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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Yoduke dan Ayem (2015), dengan judul penelitian Analisis Efektivitas, 

Efesiensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Serta Kontribusi Terhadap 

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009-2014. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar efektivitas dan efisiensi 

pajak daerah dan retribusi daerah serta kontribusi nya terhadap pendapatan asli 

daerah kabupaten Bantul. Metode analisis yang digunakan yaitu rasio 

kontribusi, rasio efektivitas pajak daerah, rasio efisiensi pajak daerah. 

Berdasarkan penelitian ini, diperoleh hasil yaitu berdasarkan perhitungan rasio 

efektivitas dan efisiensi, pajak daerah dan retribusi daerah cenderung  

fluktuatif pada tahun 2009-2014. Relevansi penelitian ini dengan penelitian 

yang akan saya lakukan adalah terletak pada variabel dan metode analisis yang 

digunakan dimana variabel yang digunakan adalah efektivitas pajak daerah, 

dan metode analisis yang digunakan yaitu rasio efektivitas pajak daerah. 

Octaviana (2012), dengan judul penelitian Analisis Efektivitas dan 

Efisiensi Pajak Daerah Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah 

di Provinsi Jawa Tengah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

seberapa besar efektivitas dan efisiensi pajak daerah serta kontribusi nya 

terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Tengah. Metode analisis yang 

digunakan adalah rasio kontribusi, rasio efektivitas pajak daerah, rasio 
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efisiensi pajak daerah. Hasil penelitian ini adalah penerimaan pajak daerah 

Provinsi Jawa Tengah selama periode 2008-2012 sudah sangat efektif dan 

efisien. Relevansi penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan 

adalah terletak pada variabel dan metode analisis yang digunakan dimana 

variabel yang digunakan adalah efektivitas pajak daerah, dan metode analisis 

yang digunakan yaitu rasio efektivitas pajak daerah. 

Tolosang, dkk (2016). Dengan Judul Penelitian pengaruh pendapatan 

perkapita, jumlah perusahaan, dan jumlah penduduk terhadap pendapatan asli 

daerah di Kabupaten Nabire Papua Tahun 2004-2013. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui pengaruh pendapatan perkapita, jumlah perusahaan, 

dan jumlah penduduk terhadap penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten 

Nabire Papua tahun 2004-2013. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis 

regresi linier berganda. Hasil penelitian yaitu pendapatan perkapita, jumlah 

perusahaan, dan jumlah penduduk memiliki pengaruh positif terhadap 

pendapatan asli daerah Kabupaten Nabire Papua tahun 2004-2013. Relevansi 

penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah terletak pada 

variabel dan metode analisis yang digunakan dimana variabel yang digunakan 

adalah jumlah industri atau perusahaan, dan metode analisis yang digunakan 

yaitu regresi linier berganda. 

Makmur, dkk (2012). Dengan judul penelitian derajat desentralisasi fiskal 

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2006-2010. Tujuan penelitian 

ini adalah untuk mendeskripsikan derajat desentralisasi fiskal di daerah 

otonom serta komponen pendapatan asli daerah yang paling dominan di 
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Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. Metode analisis: rasio derajat 

desentralisasi fiskal. Hasil penelitian ini yaitu berdasarkan rasio derajat 

desentralisasi fiskal yang membandingkan sumbangan daerah dengan total 

penerimaan daerah diketahui Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur memiliki 

tingkat derajat desentralisasi fiskal yang tinggi pada tahun 2006-2012. 

Relevansi penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah 

terletak pada metode analisis dan variabel yang digunakan dimana variabel 

yang digunakan adalah rasio derajat desentralisasi fiskal dengan 

membandingkan sumbangan daerah dengan total penerimaan daerah 

B. Landasan Teori 

1. Teori Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 

Menurut Halim (2013) anggaran pendapatan belanja daerah atau 

APBD adalah suatu anggaran daerah yang memiliki unsur-unsur 

sebagai berikut: 

a. Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara teori 

b. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk 

menutupi biaya-biaya sehubungan dengan aktivitas-aktivitas 

tersebut, dan adanya biaya yang akan dilaksanakan  

c. Jenis kegiatan dan proyek yang di tuangkan dalam bentuk angka 

d. Periode anggaran, yaitu biasanya satu tahun 

APBD juga dapat didefinisikan sebagai rencana operasional 

keuangan pemerintah daerah, di mana di satu pihak menggambarkan 

perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-
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kegiatan dan proyek-proyek penerimaan daerah dalam 1 tahun 

anggaran tertentu, dan di pihak lain menggambarkan perkiraan 

penerimaan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi 

pengeluaran-pengeluaran. 

