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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Dalam hal ini, penelitian terdahulu berguna sebagai rujukan atau referensi, 

bahkan sebagai bahan untuk membantu penulisan dalam proses penyusunan penelitian 

ini. Beberapa penelitian terdahulu yang digunakan untuk membantu penyusunan 

penulisan ini adalah : 

Penelitian Octovido et al. (2014), menunjukan tingkat efektifitas pajak daerah 

tiap tahunnya meningkat walaupun di tahun 2009 dan 2010 tingkat efektifitas dibawah 

100% yaitu 77,45% dan 69,30% dan yang tertinggi ditahun 2012 yaitu 136,67%. 

Berdasarkan uraian tahun 2010 secara umum terdapat permasalahan pada saat 

penetapan target yang kurang realistis, yang mengakibatkan tidak tercapainya target 

secara baik. Disamping itu ada penolakan dari para pelaku usaha tempat hiburan yang 

melakukan protes untuk dilakukanya revisi terhadap Perda terhadap pajak hiburan, hal 

inilah yang berdampak secara langsug terhadap kecilnya penerimaan dari sektor pajak 

daerah. Dan hasil analisis kontribusi pajak daerah terhadap PAD di tahun 2009 

memberikan kontribusi terkecil yaitu 45,21% dikarenakan untuk obyek dan potensi 

pajak lebih sedikit, dan 4 tahun terakhir memberikan kontribusi yang baik dengan 

kontribusinya diatas 50%. 
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Penelitian Zainuddin (2016), menunjukkan Perkembangan penerimaan pajak 

daerah Provinsi Maluku Utara selama periode 2010-2014 mengalami kenaikan yaitu 

rata-rata 29,87% per tahun. Dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah rata-rata 

28,16% per tahun, Penerimaan pajak daerah Provinsi Maluku Utara selama periode 

2010-2014 pada masing-masing sektor secara keseluruhan tergolong efektif dengan 

tingkat efektifitas rata-rata 92,88%, Penerimaan pajak daerah Provinsi Maluku Utara 

selama periode 2010-2014 tergolong efisien yaitu dengan rata-rata tingkat efisiensi 

sebesar 4,91% per tahun, Penerimaan   pajak   daerah   Provinsi   Maluku Utara  selama   

periode   2010-2014 mendominasi PAD, yaitu dengan rata-rata kontribusi sebesar 

78,67% per tahun. 

Penelitian dari Taluke (2013), menunjukkan Pajak daerah dan Retribusi Daerah 

merupakan sumber pendapatan daerah yang paling besar di bandingkan dengan pos-

pos Pendapatan Asli Daerah lainya. Hal ini di buktikan dengan kontribusi Pajak Daerah 

terhadap PAD rata-rata sebesar 14,4% dan kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD 

Kabupaten Halamahera Barat rata-rata sebesar 34,2%. Retribusi daerah lebih besar 

membrikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pada Pajak 

Daerah. 

B. Landasan Teori 

1. Kebijakan Fiskal 

Kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi  dalam rangka mengarahkan 

kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan 
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dan pengeluaran pemerintah. Adapun pemahaman lain dari kebijakan fiscal (fiscal 

policy) adalah kebijakan pemerintah dengan menggunakan belanja negara dan 

perpajakan dalam rangka menstabilkan perekonomian (Rahayu, 2010). 

Tujuan kebijakan fiskal Menurut John F. Due (1968), yaitu : 1) Untuk 

meningkatkan produksi nasional (PDB) dan pertumbuhan ekonomi atau memperbaiki 

keadaan ekonomi. 2) Untuk memperluas lapangan kerja dan mengurangi pengangguran 

atau mengusahakan kesempatan kerja, dan. 3) menjaga kesetabilan harga-harga secara 

umum, khususnya mengatasi inflasi. Dengan kata lain, kebijakan fiskal mengusahakan 

peningkatan kemampuan pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat 

dengan cara menyesuaikan pengeluaran dan penerimaan pemerintah (Rahayu, 2010). 

Tujuan mempertahankan kesempatan kerja penuh (full employment) merupakan upaya 

untuk mencegah terjadinya pengangguran. Kegagalan dalam menyediakan ruang kerja 

bagi masyarakat akan menimbulkan tidak tercapainya target pendapatan nasional dan 

menghambat laju pertumbuhan ekonomi yang optimal. Disamping itu, bila 

pengangguran semakin besar, dikhawatirkan akan berdampak negative terhadap 

kehidupan masyarakat karena timbulnya gejolak social seperti tindakan kejahatan dan 

bahkan kerusuhan sosial (Rahayu, 2010). 

Menurut Rahayu (2010), pada dasarnya kebijakan fiskal terbagi menjadi dua 

yaitu: Pertama kebijakan fiskal ekspansif (exspansionary fiscal policy), yaitu kebijakan 

ini menaikan belanja negara dan menurunkan tingkat pajak net, Kebijakan ini untuk 

meningkatkan daya beli masyarakat. Kebijakan fiscal ekspansif dilakukan pada saat 
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perekonomian mengalami resesi/depresi dan pengangguran yang tinggi. Kedua 

kebijakan fiskal kontraktif, yaitu suatu kebijakan dengan menurunkan belanja negara 

dan menaikkan tingkat pajak. Kebijakan ini bertujuan untuk menurunkan daya beli 

masyarakat dan mengatasi inflasi. 

