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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Landasan Penelitian Terdahulu 

Didit Welly Udjianto (2007) meneliti tentang Efisiensi Pajak Daerah 

suatu tinjauan Elastisitas (Studi Kasus di Kota Yogyakarta 2001-2005).Penelitian 

ini menggunakan model regresi klasik. Hasil dari penelitian ini yaitu penerimaan 

pajak hotel, restoran, reklame, hiburan, dan penerangan jalan sudah efisien dan 

elastisitas dari masing-masing pajak tidak peka terhadap penerimaan pajak selama 

periode 2001-2005, jadi dapat disimpulkan bahwa pemungutan pajak di kota 

Yogyakarta belum optimal mengelola jenis pajak serta masih terjadi elastisitas 

basis pajak terhadap pendapatan masyarakat.  

Febri Adhi Nugroho (2011) meneliti tentang Analisis Tingkat 

Efektifitas dalam Pemungutan Pajak Daerah serta Faktor-Faktor yang 

mempengaruhi.Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

menggunakan analisis kontribusi pajak daerah, analisis efisiensi dan efektifitas 

pajak daerah, serta regresi linier berganda. 

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah di 

Kabupaten Wonogiri tahun 2005-2009: 

1. Pajak Hotel sebesar 4,58% yang berarti sangat efisien 

2. Pajak Restoran sebesar 4,58% yang berarti sangat efisien 

3. Pajak Hiburan sebesar 4.51% yang berarti efisien 

4. Pajak Reklame sebesar 3,79% yang berarti efisien  

5. Pajak Penerangan jalan sebesar 4,70% yang berarti efisien 
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6. Pajak Pengambilan dan Pengelolahan Bahan Galian Golongan C sebesar 4,30% 

yang berarti sangat efisien. 

Junius Nanda Purna Ebtawan (2012) meneliti tentang Analisis 

Efektifitas, Efesiensi, dan Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli 

Daerah di Kota Madiun tahun 2002-2011. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kuantitatif dengan analisis rasio. 

Hasil dari analisis rasio menunjukkan bahwa tingkat efektivitas 

pemungutan pajak di Kota Madiun terbesar yaitu pada Tahun 2011 mencapai 1,55 

atau 155% dari target yang telah ditentukan, tingkat efisiensi pemungutan pajak di 

Kota Madiun sudah efisien hal ini ditunjukkan dari rasio biaya pemungutan pajak 

terhadap realisasi Penerimaan Pajak rata-rata sebesar 0,7%, Kontribusi Pajak 

Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah berasal dari Pajak Penerangan Jalan 

yang bersumber dari PLN mencapai rata-rata sebesar 53,92%. 

Irwansyah (2004) meneliti tentang efektifitas dan efisiensi pemungutan 

pajak daerah dan retribusi daearah di Kabupaten Mojokerto.Tujuan Penelitiannya 

adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi pemungutan daerah dan 

retribusi daerah yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektifitas pemungutan 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada tahun anggaran 1999-2000 sebesar 

1,064, pada tahun 2000 sebesar 0,959 dan tahun 2001 sebesar 1,048. 
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B. Landasan Teori 

1. Kinerja  

a. Pengertian kinerja  

Adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selam 

periode tertentu didalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai 

kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang 

telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama. 

b. Pengukuran kinerja  

Pengukuran kinerja merupaka suatu langkah yang harus dilakukan dalam upaya 

meningkatkan kinerja organisasi. Melalui pengukuran ini, tingkat capaian kinerja 

dapat diketahui. Pengukuran kinerja merupakan upaya membandingkan kondisi 

rill suatu objek dan alat ukur . 

2. Pajak  

Adalah Peralihan kekeyaan dari pihak rakyat pada kas Negara untuk 

membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk disimpan publik 

yang merupakan sumber utama untuk membiayai investasi publik. 

Menurut lembaga pemungutannya pajak dibagi menjadi dua yaitu : 

1. Pajak Pusat, yaitu  

pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai 

rumah tangga Negara. 

Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan 

Atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.  
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2. Pajak Daerah,yaitu  

Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai 

rumah tangga daerah. 