Siklus APBD terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, 

dan pemeriksaan, serta penyusunan dan penetapan perhitungan APBD. 

Penyusunan dan penetapan perhitungan APBD merupakan perhitungan 

APBD. Pertanggungjawaban itu dilakukan dengan menyampaikan  

perhitungan APBD kepada menteri dalam negeri untuk pemerintah 

daerah tingkat I dan kepada Gubernur untuk pemerintah daerah tingkat 

II, jadi pertanggungjawaban bersifat vertikal. 

2. Teori Keuangan Daerah 

Menurut Halim (2013) keuangan daerah dapat diartikan sebagai : 

“semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian 

pula segala segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang 

dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai 

oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai 

ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku. 

Untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya, daerah-daerah 

tentunya membutuhkan biaya. Tanpa adanya biaya yang mencukupi, 

mungkin saja daerah-daerah tersebut tidak dapat menyelenggarakan 

tugas dan kewajiban serta kewenangan yang sudah diberikan untuk 

mengatur dan mengurus rumah tangganya, tetapi juga ciri pokok dan 
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mendasar daerah otonom akan hilang. Untuk dapat memperoleh 

keuangan yang memadai dengan sendirinya daerah membutuhkan 

sumber keuangan yang cukup pula. 

Keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, 

pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas 

pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau provinsi) yang memerlukan. 

Keuangan daerah memiliki lingkup yang tertdiri atas keuangan daerah 

yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. 

Keuangan daerah yang dikelola langsung adalah anggaran pendapatan 

belanja daerah (APBD) dan barang-barang inventaris milik daerah. 

Keuangan daerah yang dipisahkan adalah Badan Usaha Milik Daerah 

(BUMD). 

3. Otonomi Daerah 

 Menurut Mardiasmo (2002) otonomi daerah adalah kewenangan 

daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 

setempat menurut prakarasa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat 

sesuai aspirasi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Otonomi 

daerah sebagai perwujudan pelaksanaan asas desentralisasi dalam 

penyelenggaraan pemerintahan pada hakekatnya merupakan penerapan 

konsep teori ureal division of power yang membagikekuasaan secara 

vertikal suatu negara. Dalam sistem ini, kekuasaan negara akan terbagi 

antara  
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pemerintahan pusat di satu pihak dan pemerintahan daerah di lain 

pihak. 

 Pengaturan serta penataan secara administratif kenegaraan tentang 

adanya daerah-daerah otonom di Indonesia semula ditetapkan dalam 

UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah 

yang menghendaki otonomi daerah dan desentralisasi. Pemerintahan 

desentralisasi di Indonesia dititikberatkan pada daerah tingkat II yang 

dipertegas dengan dikeluarkannya PP No. 45 Tahun 1993 tentang 

penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada tingkat II. 

Sedangkan di dalam UU No. 32 Tahun 2004, Otonomi daerah 

diberikan secara utuh kepada daerah kabupaten dan daerah kota. 

 Otonomi yang diberikan kepada daerah kabupaten dan kota 

dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan 

bertanggung jawab kepada pemerintahan daerah secara proporsional. 

Artinya, pelimpahan tanggung jawab akan diikuti oleh pengaturan, 

pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan 

serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. 

