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BAB II 

TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Yoduke dan Ayem (2015) meneliti tentang analisis efektivitas, efisiensi 

pajak daerah dan retribusi daerah serta kontribusi terhadap pendapatan asli daerah 

di Kabupaten Bantul tahun 2009-2014. Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan adalah metode sensus sampling(sampel jenuh). Sampel yang 

digunakan adalah seluruh populasi yang ditetapkan oleh peneliti yaitu Laporan 

Daftar Target dan Realisasi Pendapatan, Rincian Laporan Realisasi Anggaran 

Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi Pendapatan dan Belanja Daerah, 

tahun 2009-2014. Metode analisa yang digunakan adalah rasio tingkat efektivitas, 

rasio efisiensi dan rasio kontribusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat 

efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD sangat efektif. Tingkat 

efisiensi pajak dan retribusi daerah terhadap PAD berfluktuasi /tidak efisien. Dan 

tingkat kontribusinya terhadap PAD cenderung fluktuasi. 

 Lasari (2016) meneliti tentang kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah 

terhadap pendapatan asli daerah (pad) Kabupaten Karangasem  tahun 2011-2015. 

Metode analisa yang digunakan adalah analisis kontribusi dan rasio efektivitas. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah berkontribusi secara signifikan 

terhadap PAD dengan rata-rata persentase kontribusi sebesar 60% dengan kategori 

besar, retribusi daerah berkontribusi sangat rendah terhadap PAD dengan rata-rata 

persentase kontribusi 0,26% dengan kategori kecil, efektivitas penerimaan pajak 
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daerah diperoleh rata-rata sebesar 104,61% dengan kategori sangat efektif dan 

efektivitas penerimaan retribusi daerah rata-rata diperoleh sebesar 115% dengan 

kategori sangat efektif. 

 Lamia et al. (2015) meneliti tentang analisis efektifitas dan kontribusi 

pemungutan pajak restoran, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan pada 

pendapatan asli daerah Kabupaten Minahasa Utara. Teknik pengambilan sampel 

yang digunakan adalah metode purposive dan snowboal. Metode analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu menganalisis data 

realisasi pajak restoran, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan dari tahun 

2010-2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan 

pajak restoran, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan pada tahun 2010-2014 

sangat efektif. 

 Utiarahman et al. (2016)  meneliti tentang analisis efektivitas dan kontribusi 

penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan (PBB-P2) terhadap 

pendapatan asli daerah daerah (pad) Kota Tomohon. Teknik pengambilan sampel 

yakni dengan metode purposive sampling.  Metode analisis yang digunakan 

adalah rasio efektivitas pajak bumi dan bangunan dan rasio kontribusi PBB-P2 

terhadap PAD. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Bumi 

dan Bangunan dari tahun 2011-2015 mengalami fluktuasi setiap tahunnya, tidak 

selalu meningkat ataupun menurun. Untuk kontribusi terhadap pendapatan asli 

daerah cenderung mengalami penurunan. 

 Adapun persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian 

sekarang yaitu sama-sama menggunakan variabel efektivitas pajak dan retribusi 
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daerah, efisiensi pajak dan retribusi daerah, dan kontribusi pajak dan retribusi 

daerah. Sedangkan perbedaannya terletak pada tempat dan tahun penelitian, 

penelitian sekarang menggunakan tahun terbaru 2012-2016 di Pemerintahan Kota 

Batu.  

 

B. Teori dan Kajian Pustaka 

1.  Otonomi Daerah 

Pengertian otonomi daerah yang berdasarkan Undang-Undang No.23 

Tahun 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. Secara 

etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu autos yang berarti sendiri, dan 

nomos yang berarti aturan.  

Otonomi daerah sebagai perwujudan sistem penyelenggaraan 

pemerintahan yang berdasarkan atas asas desentralisasi yang diwujudkan 

dengan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab lebih tepat diterapkan 

di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan pemberian otonomi daerah 

kepada daerah adalah memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan 

mengurus rumah tangganya sendiri dalam meningkatkan daya guna dan hasil 

guna penyelenggaraan pemerintah dalam memberikan pelayanan dan 

kesejahteraan masyarakat yang lebih baik, pengembangan kehidupan 

demokrasi, keadilan, dan pemerataan (Lasari, 2016).  
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Adapun tujuan otonomi daerah menurut UU No.23 Tahun 2014 yaitu: 

a) Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah kekuasaanya 

b) Untuk meningkatkan pelayanan umum di daerah kekuasaannya 

c) Untuk meningkatkan daya saing daerah. 

