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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Dalam melakukan penilitian ini penulis menggunakan beberapa 

penelitian terdahulu untuk dijadikan rujukan atau acuan dalam melakukan 

penulisan. Karena dengan adanya penelitian terdahulu yang sejenis akan 

membantu penulis dalam menyusun penelitian ini, jenis penelitian yang diambil 

yaitu mengenai pajak hiburan dan pendapatan asli daerah (PAD). 

Menurut Suratiningsih (2016) melakukan penelitian yang berjudul 

Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Hiburan dalam Rangka Mendorong 

Pendapatan Asli Daerah di Kota Semarang. Dalam penelitian tersebut 

membahas bagamaimana target dan realisasi pajak hiburan yang diperoleh di 

Kota Semarang. Membahas tentang target dan realisasi pajak hiburan, dan 

kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penulis 

menjelaskan bahwa perkembangan target dan realisasi pajak hiburan pada 

tahun berjalan 2013 - 2015 di Kota Semarang sudah sangat baik, objek pajak 

yang paling berkontribusi adalah objek pajak hiburan karaoke, dalam penelitian 

yang dilakukan didapatkan penurunan presentase realisai pajak hiburan pada 

tahun 2015. Oleh karena itu penulis mengungkapkan bahwa setiap objek pajak 

hiburan masih perlu dilakukan pengawasan dan pengelolaan yang optimal. 

Dalam bahasan lain penulis juga menjelaskan bahwa tingkat ketercapaian 
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masing – masing objek pajak hiburan Kota Semarang sudah cukup baik, 

walaupun hasil dari realisasi pajak hiburan belum mencapai target yang 

ditentukan oleh DPPKAD. Namun presentase perolehan nilainya setiap tahun 

selalu meningkat dan mendekati angka target. Kontribusi pajak hiburan yang 

diberikan untuk mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang 

pada tahun 2010 sampai dengan 2015, dapat dilihat dalam perolehan presentase 

kontribusi pajak hiburan cenderung sedikit, yaitu tidak lebih dari 1%. Hanya 

pada tahun 2010 perolehnnya melebihi 1%. Hal ini terjadi karena pemantuan 

terhadap kegiatan – kegiatan hiburan yang diselenggarakan dan berbayar atau 

menggunakan tiket masih belum optimal. Yaitu adanya pihak penyelenggara 

hiburan yang belum melapor kegiatan, sehingga kemungkinan besar belum 

tercatat sebagai pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu 

penulis menyatakan bahwa pihak DPPKAD harus lebih optimal dalam 

melakukan pengawasan. 

Sedangkan menurut Hajar (2017) mengenai Kontribusi Pajak Hiburan 

Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Tangerang Selatan. 

Penelitian ini secara menyeluruh membahas tentang kontribusi Pajak Hiburan 

yang diperoleh guna membantu dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) Kota Tangerang Selatan. Hasil yang diperoleh dalam penilitian ini 

penulis menyatakan bahwa laju pertumbuhan Pajak Hiburan di Kota Tangerang 

Selatan selalu meningkat setiap tahunnya, yaitu dalam periode penilitan tahun 

2011 hingga 2012 presentase pertumbuhan pajak hiburan yang diperoleh 
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sebesar 73,55%, selanjutnya dari tahun 2012 hingga 2013 mengalami 

pertumbuhan cukup besar yaitu 13,33%, lalu pada tahun 2013 hingga 2014 

mengalami pertumbuhan sebesar 85,63%. Dan terakhir pada tahun 2014 hingga 

2015 perolehan presntase yaitu sebesar 24,23%.  Perolehan pajak hiburan pada 

tahun berjalan 2011 sampai dengan 2015 ini yang bersifat fluktuatif. Laju 

pertumbuhan pajak hiburan yang paling signifikan terjadi pada tahun 2014 

yaitu sebesar 85,63%. Hal itu terjadi karena pada tahun tersebut dilakukan 

penemerikasaan terhadap wajib pajak yang ternyata mempunyai tanggungan 

untuk membayar pajak yang tersendat. 

Penelitian oleh Azizah (2013) melakukan penelitian mengenai Analisis 

Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli 

Daerah di Kota Batu. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang seberapa besar 

efektivitas yang didapat  oleh Kota Batu, peneliti menyimpulkan bahwa hasil 

yang diperoleh pada tahun 2010 secara keseluruhan efektivitas yang didapat 

terbilang cukup rendah, yaitu hanya sebesar 69,30%. Sedangkan pada tahun 

2012 tingkat efektivitas yang diperoleh Kota Batu sebesar 136,67% dimana 

nilai ini adalah tingkat tertinggi selama tahun berjalan dari 2010 sampai dengan 

2013. Rendahnya tingkat efektivitas yang terjadi pada tahun 2019 dikaeranakan 

terdapat permasalahan pada saat penetapan target yang kurang realistis, 

sehingga terjadinya tidak tercapainya target dengan baik. Permasalahan lain 

yang terjadi diamana terjadi penolakan oleh pelaku usaha kegiatan hiburan 

yang melakukan protes untuk dilakukan revisi terhadap Peraturan Daerah 
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(PERDA) mengenai pajak hiburan, dari hal-hal tersebutlah yang sedikit banyak 

mempengaruhi penerimaan dari sektor Pajak Daerah. 

