pajak diperbolehkan untuk mengangsur atau melakukan 

penundaan pembayaran pajak akan dikenai sanksi administrasi berupa 

bunga sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak yang masih harus 

dibayar. 

c. Dalam hal wajib pajak diperbolehkan menunda penyampaian surat 

pemberitahuan tahunan danternyata perhitungan sementara pajak 

terutang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 (tiga) ayat 5 (lima) 

kurang dari jumlah pajak yang sebenarnya terutang atas kekuranga  

pembayaran tersebut akan dikenai bunga sebesar 2%.  

3. Kenaikan menurut Pasal 13 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, 

Jumlah pajak dalam surat ketetapan pajak kurang bayar sebagaimana yang 

dimaksud dalam ayat 1 (satu) huruf b, huruf c, dan huruf d ditambah 
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dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% untuk PPH 

Badan dan Orang Pribadi yang tidak atau kurang bayar dalam satu tahun 

pajak. 100% untuk untuk PPH yang tidak atau kurang potong tidak atau 

kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dan dipotong atau dipungut 

tetapi tidak atau kurang disetor. 100% untuk PPN dan PPnBM dari jumlah 

pajak yang kurang atau tidak dibayar. 

4. Sanksi Pidana 

a. Menurut Pasal 38 UU KUP sanksi akan dikenakan kepada wajib pajak 

karena kealpaan tidak menyampakan SPT Tahunan atau 

menyampaikan Surat Pemberitahuna tapi isinya tidak benar atau tidak 

lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga 

dapat menimbulkan kerugian pada pemasukan negara dan perbuatan 

tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali 

sebagaimana yang dimaksuddalam pasal 13A akan dikenakan denda 

paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang 

bayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak 

atau kurang bayar, atau dipidana paling singkat 3 (tiga) bulan atau 

paling lama 1 (satu tahun). 

b. Mennurut Pasal 39 UU KUP sanksi karena sengaja tidak mendaftarkan 

diri untuk memperoleh NPWP, menyalahgunakan atau menggunakan 

tanpa hak NPWP, SPT tahunan tidak disampaikan atau disampaikan 

tapi tidak lengkap atau tidak benar, menolak pemeriksaan, tidak 

menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga 
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berdampak pada kerugian pendapatan negara akan dipidana paling 

singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda 

paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang 

dibayar dan paling banyak 4 (empat kali jumlah pajak terutang yang 

tidak atau kurang bayar. 

3.6. Sistem Pelaksanaan Pemungutan Pajak 

Menurut Waluyo (2011:17) sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga yaitu: 

1. Official Assesment System, merupakan sistem pemungutan yang memberi 

kebebasan bagi fiskus atau pejabat pajak untuk melakukan perhitungan 

pajak terutang yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. 

2. Self Assesment System, merupakan sistem pemungutan pajak yang 

memberikan kewenangan, kepercayaan, dan tanggung jawab bagi wajib 

pajak dalam penetuan besaran hutang pajaknya, pembayaran hutang 

pajaknya, dan pelaporan pembayaran pajak ke Dijen pajak. 

3. With Holding System, sistem pemngutan pajak ini meberikan kewenangan 

kepada pihak ketiga yang ditunjuk oleh Dirjen pajak untuk melakukan 

pemotongan, pemungutan pajak yang terutang bagi waijb pajak yang 

sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. 

3.7. Jenis Pajak 

Resmi (2014:07) Jenis pajak dibedakan menjadi tiga bagaian yaitu menurut 

golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungut. 
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1. Menurut Golongan 

Menurut sifanya pajak dibedakan menjadi dua macam yaitu pajak 

langsung dan pajak tidak langsung 

a. Pajak Langsung, pajak yang pembebanannya ditanggung sendiri oleh 

waib pajak, dan tidak boleh untuk dilimpahkan kepada wajib pajak atau 

pihak lain, contohnya adalah pajak penghasilan. 

b Pajak Tidak Langsung, merupakan pajak yang dapat dibebankan 

kepada wajib pajak atau pihak lain. Pajak tidak langsung terjadi pada 

saat adanya kegiatan atau pristiwa yang menyebabkan pajak terutang, 

Contaohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bumi 

dan Bangunan (PBB). Untuk mengetahui apakah pajak tersebut 

digolongkan pajak langsung atau pajak tidak langsung yaitu dengan 

cara melihat unsur-unsurnya pertama penangung jawab merupakan 

orang yang harus melunasi pajak, kedua penanggung pajak orang yang 

telah dahulu menanggung beban pajak, dan yang terakhir yaitu pemikul 

pajak yaitu orang yang harus dibebani pajak. Jika unsur0unsur tesebut 

terdapat pada diri seseorang maka masuk dalam golongan pajak 

langsung sedangkan apabila unsur-unsur tersebut terpisah dengan 

orangnya maka masuk dalam golongan pajak tidak langsung. 