4. Sumber Penerimaan Daerah 

Menurut Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sumber penerimaan 

daerah meliputi : (Undang-undang No. 25 Tahun 1999, Pasal 3) 

a) Pendapatan Asli Daerah (PAD) 



14 
 

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah 

dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut 

berdasarkan Peraturan daerah sesuai dengan peraturan Perundang-

undangan yang berlaku, yang terdiri atas : 

1) Hasil pajak daerah 

2) Hasil retribusi daerah 

3) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan 

kekayaan daerah lainnya yang di pisahkan 

4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah 

b) Dana Perimbangan 

Menurut Pasal 1 ayat 14 Undang-undnag No. 25 tahun 

1999 yang dimaksud dengan Dana Perimbangan adalah dana yang 

bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada 

daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka 

pelaksanaan administrasi. 

Dana perimbangan terdiri atas : 

1) Bagian daerah dan penerimaan Pajak Bumi dan 

Bangunan, BeaPerolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan, dan Penerimaan dan Sumber Daya Alam. 

2) Dana alokasi umum. 

3) Dana alokasi khusus. 
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c) Pinjaman Daerah 

Pinjaman daerah adalah semua transaksi yang 

mengakibatkan daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang 

atau manfaat bernilai uang sehingga daerah tersebut dibebani 

kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka 

pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan. 

d) Lain-lain Penerimaan Daerah Yang Sah  

Jenis-jenis penerimaan yang termasuk lain-lain penerimaan 

asli daerah yang sah antara lain penjualan aset tetap daerah, jasa 

giro, dan sumbangan pihak ketiga. 

5. Pajak Daerah 

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib 

yang dilakukan oleh orang, pribadi atau badan kepada daerah berupa 

imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan 

perundang undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah 

(Undang-undang No. 18 Tahun 1997, Pasal 1, Ayat 6). 

Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh daerah-daerah 

seperti propinsi, Kabupaten, dan Kota Praja untuk pembiayaan rumah 

tangga daerahnya. 

Lebih jauh lagi Davey (1988:39-40) mengemukakan tentang pajak 

daerah yang diartikan sebagai berikut : 
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a. Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dengan 

pengaturan dari daerah sendiri. 

b. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional 

dimana bentukpenetapan tarifnya dilakukan oleh 

Pemerintah Daerah. 

c. Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh Pemerintah 

Daerah. 

d. Pajak yang dipungut dan diadakan oleh pusat tetapi hasil 

pungutannyadiberikan kepada dan dibagikan hasilnya 

dengan, atau dibebani 

pungutan oleh Pemerintah daerah. 

6. Fungsi Pajak 

Pajak dilihat dari pemungutannya mempunyai dua fungsi: 

1) Fungsi Budgeter 

Fungsi ini terletak dan lazim dilakukan pada sektor publik dan 

pajak disini merupakan suatu alat yang dapat dipergunakan untuk 

memasukan uang sebanyak-banyaknya kedalam kas negara/daerah 

sesuai dengan waktunya dalam rangka membiayai seluruh 

pengeluaran rutin dan pembangunan pemerintah pusat/daerah. 

2) Fungsi Pengaturan 

Merupakan fungsi yang dipergunakan oleh pemerintah 

pusat/daerah untuk mencapai tujuan tertentu yang berada diluar 
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sektor keuangan negara/daerah, konsep ini paling sering 

dipergunakan pada sektor swasta.  

Berdasarkan kedua jenis fungsi pajak diatas, dapat 

dipahami atau dimengerti bahwa fungsi budgeter pajak dikaitkan 

dengan anggaran pendapatan dan belanja negara umumnya dan 

anggaran pendapatan belanja daerah pada khususnya 

dimaksudkan untuk mengisi kas negara/daerah sebanyak-

banyaknya dalam rangka membiayai pengeluaran rutin dan 

pembangunan pemerintah pusat/daerah. 

7. Efektivitas Pajak Daerah 

 Menurut Halim (2004), efektivitas pajak daerah menunjukkan 

kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah 

sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang di targetkan. 

Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah untuk 

meningkatkan PAD yaitu dengan meningkatkan efektivitas sumber-

sumber pendapatan yang berpotensi meningkatkan PAD, salah satunya 

adalah pajak daerah. 