Secara teoretis dikenal empat jenis kebijakan fiskal (Rahayu, 2010) yaitu: 1) 

pembiayaan fungsional (the functional finance) berdasarkan konsef pembiayaan 

fungsional ini pemerintah, pajak, dan pinjaman dipertimbangkan secara terpisah. 2) 

pendekatan anggaran terkendali (the managed budget approach) pengeluaran 

pemerintah, penarikan pajak dan pinjaman ditujukan untuk mencapai kestabilan 

ekonomi. 3) stabilitas anggaran (the stabilizing budget) stabilitas anggaran disebut 

stabilisasi anggaran otomatis karena menekankan pada mekanisme otomatis dalam 

politik fiscal. Penyesuaian penerimaan dan pengeluaran secara otomatis terjadi dengan 

sendirinya dan langsung menstabilkan perekonomian sedemikian rupa tanpa harus ada 

ikut campur pemerintah secara langsung yang secara sengaja atau direncanakan. 4) 

pendekatan anggaran belanja berimbang (balance budget approach) menekankan 

kepada keharusan keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran. 

Peran kebijakan fiskal menjadi penting karena dikaitkan dengan suatu proposisi 

yang menyatakan bahwa dengan menetapkan pajak dalam jumlah tertentu pada wajib 

pajak, akan meningkatkan pendapatan pendapatan pemerintah sehingga pemerintah 

menjadi lebih mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan 

pendapatan masyarakat karena meningkatnya produksi rasional yang didorong oleh 



12 
 

 
 

pemerintah (Sudirman, 2011). Dimana saat pemerintah merubah tarif pajak akan 

mempengaruhi pendapatan wajib pajak kemudian mempengaruhi konsumsi para wajib 

pajak dan akan mempengaruhi pendapatan nasional. 

Kebijakan Fiskal Mempengaruhi Permintaan Agregat Perubahan-perubahan 

dalam pembelanjaan negara ketika mengubah jumlah uang yang beredar atau tingkat 

pajak, pemerintah mengubah kurva permintaan agregat dengan mempengaruhi 

keputusan belanja perusahaan atau rumah tangga. Sebaliknya ketika mengubah belanja 

barang dan jasanya sendiri pemerintah mengubah kurva permintaan agregat secara 

langsung (Mankiw, 2014). Dimana dicontohkan dapartemen pertahanan melakukan 

pemesanan senilai US$ 20 miliar kepada Buildit, perusahaan konstruksi lokal untuk 

membangun markas tentara baru. Pesanan ini meningkatkan permintaan output yang 

diproduksi oleh Buildit yang menyebabkan perusahaan itu memperkerjakan lebih 

banyak pegawai dan meningkatkan produksi. Karena Buildit adalah bagian dari 

perekonomian, kenaikan permintaan konstruksi berarti kenaikan jumlah total 

permintaan barang dan jasa pada setiap harga. Akibatnya kurva permintaan agregat 

bergerak kekanan (Mankiw, 2014). Efek penggandaan (multi plier effect) pergeseran 

tambahan pada permintaan agregat yang muncul ketika kebijakan fiscal ekspansif 

meningkatkan pendapatan yang menyebabkan kenaikan belanja konsumen. : dampak 

langsung dari kenaikan permintaan pemerintah adalah bertambahnya pekerjaan dan 

keuntungan building. Kemudian ketika para pekerja melihat upah lebih tinggi dan 

pemilik perusahaan melihat keuntungan lebih tinggi, mereka merespon kenaikan 
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pendapatan ini dengan meningkatkan belanja konsumen mereka sendiri (Mankiw, 

2014). 

Kebijakan fiskal ekspansif dapat digunakan untuk meningkatkan PDB rill dan 

mengurangi pengangguran saat resesi, kebijakan fiskal yang kontraksi dapat digunakan 

juga jika perekonomian sedang panas (overheating) untuk mengurangi PDB rill dan 

menjaga atau memantau inflasi (Karim, 2010). Menurut Karim (2010), penggunaan 

kebijakan fiscal dibatasi oleh lambannya proses legeslatif yang berarti adalah sulit 

untuk mengambil tindakan kebijakan fiskal secara cepat, perekonomian mungkin dapat 

diuntungkan dengan rangsangan fiskal saat ini tetapi akan memakan waktu lama bagi 

anggota DPR untuk beraksi. Pada saat tindakan itu diambil, perekonomian mungkin 

membutuhkan kebijakan fiskal yang berbeda dari keadaan yang sebelumnya. 

Kompetisi Fiskal (Fiscal Competition) Pemerintah daerah dalam mengelola 

kebijakan anggarannya, di mana daerah diberi kewenangan dalam mengelola kebijakan 

anggaran daerah sehingga memungkinkan terjadinya interaksi kebijakan fiskal antar 

daerah (Solihin, 2007). Fenomena interaksi kebijakan fiskal antar daerah pada akhirnya 

menimbulkan kompetisi fiskal antar daerah. Interaksi kebijakan fiskal daerah biasa 

terjadi pada daerah yang memiliki faktor kedekatan secara geografis dengan daerah 

lain ataupun terdapat kemiripan struktur perekonomian antar daerah (Rosen, 1993). 