Menurut Halim (2007), Pajak Daerah dibagi menjadi dua yaitu:  

1. Pajak Provinsi  

2. Pajak Kabupaten dan Kota. Dalam memungut Pajak dikenal ada tiga sistem 

pemungutan : 

a. Official Assessment System, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang 

memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan 

besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. 

b. Self Assessment system, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi 

wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak dan atau 

pengusaha kena pajak untuk memperhitungkan, membayar dan melaporkan 

sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. 

c. With Holding System, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi 

wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya 

pajak yang terutang terhadap wajib pajak. 

3. Otonomi Daerah 

Pengertian Otonomi Daerah menurut undang-undang nomer 22 tahun 

1999 pasal 1 ayat (h) menyebutkan: Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah 

Otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. 

Menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.Jadi Daerah diberikan kewenangan 
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dan keleluasaan untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan atas prakarsa 

sendiri berdasar aspirasi masyarakat. 

4. Pengertian Pendapatan Asli Daerah  

Pendapatan Asli Daerah merupakan modal dasar bagi pemerintah 

daerah untuk membiayai pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah 

sebagai wujud terlaksananya otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab. 

Sebelum membahas tentang Pendapatan Asli Daerah maka terlebih dahulu 

memberikan pengertian secara terperinci agar mendapatkan pengertian yang 

benar. 

Suatu daerah dituntut untuk selalu berupaya meningkatkan penerimaan 

pendapatan. Pendapatan Asli Daerah guna melanjutkan dan meningkatkan hasil-

hasil pembangunan daerah untuk mencapai kemakmuran rakyat yang adil dan 

merata.  

Pendapatan Asli Daerah merupakan bagian dari sumber pendapatan 

daerah sebagaimana diatur dalam pasal 55 UU No. 5 tahun 1947 sebagai salah 

satu sumber pendapatan daerah dalam kaitan pelaksanaan otonomi daerah. 

Sumber-sumber pendapatan asli daerah tidak dapat dipisahkan dari pendapatan 

daerah secara keseluruhan. Menurut Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 

tentang pemerintah daerah, Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang 

perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. 
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5. Pajak Daerah 

a. Pengertian Pajak Daerah 

Menurut Erly Suandy (2005 : 236), Pajak Daerah adalah iuran yang 

wajib dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan 

langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai 

penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pembangunan Daerah. 

b. Fungsi Pajak Daerah 

Sebagaimana fungsi pajak pada umumnya, Pajak Daerah mempunyai 

fungsi utama namun yang membedakan fungsi pajak umumnya di peruntukkan 

untuk Negara sedangkan Pajak Daerah untuk daerah sebagi Pendapatan Asli 

Daerah. 

c. Sistem Pemungutan Pajak Daerah 

Sistem pemungutan Pajak Daerah dapat dibagi menjadi dua yaitu sistem 

official assessment, dan sistem self assessment yaitu : 

1. Sistem Official assessment 

Pemungutan Pajak Daerah berdasarkan Kepala Daerah dengan menggunakan 

Surat Keputusan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan 

tinggal melakukan pembayaran menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah 

pada kantor pos atau bank persepsi. Jika wajib pajak kurang membayar akan 

ditagih menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).  

2. Sistem self assessment 
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Wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak daerah 

yang terutang. Dokumen yang digunakan adalah Surat Pemberitahuan Pajak 

Daerah (SPPD). SPPD adalah formulir untuk menghitung, memperhitungkan, 

membayar, dan melaporkan pajak yang terutang. Jika wajib pajak tidak atau 

kurang membayar atau terdapat salah hitung atau salah tulis dalam SPTPD 

maka akan ditagih menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD). 

d. Pengertian Macam-macam Pajak Daerah 

1. Pajak Hotel 

Pengertian Pajak Hotel pada Undang-undang Nomor 28 Tahun2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. adalah pajak atas pelayanan hotel. 