 Untuk mengetahui efektivitas pajak  daerah sendiri digunakan 

analisis rasio : 
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Efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil 

penerimaan pajak daerah dari semua potensi pajak daerah dengan 

anggapan semua wajib membayar pajak daerah masing-masing. 

Kemampuan daerah dalam melaksanakan tugas dikategorikan efektif 

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

sehingga apabila rasio efektivitasnya semakin tinggi, menggambarkan 

kemampuan daerah semakin baik.  

8. Teori Pemungutan pajak 

Landasan filosofis pemungutan pajak didasarkan atas pendekatan 

“benefit approach” atau pendekatan manfaat. Pendekatan ini 

merupakan dasar fundamental atas dasar filosofis yang membenarkan 

Negara melakukan pemungutan pajak sebagai pungutan yang dapat 

dipaksakan dalam arti mempunyai wewenang dalam kekuatan 

pemaksa. 

Menurut Adam Smith dalam bukunya The Four Maxim’s 

mengemukakan asas-asas yang harus diperhatikan dalam pengenaan 

pajak adalah sebagai berikut: 

a) Asas Equality, dalam suatu Negara tidak diperbolehkan 

mengadakan diskriminasi diantara wajib pajak. Pengenaan pajak 

terhadap subjek hendaknya dilakukan seimbang sesuai dengan 

kemampuannya. 
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b) Asas Certainly, pajak yang harus di bayar wajib pajak harus pasti 

untuk menjamin adanya kepastian hukum, baik mengenai subjek, 

objek, besarnya pajak dan saat pembayarannya. 

c) Asas Convenience, pajak hendaknya dipungut pada saat paling 

tepat/baik bagi para wajib pajak. 

d) Asas Efficiency, biaya pemungutan pajak hendaknnya seminimal 

mungkin, artinya  biaya pemungutan pajak harus lebih kecil dari 

pemasukan pajaknya. 

e) Asas Economi, sebagai fungsi budgetere, pajak juga digunakan 

sebagai alat penentu politik perekonomian,  tidak mungkin suatu 

Negara menghendaki merosotnya kehidupan ekonomi masyarakat, 

karena itu pemungutan pajak sebagai berikut: 

1) Harus diusahakan supaya jangan sampai menghambat 

lancarnya produksi dan perdagangan. 

2) Harus diusahakan supaya jangan menghalang-halangi rakyat 

dalam usahanya menuju kebahagiaan dan jangan sampai 

merugikan kepentingan umum. 

9. Derajat Desentralisasi Fiskal 

Menurut Halim (2004) desentralisasi fiskal merupakan tolak ukur 

untuk melihat kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi otonomi 

daerah khususnya di bidang keuangan, dan dilihat dari seberapa jauh 

kemampuan pembiayaan urusan daerah itu sendiri. 
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Untuk melihat kemampuan suatu daerah dalam menjalankan 

desentralisasi, salah satunya bisa diukur melalui kinerja/kemampuan 

keuangan daerah dengan menggunakan alat ukur derajat desentralisasi 

fiskal sebagai berikut: 

                              
                

                        
       

Rasio ini menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber 

dana ekstern. Semakin tinggi sumbangan yang diperoleh dari 

pemerintah pusat akan mempengaruhi derajat desentralisasi fiskal. Hal 

ini mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap 

bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan propinsi) masih 

tinggi. 

10. Industri 

Menurut Dumairy (1996), sektor industri diyakini sebagai sektor 

yang dapat memimpin sektor-sektor lain dalam sebuah perekonomian 

menuju kemajuan. Produk-produk industrial selalu memiliki “dasar 

tukar” (terms of trade) yang tinggi atau lebih menguntungkan serta 

menciptakan nilai tambah yang lebih besar dibandingkan produk-

produk sektor lain.Hal ini disebabkan karena sektor industri memiliki 

variasi produk yang sangat beragam dan mampu memberikan manfaat 

marjinal yang tinggi kepada pemakainya. 