Fiscal competition didefinisikan sebagai persaingan kebijakan antar pemerintahan 

dengan tujuan untuk mensejahterakan kehidupan di masing-masing daerah 

pemerintahan. Fiscal competition ini terjadi pada ranah kebijakan publik menyangkut 
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aspek pengeluaran/ belanja dan pendapatan/ perpajakan pemerintah (Ogawa, 2010). 

Lebih jauh kebijakan/ strategi masing-masing pemerintah daerah dengan tujuan untuk 

meningkatkan kemandirian daerah telah menimbulkan kompetisi dalam konteks 

kebijakan fiskal (fiscal competition) antar daerah.  Akibat dari persaingan kebijakan 

fiskal (fiscal competition) tersebut mendorong perubahan/ pergerakan dari faktor 

produksi, seperti pergerakan migrasi penduduk ataupun pergerakan arus investasi/ 

modal, dari daerah satu ke daerah lain. sehingga memungkinkan terjadinya interaksi 

kebijakan fiskal antar daerah. Interaksi tersebut dapat terjadi mengingat faktor produksi 

seperti modal, tenaga kerja, barang dan jasa, dapat berpindah tanpa ada halangan. 

Perpindahan faktor produksi tersebut mengikuti pola intensif dan disintensif dari 

kebijakan pemerintah (Alves, 2005). 

Kebijakan pemerintah daerah yang bersifat disintensif bagi faktor produksi, 

memungkinkan faktor produksi tersebut berpindah ke daerah lain. Demikian pula 

sebaliknya, jika kebijakan pemerintah daerah bersifat intensif, maka akan mendorong 

faktor produksi untuk masuk ke daerah tersebut. Salah satu instrumen yang digunakan 

di dalam kompetisi fiskal adalah kebijakan anggaran. Dalam konteks kompetisi fiskal, 

masing-masing daerah menggunakan instrumen kebijakan anggaran melalui 

pengeluaran pemerintah dan pajak daerah. Semakin ekspansif suatu kebijakan 

anggaran pemerintah daerah akan menyebabkan semakin banyak faktor produksi 

masuk ke daerah tersebut. Dengan demikian perekonomian suatu daerah akan 

meningkat seiring dengan meningkatnya faktor produksi yang masuk (Bucovetsky, 
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2005). Menurut Breton (1996), kompetisi pemerintah dapat terjadi pada seluruh tingkat 

pemerintahan. Kompetisi tersebut bisa saja terjadi antar pemerintahan negara ataupun 

antar pemerintah daerah. Lebih jauh dalam model persaingan tersebut tiap-tiap 

pemerintah daerah selalu berusaha untuk memaksimalkan strategi/ kebijakan diantara 

keterbatasan (constraint). 

Tingkat persaingan antar pemerintah tersebut dibatasi dengan asumsi bahwa 

tiap-tiap pemerintah memiliki derajat kekuatan seimbang (tidak timpang) Expenditure 

competition adalah bentuk persaingan antar pemerintah dalam hal pengeluaran 

pemerintah dengan tujuan untuk memperebutkan faktor produksi. Semakin banyak 

faktor produksi masuk suatu daerah menyebabkan pertumbuhan perekonomian 

semakin cepat dan tinggi, dan secara otomatis pendapatan pemerintah daerah juga akan 

meningkat seiring dengan hal tersebut. 

Dalam model tax competition masing-masing daerah akan saling bersaing 

dengan daerah lainnya. Sedangkan dalam model tax coordination masing-masing 

daerah justru bekerja sama dalam merumuskan kebijakan perpajakan untuk 

menghasilkan sebuah formulasi perpajakan yang saling menuntungkan. Menurut 

Justmant (2001), kompetisi fiskal bidang perpajakan (tax competition) dapat 

menyebabkan terjadinya kerusakan (destructive competition). Destructive competition 

terjadi apabila ke dua daerah terlalu berlarut-larut dalam persaingan, sehingga game 

dari ke dua daerah tersebut adalah penetapan pajak yang terlalu rendah. Implikasi dari 

persaingan berlarut-larut tersebut adalah daerah akan kekurangan sumber pembiayaan 
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yang berasal dari sektor pajak, sehingga berdampak pada kesulitan pemenuhan 

kebutuhan suatu daerah. 

2. Otonomi daerah 

Otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 1 disebutkan bahwa otonomi daerah yaitu hak, 

wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri 

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. Selain dari Undang-Undang diatas pengertian otonomi daerah 

juga dapat diambil dari bahasa Yunani, yaitu kata otonomi berasal dari kata autos dan 

namos. Autos berarti sendiri dan namos berati aturan atau undang-undang. Sedangkan 

daerah yaitu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah yaitu kesatuan masyarakat yang 

berlandaskan hukum yang mempunyai batas-batas wilayah dan berwenang mengatur, 

mengelola dan mengurus pemerintahnya sendiri. Menurut Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Bab I ayat 1 “Daerah Otonom, yang selanjutnya 

disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas 

wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi 

masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. 