Pengertian hotel di sini termasuk juga rumah penginapan yang memungut 

bayaran. Pengenaan pajak hotel tidak mutlak ada pada seluruh daerah, kabupaten 

atau kota yang ada di Indonesia. hal ini, berkaitan dengan kewenangan yang 

diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak 

mengenakan suatu jenis pajak kabupaten atau kota. Oleh karena itu, untuk dapat 

dipungut pada suatu daerah kabupaten atau kota, pemerintah daerah harus terlebih 

dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak hotel. Peraturan itu akan 

menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan, pengenaan dan 

pemungutan pajak hotel di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan. Dalam 

pemungutan pajak hotel terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui. 

a. Hotel  

Pengertian Hotel pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah. adalah bangunan yang khusus disediakan bagi 
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orang untuk dapat menginap atau beristirahat, memperoleh pelayanan, dan 

atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya 

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

pertokoan dan perkantoran. Dan menurut Dirjen Pariwisata, Hotel adalah 

suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan, 

untuk menyediakan jasa penginapan, makan dan minum, serta jasa lainnya 

bagi umum, yang dikelolah secara komersial. Adapun jenis-jenis Hotel yang 

dapat dijelaskan sebagai berikut Rahmanto (2007) : 

1. Hotel Berbintang adalah usaha yang menggunakan suatu bangunan atau 

sebagian bangunan yang disediakan secara khusus dan setiap orang dapat 

menginap, makan, serta memperoleh pelayanan dan fasilitas lainnya dengan 

pembayaran dan memenuhi persyaratan sebagai hotel berbintang yang telah 

ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pariwisata antara lain keadaan fisik, 

seperti lokasi hotel dan kondisi bangunan, pelayanan yang diberikan, 

kualifikasi tenaga kerja dan kesejahteraan karyawan, serta sarana rekreasi atau 

olahraga yang disediakan seperti lapangan tenis, kolam renang dan diskotik. 

Ciri khusus hotel berbintang adalah mempunyai restoran yang berada dibawah 

manajemen hotel tersebut. Hotel berbintang dirinci menjadi bintang 1 dan 

bintang 2. 

2. Hotel melati adalah usaha yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian 

bangunan yang disediakan khusus, dimana setiap orang dapat menginap, 

makan serta memperoleh pelayanan serta fasilitas lainnya dengan pembayaran 

dan belum dapat memenuhi persyaratan sebagai hotel bintang seperti yang 
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telah dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pariwisata tetapi telah memenuhi 

kriteria sebagai hotel melati yang dikeluarkan oleh Dinas Pariwisata Daerah. 

Hotel melati dirinci menjadi Melati 1, Melati 2, Melati 3. 

3. Pondok Wisata adalah usaha jasa pelayanan penginapan bagi umum yang 

dilakukan perorangan dengan menggunakan sebagian dari tempat tinggalnya 

(dengan pembayaran harian). 

b. Rumah penginapan 

adalah penginapan dalam bentuk dan klasifikasi apa pun beserta fasilitasnya 

yang digunakan untuk menginap dan disewakan untuk umum. 

c. Pengusaha hotel  

adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan 

perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang jasa penginapan. 

d. Pembayaran  

adalah jumlah yang diterima atau yang seharusnya diterima sebagai imbalan 

atas penyerahan barang atau pelayanan sebagai pembayaran kepada pemilik 

hotel. 

e. Bon penjualan (Bill)  

adalah bukti pembayaran, yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang 

dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atas jasa 

pemakaian kamar atau tempat penginapan beserta fasilitas penunjang lainnya 

kepada subjek pajak. Komala (2010). 

2. Pajak Restoran 
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Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh 

restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan atau minuman dengan 

dipungut bayaran, yang mencakup rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, 

dan sejenisnya. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur lebih lanjut dalam 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 34 Tahun 2000.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 

2000 ini dijabarkan kembali di masing-masing Kabupaten atau Kota melalui 

Peraturan Daerah, Pajak Hotel sendiri. Menurut pasal 1 poin g Peraturan Daerah 

Nomor 20 Tahun 2001, yang dimaksud dengan Pajak Hotel adalah Pungutan 

Daerah atas pelayanan Hotel atau tempat menginap lain yang sejenis. Lebih 

lanjut, dalam poin h dijelaskan bahwa hotel adalah bangunan yang khusus 

disediakan bagi orang untuk dapat menginap atau istirahat, dan memperoleh 

pelayanan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran atau yang seharusnya 

dibayar, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dan termasuk juga rumah 

sewa atau kos yang diperuntukkan untuk pertokoan dan perkantoran. Tarif paling 

tinggi 10% dengan DPP adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada 

Restoran (Mochamad Azwar Anas, 2007). 

3. Pajak Hiburan 

Sesuai dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 24 

dan 25, Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Sedangkan 

yang dimaksud dengan hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukkan, 
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permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Tariff 

paling tinggi 35% dengan DPP adalah jumlah pembayaran yang seharusnya 

dibayar untuk menonton atau menikmati hiburan (Mochamad Azwar Anas,2007). 