Karena kelebihan-kelebihan sektor industri sebagaimana yang 

dipaparkan tadi, maka industrialisasi dianggap sebagai “obat mujarab” 

(panacea) untuk mengatasi masalah pembangunan ekonomi di negara-
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negara berkembang. Kebijaksanaan yang ditempuh seringkali di 

paksakan, dalam arti hanya sekadar meniru pola kebijaksanaan 

pembangunan di negara-negara maju tanpa memperhatikan keadaan 

dan kondisi lingkungan yang ada seperti masalah ketersediaan bahan 

mentah, ketersediaan teknologi, kecakapan tenaga kerja, kecukupan 

modal, dan sebagainya. 

C. Hubungan Antar Variabel 

1. Hubungan Efektivitas Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah 

Efektivitas pajak daerah menggambarkan keberhasilah pemerintah 

dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah. Seperti yang telah 

diketahui pajak daerah merupakan salah satu komponen dari 

pendapatan asli daerah. Sehingga apabila pemerintah berhasil dalam 

memaksimalkan pemungutan pajak daerah maka pendapatan asli daerah 

akan meningkat. Artinya semakin tinggi tingkat efektivitas pajak daerah 

maka pendapatan asli daerah juga semakin tinggi. 

2. Hubungan Derajat Desentralisasi Fiskal Terhadap Pendapatan Asli 

Daerah 

Derajat desentralisasi fiskal menggambarkan keberhasilan 

pemerintah dalam mengurus sendiri daerahnya. Derajat desentralisasi 

fiskal membandingkan antara sumbangan daerah dengan total 

penerimaan daerah. Dimana sumbangan daerah yang dimaksud 

merupakan dana alokasi umum (DAU) yang merupakan bantuan atau 

sumbangan dari pusat atau dari Provinsi terhadap daerah seperti 
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Kabupaten atau Kota. Sehingga apabila derajat desentralisasi fiskal 

suatu dari rasio ini semakin tinggi maka pendapatan asli daerah akan 

turun, begitu juga sebaliknya. Hal ini berarti kemampuan daerah dalam 

mengatur sendiri daerahnya belum maksimal karena masih menerima 

banyak bantuan dari pemerintah pusat. 

3. Hubungan Jumlah Industri Terhadap Pendapatan Asli Daerah 

Jumlah industri dianggap dapat mengatasi beberapa masalah 

pembangunan ekonomi di berbagai negara salah satunya Indonesia. 

Jumlah industri juga memiliki pengaruh terhadap pajak reklame. 

Banyaknya jumlah industri yang bertumbuh kembang di berbagai 

daerah membutuhkan media reklame sebagai sarana untuk 

mempromosikan agar dapat dikenal luas oleh masyarakat. Hal ini 

dapat meningkatkan penerimaan pajak reklame yang juga akan 

meningkatkan pajak daerah dan pendapatan asli daerah. Artinya 

apabila jumlah industri meningkat maka pendapatan asli daerah akan 

meningkat. 

D. Kerangka Pemikiran 

Secara Sederhana kerangka pemikiran penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 
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  Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

  Keterangan: 

  Pemungutan yang efektif diharapkan dapat meningkatkan 

penerimaan pajak daerah. Jumlah industri dan derajat desentralisasi fiskal 

yang stabil diharapkan dapat meningkatkan perekonomian. Jumlah industri 

merupakan salah satu sektor yang dapat meningkatkan penerimaan pajak 

daerah, dan pajak daerah merupakan bagian dari pendapatan asli daerah 

(PAD) sehingga dengan meningkatnya pajak daerah, jumlah industriserta 

tidak meningkatnya derajat desentralisasi fiskal maka akan meningkatkan 

pendapatan asli daerah (PAD). 

11. Hipotesis 

Hipotesis dari permasalahan ini adalah :  

1. Di duga efektivitas pajak daerah dan jumlah industri berpengaruh 

positif signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah 

Efektivitas Pajak 

Daerah (X1) 

Derajat Desentralisasi 

Fiskal  (X2) 

Jumlah Industri (X2) 

Pendapatan Asli 

Daerah (Y) 
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2. Di duga derajat desentralisasi fiskal berpengaruh negatif signifikan

terhadap pendapatan asli daerah.