2.  Menurut Sifatnya  

Menurut sifatnya pajak dibedakan menjadi dua golongan yaitu pajak 

subjektif dan pajak objektif. 
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a. Pajak Subjektif 

Yaitu pajak yang terlebih dahulu memperhatikan subjek yaitu pribadi 

dari wajib pajak kemudian mencari syarat objektifnya, contohnya 

adalah Pajak Penghasilan yang terdapat subjek pajak pajak orang 

pribadi dan dasar pengenaannya harus memperhatikan keadaan dari 

wajib pajak mulai dari status perkawinan, tanggungan, dan lain-lain. 

b. Pajak Objektif  

Jenis pajak yang hanya memperhatikan objek pajaknya tanpa 

memperhatikan keadaan dari subjek pajaknya baik itu berupa benda, 

keadaan perbuatan, dan peristiwa sehingga munculkan pajak, 

contohnya Pajak Pertambahan Niai (PPN), Pajak Bumi dan Banguna 

(PBB). 

3.  Menurut Lembaga Pemungut 

Menurut lembaga pemungut pajak dibedakan atas dua macam yaitu pajak 

negara, dan pajak daerah. 

a. Pajak Negara (Pajak Pusat), merupakan pajak yang dipungut oleh 

pemerintah pusat yang berfunsi sebagai penambah anggaran dan 

sebagai sumber biaya dalam menjalankan tugas pemerintahan, 

contohnya Pajak Penghasilan 

b. Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah yang ada didaerah 

baik itu yang ada di Provinsi maupun di Kabupaten atau Kota yang 

digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah, 

contohnya Pajak Kedaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan 
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Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Rokok, Pajak Hotel, 

Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak 

Sarang Burung Walet, Pajak Mineral Bukan Logam, Pajak Air Tanah, 

Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak 

Atas Tanah, Pajak Penerangan Jalan.  

4. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

Mardiasmo (2016:32) pajak daerah merupakan kontribusi wajib yang ada di 

daerah (Provinsi atau Kabupaten) yang terutang baik itu wajib pajak pribadi 

maupun wajib pajak badan yang sifatnnya memaksa yang diatur oleh undang-

undang yang manfaatnya tidak dirasakan langsung namun digunakan untuk 

pembangunan dan kemakmuran rakyat.  

Pajak Daerah dibagi menjadi menjadi dua bagaian yaitu Pajak Provinsi dan 

Pajak Kabupaten/Kota. Untuk pajak yang yang menjadi bagain dari Pajak Provunsi 

ialah Pajak Kendaran Bermotor dan Kendaraan Diatas Air, Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan 

Bermotor, dan Pajak Atas Pengambilan Manfaat Atas Air Bawah Tanah Dan Air 

Permukaan, sedangkan yang menjadi bagaian dari Pajak Kabupaten atau Kota ialah 

Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan 

Jalan, Pajak Parkir, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Bea Atas 

Perolehan Tanah dan Bangunan, Pajak dari Bahan Galian Golongan C. 

Untuk tata-tata cara pemungutan Pajak Daerah umumnya hampir sama 

dengan pajak pusat salah satunya wajib pajak dilarang membayar pajak dengan cara 

borongan. Setiap wajib pajak baik itu wajib pajak pribadi maupun wajib pajak 
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badan membayar pajak berdasarkan surat ketetapan pajak yang dikeluarkan oleh 

Pemerintah. Wajib pajak yeng memenuhi tugasnya sebagai wajib pajak berdasarkan 

surat ketetapan Kepala Daerah tentng tata-tata cara pembayaran pajak dengan 

menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SKPD) atau dengan 

menggunakan dokumen-dokumen lainnya bisa berupa karcis maupun nota 

pembayaran. 

Untuk masa daluwarsa pajak daerah yaitu pada saat wajib pajak sudah lima 

tahun terhitung saat terutang pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak 

pidana dibidang perpajakan daerah. 