Dalam pemungutan Pajak Hiburan terdapat beberapa terminologi yang 

perlu diketahui. Terminologi tersebut dapat dilihat berikut ini : 

1. Hiburan adalah jenis tontonan, pertunjukkan, permainan, dan atau keramaian 

yang dinikmati dengan dipungut bayaran. 

2. Penyelenggara hiburan adalah orang pribadi atau badan yang bertindak baik 

atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi 

tanggungannya dalam menyelenggarakan suatu hiburan. 

3. Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan 

untuk melihat dan atau mendengar atau menikmatinya atau menggunakan 

fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan, kecuali penyelenggara, 

karyawan, artis, dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas 

pengawasan. 

4. Tanda masuk adalah semua tanda atau alat atau cara yang sah dengan nama 

dan dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk menonton, 

menggunakan fasilitas, atau menikmati hiburan. 

5. Harga tanda masuk, yang selanjutnya disingkat HTM, adalah nilai uang yang 

tercantum pada tanda masuk yang harus dibayar oleh penonton dan 

pengunjung. 

4. Pajak Reklame 
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Pajak Reklame pajak atas penyelenggaraan reklame. Sedangkan 

pengertian reklame adalah benda, alat, perbutan atau media yang menunrut 

bentuk, susunan dan corak ragamnya yang 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 yang dapat dilihat, dibaca, dan dapat didengar dari suatu tempal 

oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.  

4.1 Subjek dan Objek Pajak Reklame 

4.1.1 Subjek Pajak Reklame  

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan 

reklame. Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame.  

4.1.2 Objek Pajak Reklame  

Pada dasarnya reklame dibedakan menjadi dua macam, yaitu : 

1) Reklame Tetap atau Permanen adalah reklame yang bersifat tetap atau tidak 

berubah selama bertahun-tahun kecuali ada bencana atau perusahaan yang 

bersangkutan mengalami kebangkrutan. 

2) Reklame Insidental adalah pemasangan reklame yang dilakukan secara 

temporer dengan durasi waktu harian, mingguan, dan bulanan. Pembayaran 

pajaknya dilakukan sesuai kebutuhan yang termasuk dalam kategori Reklame 

Insidental adalah : 

a. Reklame yang meliputi : spanduk, umbul-umbul, cover board, banner 

b. Reklame yang terbuat dari bahan triplek atau sejenisnya, disebut baliho 

Reklame lainnya termasuk balon udara dan selebara. 
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4.2 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Reklame 

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 5,6, dan 7 Peraturan Daerah No.5 

Tahun 1999 tentang Pajak Reklame  

a. Dasar pengenaan pajak adalah nilai sewa reklame  

b.Nilai sewa pajak sebagaimana dihitung dengan menjumlahkan nilai strategis dan 

nilai jual objek pajak reklame. 

c. Tarif pajak ditetapkan sebesar 20% 

d.Pajak terutang dipungut di daerah 

e. Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak 

sebagaiman dimaksud dalam ketentuan (c) diatas, dengan dasar pengenaan 

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan (b) diatas.   

5. Pajak Penerangan Jalan 

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah 

daerah atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun 

diperoleh dari sumber lain. (Pasal 1 Angka 28 UU Nomor 28 Tahun 2008 Tentang 

Daerah dan Retribusi Daerah). Dasar pengenaan pajak penerangan jalan adalah 

nilai jual tenaga listrik dan tariff pajak penerangan jalan paling tinggi sebesar 10 

% (Suharsono, 2004). 

6. Pajak Parkir  

Pajak Parkir adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah atas 

penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan 

dengan pokok usaha maupun yan disediakan sebagai suatu usaha, termasuk 

penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garansi kendaraan bermotor 
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yang memungut biaya. Parkir adalah kendaraan tidak bergerak suatu kendaraan 

yang bersifat sementara. Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran 

atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parker dan tarif paling 

tinggi sebesar 20% (Suharsono, 2004). 