Hal-hal Yang Melatar Belakangi Timbulnya Otonomi Daerah Menurut 

Puspitasari (2014), hal-hal yang melatar belakangi timbulnya otonomi daerah yaitu: 
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1. Ketidak puasan daerah terhadap kinerja pemerintah pusat karena sering 

menempatkan pemerintah daerah sebagai “sapi perah” pemerintah pusat. 

Pemerintah daerah lebih banyak dibebani kewajiban-kewajiban untuk 

menyetorkan segala potensi kekayaan alamnya ke pemerintah pusat, dan disisi lain 

hak-hak daerah untuk mendapatkan dana bagi pembangunan sering terabaikan. 

2. Daerah ingin mengeksplorasi, memanfaatkan serta membudidayakan kekayaan 

alamnya secara efektif efisien dan optimal. Tradisi sentralistik kekuasaan 

melahirkan ketimpangan antara pembangunan di pusat dan daerah, sehingga 

pemicu ketidak adilan dan ketidak sejahteraan di berbagai daerah, terutama yang 

jauh dari jangkauan pemerintah pusat. Daerah yang kaya sumber daya alam tak 

menjamin rakyatnya sejahtera karena sumber kekayaannya disedot oleh 

pemerintah pusat. Seperti Aceh yang memiliki potensi gas alam terbesar di dunia, 

rakyatnya tidak bisa berbuat apa apa ditengah riuhnya eksplorasi gas oleh Exxon 

Mobile. Rakyat Papua merana ditengah melimpahnya emas yang digali Freeport 

dan hanya meninggalkan jejak berupa kerusakan lingkungan. 

3. Pola sentralistik menyebabkan pemerintah pusat sewenang-wenang kepada 

daerah. Misalnya menerapkan regulasi yang ketat atau menerapkan kebijakan yang 

tidak sesuai dengan kemampuan daerah sehingga mematikan kreatifitas daerah 

dalam membangun. Budaya minta petunjuk ke pusat tertanam kuat sehingga 

daerah ketergantungan dan proses pembangunan di daerah berjalan lamban dan 

kepengurusan kepentingan rakyat terabaikan. 

4. Perbedaan kebutuhan dan kondisi tiap tiap daerah. 
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Tujuan Otonomi Daerah Di dalam tujuan otonomi daerah terdapat dua 

kepentingan yaitu kepentingan dari sisi Pemerintah Pusat dan dari sisi Pemerintah 

Daerah. Jika dilihat dari sisi kepentingan pemerintah pusat maka tujuan dari otonomi 

daerah yaitu untuk pelantikan kepemimpinan, pendidikan, politik, menciptakan 

stabilitas politik, dan menciptakan demokrasi sistem pemerintahan daerah. Sedangkan 

dari sisi kepentingan pemerintah daerah (Puspitasari, 2014). Menurut Smith 1986 dan 

Abdul Halim 2004 (Dalam Helti, 2010) disebutkan bahwa ada tiga tujuan, yaitu : 1)  

Untuk mewujudkan apa yang disebut sebagai political equality, artinya melalui 

otonomi daerah diharapkan akan lebih membuka kesempatan bagi masyarakat untuk 

berpartisipasi dalam berbagai aktivitas politik di tingkat lokal atau daerah.  2) Untuk 

menciptakan local accountability, artinya dengan ekonomi akan menciptakan 

kemampuan pemerintah daerah dalam memperhatikan hak-hak masyarakat. 3) Untuk 

menciptakan local responsiveness, artinya dengan otonomi daerah diharapkan akan 

mempermudah antisipasi terhadap berbagai masalah yang muncul dan sekaligus 

meningkatkan akselerasi pembangunan sosial dan ekonomi daerah. 

Tujuan utama dari penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk memajukan 

perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan publik. Menurut Mardiasmo 

(2002), terdapat tiga misi utama dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi 

fiskal, yaitu : 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan 

kesejahteraan masyarakat. 2) Menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber 
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daya daerah. 3) Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (publik) 

untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. 

3. Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) 

Menurut Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan 

Daerah menyebutkan bahwa pendapatan daerah yaitu semua hak daerah yang diakui 

sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tertentu. Sedangkan Menurut 

Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antar pusat dan 

daerah pasal 1 angka 18 menyebutkan bahwa “pendapatan asli daerah, selanjutnya 

disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan 

peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan”. Dan Undang Undang 

Nomor 28 Tahun 2009 juga menyebutkan tentang pendapatan asli daerah yaitu sumber 

keuangan daerah yang di gali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari 

hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan dan lain lain pendapatan asli daerah yang dipisahkan. 

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang 

dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan. 

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak 

daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan 

pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan 

kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan daerah sebagai 

perwujudan asas desentralisasi (Yani, 2009). 



20 
 

 
 

Dari pendapat pendapat yang ada diatas maka penulis menyimpulkan bahwa 

pendapatan asli daerah adalah hak hak pendapatan daerah yang di gali dari pajak 

daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain 

pendapatan asli daerah yang dipisahkan. 

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurut Yani (2009: 52), sumber 

pendapatan asli daerah terdiri dari 4 jenis, yaitu : 

1. Pajak Daerah, pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi 

atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat 

dipaksakan berdasarkan peraturan Undang Undang yang berlaku, yang digunakan 

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan 

daerah, yang diharapkan menjadi sumber pembiayaan pengeluaran rutin dan 

pembangunan daerah untuk meratakan dan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Pajak daerah dibagi menjadi pajak daerah tingkat 1  pajak provinsi 

dan pajak daerah tingkat 2 pajak kabupaten/kota. 