Menurut UU 28 Tahun 2009 retribusi daerah yaitu pungutan daerah sebagai 

pembayaran atas jasa atau perizinan tertentu yang telah disediakan oleh pemerintah 

daerah dan diberikan kepada orang probadi atau badan. Objek retribusi daerah yaitu 

Jasa Umum, Jasa Usaha, Perizinan Tertentu. 

Retribusi Jasa Umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum, yang 

merupakan objek dari Retibusi Jasa Umum yaitu pelayanan yang disediakan 

pemerintah daerah untuk kepentingan umum atau untuk pencapaian optimalisasi 

pelayanan umum. Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum Yaitu, Retibusi Pelayanan 

kesehatan, Retibusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retibusi Penggantian 

Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk atau Akta Catatan Sipil, Retribusi Pelayanan 

Pemakaman dan Penguburan Mayat, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan 

Umum, Retibusi Pelayan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, 

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran. 
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Retribusi Jasa Usaha meliputi Retribusi Pemakain Kekayaan Daerah 

Retribusi Pasar Grosir atau Pertokoan, Retribusi Terminal, Retribusi Rumah Potong 

Hewan, Retribusi Pelayanan Kepelabuhan, Retribusi Tempat Rekreasi dan 

Olahraga, Retribusi Tempat Penginapan atau Villa. 

Objek Retribusi Perizinan Tertentu diantaranya pelayanan perizinan tertentu 

oleh pemerintah daearah kepada wajib pajak pribaadi maupun badan seperti izin 

mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Ganggun, Retribusi Izin Usaha Perikanan.  

5. Pajak Bumi dan Bangunan 

Mardiasmo (2016:381) Dasar hukum pajak bumi dan bangunan adalah 

undang-undang nomor 12 Tahun 1985 dan kemudian berubah menjadi undang-

undang nomor 12 tahun 1994. Pengertian pajak bumi dan bangunan adalah bumi 

yaitu permukaan bumi dan seisinya, permukaan bumi ini diantaranya tanah dan 

perairan pedalaman termasuk tambak, kolam rawa, dll. Sedangkan bangunan yaitu 

sautu konstruksi yang tepat berada diatas bumi sebagai landasannya. 

Sedangkan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 07 tahun 

2012 Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi 

atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi 

atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha untuk 

perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi merupakan permukaan bumi itu 

sendiri yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten. 

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada 

tanah dan atau perairan pedalaman.  
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Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan merupakan orang 

pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau 

memperoleh manfaat atas bumi, dan /atau memiliki, menguasai, dan/atau 

memperoleh manfaat atas Bangunan. 

Objek dari Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah bumi 

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

pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha 

Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan. Sedangkan yang termasuk dalam Objek 

Pajak yang tidak dikenanakan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 

diantaranya: 

1. Digunakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah 

untuk penyelenggaraan pemerintahan. 

2. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang 

ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kbudayaan nasional, yang tidak 

dimaksudkan untuk mencari keuntungan. 

3. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis 

dengan itu. 

4. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman, 

nasional, tanah pengembalian yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara 

yang belum dibebani suatu hak. 

Besaran Nilai Jual Objek Pajak Yang Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) ditetapkan 

sebesar Rp 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) untuk setiap wajib pajak. 
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Berdasarkan Pasal 05 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 07 tahun 

2012 dasar pengenaan pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan 

Perkotaan adalah NJOP (Nilai Jual Objek Pajak). Besaran NJOP akan ditentukan 

setiap tiga tahun sekali kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap 

tahun sesuai dengan perkembangan wilayah. Penetapan NJOP dapat dilakukan 

dengan: 

a. Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, merupakan suatu 

metode dalam penentuan objek pajak dengan cara membandingkannya 

dengan objek pajak lain yang sejenis yang letaknya berdekatan, fungsinya 

sama dan sudah diketahi harga jualnya. 

b. Nilai perolehan baru, merupakan suatu metode penentuan Nilai Jual Objek 

Pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk objek 

tersebut pada saat dilakukan penilaian yang dikurangi penyusutan 

berdasarkan kondisi fisik objek tersebut. 

c. Nilai jual pengganti, merupakan metode yang penentuan nilai jual objek 

pajak pada hasil produksi objek pajak tersebut. 

Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2012 tarif Pajak 

Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan ditetapkan oleh Pemerintah 

Kabupaten Jombang bahwa objek pajak dengan NJOP sampai dengan Rp 

1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) akan dikenakan tarif 0,1%. Sedangkan 

untuk NJOP dengan nomimal diatas Rp 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) 

akan dikenakan tarif sebesar 0,2%. Rumus untuk perhitungan Pajak Bumi dan 
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Bagunan Pedesaan dan Perkotaan untuk Wilayah Kabupaten Jombang terbagi 

mejadi dua yaitu: 

a. Untuk NJOP yang sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 rumus perhitungannya 

yaitu: 

 

 

b. Untuk NJOP yang diatas Rp 1.000.000.000,00, rumus perhitungannya yaitu: 

 

 

Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 07 tahun 

2012 Tata cara pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 

diantaranya: 

a. Pemungutan pajak dilarang diborongkan. 

b. Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan SPPT. 

c.  Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetpan Bupati 

dibayar dengan menggunakan SKPD. 

Berdasarkan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 07 tahun 

2012 Surat Tagihan Pajak, Bupati dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila: 

a.  Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. 

PBB Terutang = 0,1% x (NJOP – NJOPTKP) 

 

PBB Terutang = 0,2% x (NJOP – NJOPTKP) 

 



32 
 

 
  

b. Dari hasil penelitian SPOP terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat dari 

salah tulis atau salah hitung. 

c.  Wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa bunga atau denda. 

d. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD ditambah dengan sanksi 

administrasi sebesar 2% setiap bulan, paling lama 15 bulan sejak saat 

terutangnya pajak. 

e. SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran akan 

dikenai sanksi 2% setiap bulan dan ditagih melaui STPD.         

Berdasarkan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 07 tahun 

2012 Tata cara Penagihan dan Pembayaran  

a. Bupati akan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan paling lama enam 

bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak. 

b. SPPT, SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, dan Surat Keputusan 

Keberatan yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah 

merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling 

lama satu bulan sejak tanggal diterbitkan. 

c. Bupati atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi syarat yang sudah 

ditentukan dapat memberi persetujuan kepada wajib pajak untuk menganggsur 

atau menunda pembayaran dengan dikenakan bunga sebesar 2% setiap bulan. 
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d. Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, STPD, Surat Keputusan 

Pembetulan dan Surat Keputusan Keberatan, yang tidak atau kurang dibayar 

oleh wajib pajak petugas dapat menagih dengan secara paksa. 

e. Proses penagihan pajak yang dilakukan dengan cara paksa harus berdasarkan 

pada peraturan perpajakan yang berlaku. 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 07 tahun 2012 

petugas atau pemungut pajak dapat memberi sanksi bagi:  

a. Wajib pajak yang karena kealpaanya tidak menyampaikan STPD atau sudah 

mengisi namun kurang lengkap atau tidak benar sehingga bisa memicu kerugian 

terhadap keuangan daerah dapat dipidana dengan kurungan paling lama satu 

tahun atau dendan paling banyak dua kali jumlah pajak terutang yang tidak atau 

kurang bayar. 

b. Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi 

tidak lengkap atau tidak benar sehingga dapat memicu kerugian keuangan daerah 

dapat dipidana dengan masa paling lama dua tahun atau denda paling banyak 

empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar. 

Tindak pidana tidak akan dituntut apabila telah melampaui lima tahun sejak saat 

terutang pajak, berakhirya masa pajak, berakhirnya  tahun pajak, atau berakhirnya 

tahun pajak yang bersangkutan. 
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6. Efektivitas 

Menurut mahmudi seperti yang dikutip Rany nurmalasari (2014) efektiivitas 

berfokus pada outcome (hasil) dari suatu program atau kegiatan yang dinilai efektif 

apabila outpunya mmenuhi tujuan yang diharapkan, berikut merupakan hubungan 

tentang efektivitas: 

EFEKTIVITAS : 
𝑂𝑢𝑡𝑐𝑜𝑚𝑒

𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 
 

Berdaasarkan hubungan tersebut efektifitas merupakan gambaran dari seluruh 

siklus input, proses, dan output yang mengacu pada hasil dari suatu organisasi 

dalam mecapai tuuan dan terget-targetnya. 

 Untuk melihat efektivitas dari suatau organisasi maupun lembaga dapat 

dilihat dari beberapa kriteria yaitu: 

1. Input, merupakan dasar dalam sesuatu yang akan diwujudkan atau dilaksanakan 

berdsarkan apa yang telah direncanakan. 

2. Proses, dapat diwujudkan apabila memperlihatkan proses produksi yang 

mempunyai kualitas karena akan mempengaruhi kualitas dari hasil secara 

keseluruhan. 