Otonomi daerah memberikan manfaat yang cukup efektif bagi 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Otonomi daerah memberikan hak dan 

wewenang kepada suatu daerah dalam mengatur urusannya sendiri sehingga 

dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat maupun pemerintah itu 

sendiri. Selain itu, pemerintah juga bisa melaksanakan tugasnya dengan lebih 

leluasa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.  

 

2.  Pajak 

  Menurut Resmi (2013) menyatakan bahwa pajak merupakan peralihan 

kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran 

rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk public saving yang merupakan 

sumber utama untuk membiayai public investment. Pengertian lain pajak 

adalah pembayaran atau pengalihan sebagian penghasilan atau hasil kekayaan 

yang dimiliki oleh masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan 

berdasarkan undang-undang, sebagai bentuk keikutsertaan dan partisipasi 

masyarakat dalam negara, namun pembayarnya tidak mendapatkan suatu balas 

jasa secara langsung, yang digunakan untuk membiayai tugas negara demi 

meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat(Pandiangan, 2014). 
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3. Pajak Daerah 

  Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib 

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(Mardiasmo, 2013). Pajak Daerah timbul karena ada 

pelaksanaan desentralisasi yang menimbulkan daerah-daerah otonom yang 

memberikan kemungkinan bagi pelaksanaan asas tugas perbantuan.  

a. Fungsi Pajak 

Dilihat dari aspek pemungutannya, menurut (Rampai, 2004): 

1) Fungsi Budgetair 

Pajak sebagai sumber dana dalam rangka membiayai seluruh 

pengeluaran rutin dan pembangunan pemerintah pusat/daerah. 

2) Fungsi Mengatur (regulerend) 

Pajak sebagai alat/fungsi yang dipergunakan oleh pemerintah 

pusat/daerah untuk mencapai tujuan tertentu yang berada diluar sektor 

keuangan negara/daerah. 

b. Jenis Pajak Daerah 

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah, menyatakan bahwa pajak daerah dibedakan 

menjadi dua jenis yakni: 

1) Pajak Provinsi, antara lain: 
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• Pajak Kendaraan Bermotor; 

• Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 

• Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; 

• Pajak Air Permukaan; 

• Pajak Rokok; 

2) Pajak Kabupaten, antara lain: 

• Pajak Hotel 

• Pajak Restoran 

• Pajak Hiburan 

• Pajak Reklame 

• Pajak Penerangan Jalan 

• Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 

• Pajak Parkir 

• Pajak Air Tanah 

• Pajak Sarang Burung Walet 

• Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

• Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 

 

2. Retribusi Daerah 

Retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah 

daerah karena telah memakai jasa yang telah disediakan pemerintah daerah. 

Sehingga masyarakat yang telah membayar retribusi menginginkan adanya jasa 
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timbal balik langsung dari pemerintah. Ada tiga objek retribusi daerah 

menurutUndang-Undang No.28 Tahun 2009, yaitu: 

a. Retribusi Jasa Umum 

Menurut Pasal 109Undang-Undang No.28 Tahun 2009, objek retribusi 

jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah 

daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta 

dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Atau dengan kata lain retribusi 

jasa umum adalah retribusi yang dikenakan kepada orang pribadi atau 

badan yang telah menikmati dan menggunakan pelayanan umum yang 

disediakan oleh pemerintah daerah. 

b. Retribusi Jasa Usaha 

Menurut Pasal 126 Undang-Undang No.28 Tahun 2009, objek Retribusi 

jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah 

dengan menganut prinsip komersial yang meliputi: 

1) Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah 

yang belum dimanfaatkan secara optimal. 

2) Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan 

secara memadai oleh pihak swasta. 

c. Retribusi Perizinan Tertentu 

Objek retribusi perizinan tertentu menurut Pasal 140 Undang-Undang 

No.28 Tahun 2009 adalah pelayanan perizinan tertentu oleh 

pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang 

dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan 
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pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, 

sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan 

menjaga kelestarian lingkungan. 

3. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 

a. Pengertian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah keluaran/hasil dari 

kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan 

penggunaan anggaran daerah dengan kuantitas, dan kualitas yang terukur, 

kemampuan daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan 

yang diberikan kepada masyarakat (Adhiantoko, 2013). 

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah kemampuan suatu 

daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli 

daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya 

sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan 

daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat 

dan mempunyai keleluasaan di dalam menggunakan dana-dana untuk 

kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan 

peraturan perundang-undangan (Ibnu Syamsi,1986:199 (dalam 

Adhiantoko, 2013)). 

Ada beberapa kriteria yang dapat dijadikan ukuran untuk 

mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam mengatur rumah 

tangganya sendiri (Ibnu Syamsi, 1986:99 (dalam Adhiantoko, 2013)). 
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1) Kemampuan struktural organisasinya 

2) Kemampuan aparatur Pemerintah Daerah 

3) Kemampuan mendorong partisipasi masyarakat 

4) Kemampuan keuangan daerah 

b. Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 

Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk 

memenuhi tiga tujuan yaitu (Mardiasmo, 2002:121) : 

1) Memperbaiki kinerja Pemerintah Daerah 

2) Membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan 

keputusan 

3) Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki 

komunikasi kelembagaan. 

Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk 

digunakan sebagai tolak ukur dalam (Halim, 2007) : 

1) Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai 

penyelenggaraan otonomi daerah 

2) Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan 

pendapatan daerah 

3) Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam 

membelanjakan pendapatan daerahnya 
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4) Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan 

dalam pembentukan pendapatan daerah 

5) Melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan 

pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode 

waktu tertentu. 

c. Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 

Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah harus mencakup 

pengukuran Kinerja Keuangan. Hal ini terkait dengan tujuan organisasi 

Pemerintah Daerah. Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 

meliputi : 

1) Indikator Masukan (Inputs) 

Merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan 

kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. 

Misalnya : jumlah dana yang dibutuhkan, jumlah pegawai 

yang dibutuhkan, jumlah infrastruktur yang ada, dan jumlah 

waktu yang digunakan. 

2) Indikator Proses (Process) 

Merupakan perumusan ukuran kegiatan, baik dari segi 

kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan 

kegiatan tersebut. misalnya : ketaatan pada peraturan 

perundangan dan rata-rata yang diperlukan untuk 

memproduksi atau menghasilkan layanan jasa. 
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3) Indikator Keluaran (Output) 

Merupakan sesutu yang diharapkan langsung dapat dicapai 

dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau nonfisik. 

Misalnya : jumlah produk atau jasa yang dihasilkan dan 

ketepatan dalam memproduksi barang atau jasa.  

4) Indikator Hasil (Outcame) 

Merupakan segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya 

keluaran kegiatan pada jangka menengah. Misalnya : tingkat 

kualitas produk dan jasa yang dihasilkan dan produktivitas 

para karyawan atau pegawai. 

5) Indikator Manfaat (Benefit) 

Merupakan sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari 

pelaksanaan kegiatan. Misalnya : tingkat kepuasan masyarakat 

dan tingkat partisipasi masyarakat. 

6) Indikator Dampak (Impact) 

Merupakan pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun 

negatif. Misalnya : peningkatan kesejahteraan masyarakat dan 

peningkatan pendapatan masyarakat. 
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4. Efektivitas  

Efektivitas (hasil guna) merupakan hubungan antara keluaran dengan 

tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Pengertian efektivitas ini pada dasarnya 

berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan. Kegiatan 

operasional efektif apabila proses kegiatan tersebut mencapai tujuan dan 

sasaran akhir kebijakan. Mengukur tingkat output dari organisasi sektor publik 

terhadap target-target pendapatan sektor publik. Pengukuran tingkat efektivitas 

memerlukan data-data realisasi pendapatan dan anggaran atau target 

pendapatan (Lamia et al., 2015).  