2. Retribusi Daerah, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran 

atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dana tau diberikan 

oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang peribadi atau badan. Retribusi 

daerah diharapkan menjadi sumber pembiayaan pengeluaran rutin dan 

pembangunan daerah untuk meratakan dan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat sebagaimana halnya pajak daerah. Subjek retribusi daerah 

digolongkan menjadi 3 yaitu,  retribusi umum, retribusi jasa usaha dan retribusi 
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perizinan tertentu. 

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan hasil pengelolaan kekayaan 

daerah yang dipisahkan merupakan hasil yang diperoleh dari pengelolaan 

kekayaan yang terpisah dari pengelolaan APBD. Jika atas pengelolaan tersebut 

memperoleh laba, dimana laba tersebut dimasukkan sebagai salah satu sumber 

pendapatan asli daerah.hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 

mencakup : a) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik 

daerah/badan usaha milik daerah (BUMD). b) Bagian laba atas penyertaan modal 

pada perusahaan milik daerah/badan usaha milik negara (BUMN). c) Bagian laba 

atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha 

masyarakat. 

4. Lain Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah lain lain PAD yang sah 

merupakan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, 

retribusi daerah, dan hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan. Jenis jenis lain lain 

pendapatan daerah yang sah terdiri dari : a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang 

dipisahkan. b) Jasa giro. c) Pendapatan bunga. d) Penerimaan atas tuntutan ganti 

kerugian daerah. e) Penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat 

dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan jasa dan/atau jasa oleh daerah. f) 

Penerimaan dari keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. 

g) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan. h) Pendapatan 

denda pajak. i) Pendapatan denda retribusi. j) Pendapatan hasil eksekusi atas 

jaminan. k) Pendapatan dari  pengembalian. l) Fasilitas social dan fasilitas umum. 
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m) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. n) Pendapatan dari 

angsuran/cicilan penjualan. 

4. Pajak 

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang 

perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan 

umum dan tatacara perpajakan pada pasal  1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi 

wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 

langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat. 

Menurut Soemitro (2005), merumuskan pajak adalah iuran rakyat kepada kas 

negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat 

jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat di tunjukkan dan yang digunakan 

untuk membayar pengeluaran umum. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

pajak memiliki unsur-unsur : 1) Iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak 

memungut pajak adalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang). 2) 

Berdasarkan Undang-Undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan 

undang-undang serta aturan pelaksanaannya. 3) Tanpa jasa imbal atau kontraprestrasi 

dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat 

ditunjukan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. 4) Digunakan untuk 
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membiayai rumah tangga negara, Yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat 

bagi masyarakat luas. 

Fungsi Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan 

bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan 

sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk 

pengeluaran pembangunan. Menurut Mardiasmo (2018), Fungsi pajak ada dua, Yaitu: 

1. Fungsi anggaran (budgetair) pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi 

pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. 

2. Fungsi mengatur (regulerend) pajak berfungsi sebagai alat mengatur atau 

melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi. 

Contoh : a) Pajak yang tinggi dikenakan kepada minuman keras untuk 

mengurangi konsumsi minuman keras. b) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap 

barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif. 

Syarat Pemungutan Pajak Membebankan pajak pada masyarakat tidaklah 

mudah, Bila pajak terlalu tinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak dan 

menurunkan semangat untuk bekerja. Namun bila terlalu rendah, penerimaan negara 

atau daerah tidak bisa menutupi pengeluaran negara yang bisa menghambat 

pembangunan. Agar tidak menimbulkan berbagai masalah, maka pemungutan pajak 

harus memenuhi persyaratan (Mardiasmo, 2018) yaitu: 

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan), sesuai dengan tujuan hukum, 

yaitu mencapai keadilan, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan 
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pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan 

pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-

masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya, yaitu dengan memberikan hak 

kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran, 

dan mengajukan banding kepada pengadilan pajak.  

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis), Kepastian 

hukum pajak harus berdasarkan UUD 1945 pasal 23 ayat 2 yang berbunyi: "Pajak 

dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-

Undang". Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik 

bagi negara maupun warganya. 

3. Pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis), 

Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran perekonomian, baik 

kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa. Sehingga tidak menimbulkan 

kelesuan perekonomian masyarakat. 

4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial), Biaya-biaya yang dikeluarkan 

dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Sesuai fungsi budgetair 

pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya. 

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana, Bagaimana pajak dipungut akan 

sangat menentukan keberhasilan dalam pungutan pajak. Sistem yang sederhana 

akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi keewajiban 

perpajakannya. Contoh syarat perpajakan yang baru : a) Bea materai 

disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif. b) Tarif PPN yang 
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beragam disederhanakan menjadi satu tarif, yaitu 10%. c) Pajak perseroan untuk 

badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi pajak 

penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (orang 

pribadi). 