6. Retribusi Daerah 

1. Pengertian Retribusi Daerah 

Menurut Siahaan (2005), Retribusi Daerah adalah pungutan daerah 

sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan 

atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau 

badan. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang 

menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya, dapat dinikmati oleh 

orang pribadi atau badan, dengan demikian bila seseorang ingin menikmati jasa 

yang disediakan oleh pemerintah daerah, ia harus membayar retribusi yang 

ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ciri-ciri retribusi daerah:   

a. retribusi dipungut oleh pemerintah daerah.  

b. dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis.  

c. adanya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk.  

d. destribusi dikenakan pada setiap orang atau badan yang menggunakan atau 

mengenyam jasa-jasa yang disiapkan Negara. 

Retribusi yang dipungut oleh pemerintah Indonesia sekarang diatu 

dalam undang-undang Nomor 18 tahun 1997 sebagiamana yang telah diubah 

dengan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah. Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan Retribusi adalah 



21 
 

 
 

pungutan sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah 

dengan objek sebagai berikut : 

1. jasa umum, yaitu jasa untuk kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat 

dinikmati oleh orang pribadi atau badan, 

2. jasa usaha, yaitu jasa yang menganut prinsip komersial karena pada dasarnya 

dapat pula disediakan oleh sektor  swasta, 

3. perizinan tertentu, yaitu kegiatan pemda dalam rangka pembinaan, 

pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan 

ruangan, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau 

fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umun dan menjaga kelestarian 

lingkungan. 

2. Subyek Retribusi Daerah  

Subyek Retribusi Daerah sebagai berikut : 

1. Retribusi jasa umum, adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau 

menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. 

2. Retribusi jasa usaha, adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau 

menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. 

3. Retribusi perizinan tertentu, adalah orang pribadi atau badan yang 

memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah. 

3. Jenis Retribusi Daerah 

a.  Retribusi Jasa Umum 

1. Retribusi layanan kesehatan 

2. Retribusi Pelayanan kebersihan atau persampahan 



22 
 

 
 

3. Retribusi penggantian biaya cetak KTP atau Akte catatan sipil 

4. Retribusi Pelayanan parkir tepi jalan umum 

5. Retribusi pelayanan pasar 

b. Retribusi Jasa Usaha  

1. Retribusi pemakaian kekayaan daerah 

2. Retribusi pasar grosir  

3. Retribusi terminal 

4. Retribusi tempat khusus parkir 

5. Retribusi tempat penginapan atau vila 

c. Retribusi Perijinan tertentu  

1. Retribusi izin mendirikan bangunan 

2. Retribusi tempat penjualan minuman beralkohol 

3. Retribusi izin gangguan 

4. Retribusi izin trayek 

5. Retribusi izin usaha perikanan 

7. Efektifitas 

Efektifitas ditentukan oleh hubungan antara output yang dihasilkan 

oleh suatu pusat tanggung jawab dengan tujuan. Semakin besar yang di 

kontribusikan terhadap tujuan, maka semakin efektiflah unit tersebut. 

Suatu pusat tanggung jawab yang menjalankan tugasnya dengan 

konsumsi terendah atas sumber daya, mungkin akan efisien, tetapi jika output 

yang dihasilkannya gagal dalam memberikan kontribusi yang memadai pada 

pencapian cita-cita organisasi, maka pusat tanggung jawab tersebut tidaklah 



23 
 

 
 

efektif. Jika suatu departemen kredit menangani pekerjaan dokumen yang 

berkaitan dengan penunggakan rekening pada biaya yang rendah perunitnya, 

maka departemen tersebut efisien namun jika pada bersamaan departemen 

tersebut gagal dalam menagih (atau terlibat dalam pertentangan yang tidak perlu 

dengan para konsumennya), maka departemen tidaknya efektif (Robert Antonya, 

2005:174).  

8. Kontribusi  

Kontribusi berasal dari bahasa inggris yaitu contribute, contribution, 

maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. 

Berarti dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Hal yang 

bersifat materi misalnya seorang individu memberikan pinjaman terhadap pihak 

lain demi kebaikan bersama. Kontribusi dalam pengertian sebagai tindakan yaitu 

berupa perilaku yang dilakukan oleh individu yang kemudian memberikan 

dampak baik positif maupun negatif terhadap pihak lain. Sebagai contoh, 

seseorang melakukan kerja bakti di daerah rumahnya demi menciptakan suasana 

asri di daerah tempat dia tinggal sehingga memberikan dampak positif bagi 

penduduk maupun pendatang. 

 

 