Efektivitas pajak daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah 

dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak 

daerah yang ditargetkan. Rumus dari efektivitas pajak daerah adalah sebagai 

berikut, rumus ini sesuai dengan penelitian Hakim (2013): 

 Efektivitas Pajak Daerah =  Χ 100%  

Efektivitas retribusi daerah merupakan perbandingan antara realisasi dan 

target penerimaan retribusi daerah, sehingga dapat digunakan sebagai ukuran 

keberhasilan dalam melakukan pungutan. Rumus efektivitas retribusi daerah 

adalah sebagai berikut, rumus ini sesuai dengan penelitian (Hakim, 2013): 

Efektivitas Retribusi Daerah =  Χ 100%  

Kriteria Efektivitas: 

• Jika diperoleh nilai kurang dari 100% (x<100%) berarti tidak efektif. 
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• Jika diperoleh nilai sama dengan 100% (x=100%) berarti efektivitas 

berimbang. 

• Jika diperoleh nilai lebih dari 100% (x>100%) berarti efektif. 

 

5. Efisiensi  

Efisiensi pajak daerah berhubungan dengan besarnya biaya pemungutan 

dengan realisasi penerimaan pajak daerah. Rumus efisiensi pajak daerah adalah 

sebagai berikut, rumus ini sesuai dengan penelitian (Hakim, 2013): 

Efisiensi Pajak Daerah =  Χ 100% 

Efisiensi retribusi daerah mengukur besarnya biaya pemungutan yang 

digunakan terhadap realisasi penerimaan retribusi itu sendiri. Rumus efisiensi 

retribusi daerah adalah sebagai berikut, rumus ini sesuai dengan penelitian 

(Hakim, 2013): 

Efisiensi Retribusi Daerah =  Χ 100% 

 

6. Kontribusi  

Kontribusi menurut Handoko (2013) bahwa kontribusi adalah sesuatu 

yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau 

kerugian tertentu secara bersama. Sehingga kontribusi yang dimaksud dapat 

diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh pendapatan yang berasal dari 

pajak daerah dan retribusi daerah terhadap besarnya pendapatan asli daerah. 

Jika potensi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah semakin besar serta 
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pemerintah daerah dapat mengoptimalkan sumber penerimaannya dengan 

meningkatkan target dan realisasi pajak dan retribusi daerah, maka akan 

mengurangi ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dalam 

hal pembiayaan daerah.  

Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah adalah kemampuan dua 

unsur tersebut yang mampu dipungut dan ditarik dari masyarakat oleh 

pemerintah daerah sebagai sumberdaya pembiayaan finansial dalam 

operasional pemerintahan daerah melalui PAD. Semakin besar hasilnya berarti 

semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah 

(PAD), begitu juga sebaliknya jika hasil perbandingan terlalu kecil berarti 

peranan pajak daerah terhadap PAD juga kecil. Kontribusi digunakan untuk 

mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam 

penerimaan PAD. 

7. Pendapatan Asli Daerah  

   Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan daerah yang 

bersumber dari dalam daerah sendiri, yang pemungutannya berdasarkan 

perundang-undangan yang berlaku(Suartini dan Utama, 2013). Pemerintah 

daerah dituntut untuk meningkatkan kemampuan dalam menggali dan 

mengelola sumber-sumber yang dapat meningkatkan penerimaan daerah 

khususnya yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan 

peneriman Pendapatan Asli Daerah (PAD) mutlak dilakukan oleh Pemerintah 

Daerah untuk mengurangi tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah kepada 
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Pemertintah Pusat sehingga kemandirian dapat terwujud. Berdasarkan Undang-

undang RI No.23 Tahun 2014, Pendapatan Asli Daerah bersumber dari: 

a. Pajak Daerah 

Pajak daerah yaitu pungutan daerah menurut pemerintah daerah untuk 

pembiayaan rumah tangga daerah sebagai badan hukum publik. 

b. Retribusi daerah 

Retribusi daerah yaitu pungutan yang secara sah menjadi pungutan 

daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa 

pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan. 

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 

Hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan merupakan pendapatan 

daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana 

untuk pembangunan daerah. 

d. Lain-lain PAD yang sah. 

Lain-lain PAD yang sah adalah pendapatan daerah dari sumber lain. 

 