Teori Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak Atas dasar apakah negara 

mempunyai hak untuk memungut pajak. Terdapat beberapa teori yang menjelaskan 

atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak 

(Mardiasmo, 2018). Teori-teori tersebut antara lain: 

1. Teori asuransi, negara melindungi jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. 

Oleh karena itu, rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu 

premiasuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut. 

2. Teori kepentingan, pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada 

kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar 

kepentingan masyarakat kepada negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar. 

3. Teori daya pikul, beban pajak kepada semua orang harus sama beratnya, artinya 

pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk 

menghitung daya pikul digunakan 2 pendekatan, yaitu : a) Unsur objektif, dengan 

melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. b) 

Unsur subjektif, dengan memerhatikan biaya materil yang harus dipenuhi. 

Contoh melihat status menikah dan jumlah anak. c) Teori bakti, dasar keadilan 

pemungutan pajak terletak kepada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai 
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warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran 

pajak adalah sebagai kewajiban. 

4. Teori asas daya beli, dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. 

Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga 

masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan 

menjalurkannnya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pemeliharaan 

kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kepentingan seluruh masyarakat 

lebih diutamakan. 

Hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi dua 

perlawanan (Mardiasmo, 2018) yaitu: 1) Perlawanan pasif, masyarakat enggan (pasif) 

membayar pajak yang dapat disebabkan oleh : Perkembangan intelektual dan moral 

masyarakat, System perpajakan yang sulit dipahami oleh masyarakat, dan System 

control tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik. 2) Perlawanan aktif, 

perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak 

dengan tujuan untuk menghindari pajak. 

Pengertian Pajak Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, dapat dijelaskan sebagai berikut “Pajak 

Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang 

pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang 

dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan 

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah”. 
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Pajak Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah mendapatkan 

persetujuan dari DPRD dan tidak boleh bertentangan dengan pajak Pemerintah Pusat 

serta tidak boleh bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Pusat. 

Sedangkan menurut Mardiasmo (2001) mengatakan bahwa “pajak daerah 

adalah pajak yang dipungut daerah berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh daerah 

(melalui peraturan daerah) untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah 

daerah”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak daerah yaitu pajak yang dipungut, 

dikelola dan disalurkan kembali untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan 

daerah yang diatur dengan Undang-Undang dan Peraturan Daerah. Jenis-Jenis Pajak 

Daerah Sesuai dengan pembagian administrasi daerah, Berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah dapat digolongkan menjadi pajak provinsi dan 

kabupaten/kota: 

Pos-Pos Pajak Daerah Tingkat Provinsi Terdiri Atas : 

1) Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan 

kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta 

gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh 

peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk 

mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan 

bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang 

dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara 

permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Dikecualikan : kereta 
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api, Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan 

pertahanan dan keamanan negara, Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau 

dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan 

lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari 

Pemerintah; dan objek Pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah. 

2) Pajak Balik Nama Kendaraan Bermotor; adalah pajak atas penyerahan hak milik 

kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak 

atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau 

pemasukan ke dalam badan usaha. 

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; adalah pajak atas penggunaan bahan 

bakar kendaraan bermotor. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis 

bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor. 

4) Pajak Air Permukaan, adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air 

permukaan. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, 

tidak termasuk air laut. 

5) Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah. 

Pos-Pos Pajak Daerah Tingkat Kabupaten/Kota Terdiri Atas :  

1) Pajak Hotel, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah atas pelayanan 

yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah bangunan atau tempat yang menyediakan 

jasa penginapan atau peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut 

bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, 
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pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah 

kamar lebih dari sepuluh. (Pasal 33 Angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah). 

2) Pajak Restoran, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah atas pelayanan 

yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah bangunan atau tempat yang 

menyediakan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang 

termasuk rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, jasa boga/katering, dan 

sejenisnya. (Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang 

Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah). 

3) Pajak Hiburan, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah atas 

penyelenggaraan suatu daerah. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, 

permainan, dan keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton dan 

dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran oleh pemerintah 

daerah.(Pasal 1 Angka 24 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak 

Daerah Dan Retribusi Daerah). 

4) Pajak Reklame, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah atas 

penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, atau media yang bentuk 

susunan dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial yang dipergunakan 

untuk memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, memuji, dan menarik 

perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, 

didengar, dirasakan dan dinikmati oleh umum.(Pasal 1 Angka 26 Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah). 
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5) 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 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang 

Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah). 

6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, adalah pajak yang dipungut oleh 

pemerintah daerah atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, 

baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. 

Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan 

sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral 

dan batubara. (Pasal 1 Angka 30 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) 

7) Pajak Parkir, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah atas 

penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan 

dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk 

penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garansi kendaraan bermotor 

yang memungut biaya. Parkir adalah kendaran tidak bergerak suatu kendaraan 

yang bersifat sementara. (Pasal 1 Angka 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah). 

8) Pajak Air Tanah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah atas 

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

dalam tapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah. (Pasal 1 Angka 33 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi 
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Daerah). 