3. Hasil berupa kuantitas dari oganisasi, hasil yang dimaksud adalah hasil yang 

dapat dilihat dari perbandingan antara input dan output, presentase pencapaian 

kerja dan sebagainya. 

4. Produktivitas, bagaimana meningkatkan hasil barang atau jasa dengan 

memanfaatkan sumber daya secara efisien. 
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Sedangkan menurut Halim, Syam Kusufi (2011), berpendapat bahwa 

efektivitas merupakan suatu gambaran mengenai kemampuan pemerintah daerah 

dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang sudah direncanakan 

dibandingkan dengan target yang sudah ditentukan berdasarkan potensi yang ada di 

daerah. Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugasnya dapat dikategorikan 

efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen. 

Semakin tinggi rasio efektivitas yang diperoleh menggambarkan kemampuan 

Pemerintah Daerah yang semakin baik. Untuk melihat besaran nilai efektivitas 

dapat dilihat dengan rumus: 

    Efektivitas  = 
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘  
  x 100%. 

Sumber: Widianita dan Jantje 2016 

Berikut ini merupakan tabel kepmendagri seperti yang dikutip dalam 

kharisma wanta tarigan (2013) sebagai alat untuk mengukur efektivitas, 

diantaranya: 

Nilai Intrepetasi Efektifitas 

Persentase % Kriteria 

>100 Sangat Efektif 

90 – 100 Efektif 

80 – 90 Cukup Efektif 

60 – 80 Kurang Efektif 

<60 Tidak Efektif 

Sumber : depdagri,Kepmendagri N0 690.900.327 tahun 1996 dalam 

Kharisma Wanta Tarigan 2013 
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7. Kontribusi  

Kontribusi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan uang iuran atau 

sumbangan yang diberikan kepada suatu perkumpulan atau organisasi. Aulia Poetri 

(2014) Kontribusi pajak daerah ialah seberapa besar realisasi penerimaan pajak 

daerah yang dibandingkan dengan total pendapatan daerah. Nimas Ayu ( 2016) 

salah satu komponen dalam pendapatan asli daerah adalah pajak daerah yang mana 

terdapat 11 jenis pajak daerah, dan jika keseluruhan jumlah kontribusinya adalah 

100% terhadap pendapatan asli daerah, maka untuk setiap jenis pajak daerah 

kontribusinya minimal harus 9,09%. 

   Kontribusi Terhadap PAD = 
Realisasi Penerimaan PBB

Realisasi Pnerimaan PAD
  x 100%  

Sumber : Sri Handoko (2013)  

8. Pertumbuhan  

Pertumbuhan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bertambah 

besar atau sempurna. Sedangkan menurut Halim dan Kusufi (2011) rasio 

pertumbuhan digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah 

daerah dalam mempertahankan dan meningktakan keberhasilan yang telah dicapai 

dari periode ke periode berikutnya. Dengan mengetahui pertumbuhan pada masing-

masing komponen dari sumber pendaptan maupun pengeluaran dapat digunakan 

untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian. 

Rumus untuk menghitung pertumbuhan PBB-P2 yaitu: 

  Growth = 
𝑿−(𝒙−𝟏)

(𝒙−𝟏)
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Keterangan: 

X    = Rerata tingkat pertumbuhan sesudah 

X-1 = Rerata tingkat pertumbuhan sebelum 

Sumber : Dedy Haning 2005. 

9. Potensi 

Saputro, Sudjana, dan Devi Farah (2014) data tentang realisasi penerimaan 

pajak pada pemerintah daerah cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya, 

dan analisis potensi merupakan salah satu analisis untuk mengetahui kemampuan 

dan pencapaian sesuatu yang lebih baik atau tinggi, potensi pajak bumi dan bagunan 

pedesaan dan perkotaan sangatlah tinggi karena setiap tahunnya adanya 

peningkatan subjek, objek dan wajib pajak. Analisis potensi penerimaan pajak bumi 

dan bangunan pedesaan dan perkotaan digunakan untuk memprediksi seberapa 

besar penerimaan yang didapat dalam beberapa tahun ke depan selain itu juga 

berfungsi sebagai salah satu alat untuk menentukan target yang ingin dicapai. 

Rumus yang digunakan untuk menghitung potensi PBB-P2 adalah: 

 

 

 

Keterangan: 

Y = Variabel yang diramalkan 

a  = Bilangan Konstanta 

b = Koefisien Arah Regresi Linier 

x = Variabel Waktu   

Sumber :Sudjana 1996:315, Rudi Saputro. 

 

Y = a + bx 