9) Pajak Sarang Burung Walet, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah 

atas kegiatan pengembalian dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Burung 

Walet adalah burung yang berasal dari keluarga Apodidae. Apodidae diambil dari 

bahasa Yunani kuno, yaitu apous yang berarti “tanpa kaki”. Hal ini disebabkan 

burung walet memiliki kaki yang sangat pendek, selain itu burung walet juga 

jarang berdiri ditanah, burung walet lebih suka bergelantung di permukaan yang 

tegak lurus. (Pasal 1 Angka 35 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang 

Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah). 

10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, adalah pajak yang dipungut 

oleh pemerintah daerah atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, 

dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang 

digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. 

Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta 

laut wilayah kabupaten/kota. Bangunan adalah konstruksi teknis yang ditanam 

atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut. 

(Pasal 1 Angka 37 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah 

Dan Retribusi Daerah). 

11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, adalah perbuatan atau peristiwa 

hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan bangunan oleh orang 

pribadi atau badan. 
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Daerah dilarang memungut pajak selain jenis Pajak yang tertera di atas dan 

pajak dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan 

dengan kebijakan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah karena jika potensi 

suatu daerah kurang memadai. Gabungan pajak untuk daerah provinsi dan pajak untuk 

daerah kabupaten/kota dapat ditetapkan apabila suatu daerah setingkat dengan daerah 

provinsi, akan tetapi tidak berbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom contohnya 

Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Kebijakan pungutan pajak daerah berdasarkan Perda, 

diupayakan tidak berbenturan dengan pungutan pusat (pajak maupun bea dan cukai), 

karena hal tersebut akan menimbulkan duplikasi pungutan yang pada akhirnya akan 

mendistorsi kegiatan perekonomian. 

5. Efektifitas 

Efektifitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana dapat 

tercapai, semakin efektif pula kegiatan tersebut, sehingga kata efektifitas dapat juga 

diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara atau usaha 

tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Efektifitas selalu terkait dengan 

hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. 

Menurut Sondang & Othenk (2014), efektifitas adalah pemanfaatan sumber 

daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan 

sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang 

dijalankannya. Efektifitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapainya tidaknya 

sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti 
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semakin tinggi efektifitasnya. Sejalan dengan pendapat tersebut Abdurrahmat (2008), 

Efektifitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah 

tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah 

pekerjaan tepat pada waktunya. 

Menurut Effendi (1989), Ekektifitas adalah Komunikasi yang prosesnya 

mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu 

yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan. bahwa indikator efektifitas 

dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan, sebelumnya 

merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa 

yang telah direncanakan. Sedangkan menurut Susanto (1975) Efektifitas merupakan 

daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan pesan untuk 

mempengaruhi. efektifitas dapat diartikan sebagai suatu pengukuran akan tercapainya 

tujuan yang telah direncanakan sebelumnya secara matang. 

Efektifitas menurut Kurniawan (2005), adalah kemampuan melaksanakan 

tugas, fungsi (operasi kegiatan program misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya 

yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Sedangkan 

menurut Hidayat (1986), yaitu suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target 

(kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah tercapai. Dimana makin besar presentase 

target yang dicapai, makin tinggi efektifitasnya. 

Ukuran Efektifitas dapat dilihat dan dinilai dari hasil yang telah dicapai. 

Apabila output atau hasil yang dicapai sesuai atau mencapai target sasaran yang telah 
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ditentukan sebelumnya, maka hal itu dapat dikatakan efektif. Namun sebaliknya dapat 

dikatakan tidak efektif apabila hasil yang didapat tidak sesuai dengan target sasaran 

yang telah ditentukan. Untuk itu diperlukan suatu indikator atau ukuran untuk melihat 

tingkat efektifitas. Ukuran efektifitas bermacam-macam, antara lain: 

Menurut pendapat David Krech, Richard S. Cruthfied dan Egerton L. Ballachey 

dalam Danim (2012:119-120), menyebutkan indikator efektifitas sebagai berikut : 

1. Jumlah hasil yang dapat dikeluarkan, Hasil tersebut berupa kuantitas atau bentuk 

fisik dari organisasi, program atau kegiatan. Hasil dimaksud dapat dilihat dari 

perbandingan (ratio) antara masukan (input) dengan keluaran (output), usaha 

dengan hasil, persentase pencapaian program kerja dan sebagainya. 

2. Tingkat kepuasan yang diperoleh, Ukuran dalam efektifitas ini dapat kuantitatif 

(berdasarkan pada jumlah atau banyaknya) dan dapat kualitatif (berdasarkan pada 

mutu). 

3. Produk kreatif, Penciptaan hubungan kondisi yang kondusif dengan dunia kerja, 

yang nantinya dapat menumbuhkan kreatifitas dan kemampuan. 

4. Intensitas yang akan dicapai, Memiliki ketaatan yang tinggi dalam suatu tingkatan 

intens sesuatu, dimana adanya rasa saling memiliki dengan kadar yang tinggi. 

Pendapat di atas dijelaskan bahwa ukuran efektifitas harus dilihat dari 

perbandingan antara masukan dan keluaran, tingkat kepuasan yang diperoleh, 

Penciptaan hubungan kerja yang kondusif serta adanya rasa saling memiliki yang 

tinggi. Rasa memiliki yang tinggi tersebut bukan berarti berlebihan. 
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Menurut Makmur (2011), mengungkapkan indikator efektifitas dilihat dari 

beberapa segi kriteria efektifitas, sebagai berikut: 

1. Ketepatan waktu, Waktu adalah sesuatu yang dapat menentukan keberhasilan 

sesuatu kegiatan yang dilakukan dalam sebuah organisasi tapi juga dapat berakibat 

terhadap kegagalan suatu aktifitas organisasi. Penggunaan waktu yang tepat akan 

menciptakan efektifitas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

2. Ketepatan perhitungan biaya, Berkaitan dengan ketepatan dalam pemanfaatan 

biaya, dalam arti tidak mengalami kekurangan juga sebaliknya tidak mengalami 

kelebihan pembiayaan sampai suatu kegiatan dapat dilaksanakan dan diselesaikan 

dengan baik. Ketepatan dalam menetapkan satuan-satuan biaya merupakan bagian 

daripada efektifitas. 

3. Ketepatan dalam pengukuran, Dengan ketepatan ukuran sebagaimana yang telah 

ditetapkan sebelumnya sebenarnya merupakan gambaran daripada efektifitas 

kegiatan yang menjadi tanggung jawab dalam sebuah organisasi. 

4. Ketepatan dalam menentukan pilihan, Menentukan pilihan bukanlah suatu 

persoalan yang gampang dan juga bukan hanya tebakan tetapi melalui suatu 

proses, sehingga dapat menemukan yang terbaik diantara yang baik atau yang 

terjujur diantara yang jujur atau kedua-duanya yang terbaik dan terjujur diantara 

yang baik dan jujur. 

5. Ketepatan berpikir, Ketepatan berfikir akan melahirkan keefektifan sehingga 

kesuksesan yang senantiasa diharapkan itu dalam melakukan suatu bentuk 
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kerjasama dapat memberikan hasil yang maksimal. 

6. Ketepatan dalam melakukan perintah, Keberhasilan aktifitas suatu organisasi 

sangat banyak dipengaruhi oleh kemampuan seorang pemimpin, salah satunya 

kemampuan memberikan perintah yang jelasa dan mudah dipahami oleh bawahan. 

Jika perintah yang diberikan tidak dapat dimengeri dan dipahami maka akan 

mengalami kegagalan yang akan merugikan organisasi. 

7. Ketepatan dalam menentukan tujuan, Ketepatan dalam menentukan tujuan 

merupakan aktivitas organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Tujuan yang ditetapkan secara tepat akan sangat menunjang 

efektifitas pelaksanaan kegiatan terutama yang berorientasi kepada jangka 

panjang. 

8. Ketepatan ketepatan sasaran, Penentuan sasaran yang tepat baik yang ditetapkan 

secara individu maupun secara organisasi sangat menentukan keberhasilan 

aktifitas organisasi. Demikian pula sebaliknya, jika sasaran yang ditetapkan itu 

kurang tepat, maka akan menghambat pelaksanaan berbagai kegiatan itu sendiri. 

Berdasarkan uraian indikator efektifitas oleh Makmur di atas dapat disimpulkan 

bahwa efektifitas merupakan suatu pengukuran dalam tercapainya sasaran atau tujuan 

yang telah ditetapkan sebelumnya dengan menggunakan ukuran-ukuran ketepatan 

efektifitas dimana suatu target atau sasaran dapat tercapai sesuai dengan apa yang telah 

direncanakan. 
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Sedangkan menurut Richard M. Steers dalam Tangkilis (2005), 

menggungkapkan ada 3 indikator dalam efektifitas, yaitu; 

1. Pencapaian tujuan, Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan 

harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan 

akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan 

pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. 

Pencapaian tujuan terdiri dari 2 sub indikator, yaitu : kurun waktu dan sasaran yang 

merupakan target kongkret. 

2. Integrasi, Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu 

organisasi untuk mengadakan sosialisasi atau komunikasi dan pengembangan 

konsensus. Integrasi menyangkut proses sosialisasi. 

3. Adaptasi, Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya. Berkaitan dengan kesesuaian pelaksanaan program dengan 

keadaan di lapangan. 

C. Kerangka Pemikiran 

Penelitian ini akan mengulas tentang potensi pajak daerah Kota Malang, 

efektifitas pos-pos pajak daerah, efektifitas pajak daerah, kontribusi pos-pos pajak 

daerah terhadap pendapatan asli daerah dan kontribusi pajak daerah sebagai sumber 

pendapatan asli daerah, dimana PAD adalah Y dan Pajak Daerah adalah X. pajak 

daerah adalah salah satu sumber penerimaan dari pendapatan asli daerah. Salah satu 

upaya dari pemerintah daerah dalam meningkatakan pajak daerah adalah dengan 
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menggali potensi-potensi pajak daerah dari pos-pos pajak daerah dan mengefektifkan 

penerimaan pajak daerah sehingga bisa memberikan kontribusi yang maksimal 

terhadap pendapatan asli daerah, digambarkan sebagai berikut : 

 

Pendapatan 

Asli Daerah 

Pajak Hotel 

Pajak Daerah 

Pajak Restoran 

Pajak Hiburan 

Pajak Reklame 

Pajak Penerangan 

Jalan 

Pajak Parkir 

Pajak Air Tanah 

BPHTB 

Pajak Bumi dan 

Bangunan 