 

B. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

1. Definisi PAD 

Menurut Halim dan Nasir (2006:44), Pendapatan Asli Daerah 

adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) adalah “Pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri 

oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari : pajak daerah, retribusi 

daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli 

daerah lainnya yang sah.” (Warsito, 2001:128) 

2. Sumber – Sumber PAD 

Sesuai yang tertulis pada UU Nomor 33 tahun 2004 pasal 6 sumber 

– sumber PAD adalah sebagai berikut : 

a. Pajak Daerah 

b. Retribusi Daerah;  

c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan  

d. lain-lain PAD yang sah 

Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, 

meliputi: 
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a. hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan; 

b. jasa giro; 

c. pendapatan bunga 

d. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang 

asing; dan 

e. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari 

penjualan dan/atau pengadaan  barang dan/atau jasa oleh 

Daerah 

3. Retribusi Daerah 

Retribusi adalah pembayaran rakyat untuk negara sehubungan 

dengan penggunaan atau pemanfaatan jasa-jasa yang disediakan oleh 

negara. Pembayar retribusi menerima kontraprestasi secara langsung dari 

negara. Retribusi banyak dilakukan di pemerintah daerah. Retribusi terdiri 

atas 3 golongan, yaitu: 

a. Retribusi Jasa Umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan 

atau diberikan oleh pemerintah daerah (Pemda) untuk tujuan 

kepentigan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh 

orang pribadi atau badan. 

b. Retribusi Jasa Usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh 

pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena 

pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. 
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c. Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu 

pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang 

pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, 

pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan 

pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, 

prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi 

kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan 

C. Teori Dasar Perpajakan 

1. Definisi Pajak 

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 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. 

Definisi pajak yang dikemukakan Dr. N. J Feldman (1993) “Pajak 

adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada 

penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), 

tanapa adanya kontrasepsi, dan semata-mata digunakan untuk menutup 

pengeluaran-pengularan umum”. 
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Menurut S. I Djajadinigrat (2010) ia mengemukakan Pajak sebagai 

suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian dari harta/ kekayaan yang 

dimiliki ke kas negara yang disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian, dan 

perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tapi bukan merupakan 

suatu hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah serta 

dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara 

langsung. 

2. Fungsi Pajak 

a. Fungsi Budgetair 

Pajak memberikan sumbangan terbesar dalam penerimaan 

negara, kurang lebih 60-70 persen penerimaan pajak memenuhi postur 

APBN. Oleh karena itu, pajak merupakan salah satu sumbangan 

penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin maupun 

pengeluaran pembangunan. Contoh : penerimaan pajak sebagai salah 

satu sumber penerimaan APBN. 

b. Fungsi Mengatur (Regulerend) 

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat atau 

melaksanakan kebijakan penerimaan dalam bidang sosial dan ekonomi. 

Contoh : memberikan insentif pajak (tax holiday) untuk mendorong 

peningkatan investasi di dalam negeri. 
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3. Kedudukan Hukum Pajak 

Kedudukan hukum pajak dengan hukum lainnya dapat 

digambarkan dalam diagram di bawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Teknik penyusunan peraturan daerah: tentang pajak daerah dan retribusi 

daerah, Zuraida.2012 

Gambar 2.1 Kedudukan Hukum Pajak 

 

Diagram diatas menunjukan bahwa hukum dibagi menjadi dua 

bagian, yaitu hukum perdata dan hukum publik. Pajak termasuk menjadi 

salah satu dari bagian hukum publik. Hukum publik adalah hukum yang 

mengatur hubungan antara penguasa dengan warganya. Hukum pajak 

menerangkan tentang: siapa-siapa yang menjadi wajib pajak dan apa yang 

menjadi kewajiban mereka terhadap pemerintah. 

4. Asas Pemungutan Pajak 

Hukum 

Hukum Perdata 

Hukum Publik : 

- Hukum Tata Negara 
- Hukum Administrasi 
- Hukum Pajak 
- Hukum Pidana 
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Terdapat beberapa asas yang dimiliki oleh negara sebagai asas 

dalam menentukan wewenang yang digunakan untuk dasar pengenaan 

pajak. Asas inilah yang disebut sebagai asas pemungutan pajak. Ada 

beberapa asas utama yang digunakan oleh negara, antara lain: (Sumber: 

Perpajakan:Halim.2106) 

a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal) 

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan 

yang dimiliki wajib pajak berdasarkan tempat tinggal atau yang 

berada diwilayahnya. Wajib Pajak yang bertempat tinggal di 

Indoneisa dikenakan pajak penghasilan baik yang berasalah dari 

dalam negeri atau luar negeri. 

b. Asas Sumber 

Negara nerhak mengenakan pajak atas penghasilan yang 

bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib 

Pajak. Dimana seseorang Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan 

di Indonesia maka ia dikenakan pajak. 

c. Asas Kebangsaan 

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu 

negara. Pengenaan pajak diberlakukan kepada setiap orang asing 

yang bertempat tinggal di Indonesia. 
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5. Sistem Pemungutan Pajak 

Sistem pemungutan pajak dibagi atas tiga bagian berikut : 

a. Official Assesment System 

Sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah 

(fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib 

Pajak menurut perundang-undangan perpajakan yang berlaku. 

Ciri-ciri Official Assesment System: 

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang terletak 

pada pemerintah 

2) Wajib pajak bersifat pasif, dan; 

3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh 

pemerintah 

b. Self Assesment System 

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib 

Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Wajib 

Pajak melakukan semua prosedur secara mandiri, mulai dari 

menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri 

besarnya pajak yang harus dibayar. 
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c. With Holding System 

Sistem pemungutan pajak yang menyerahkan wewenang kepada pihak 

ketiga (bukan fikus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk 

menentukan besarnya pajak yang terutang. 

6. Jenis – jenis Pajak 

Jenis Pajak dikelompokan ke dalam tiga bagian. 

a. Pajak Menurut Golongannya 

1) Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh 

Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan kepada pihak lain. Contoh: 

pajak penghasilan 

2) Pajak Tidak Langsun, yaitu pajak yang dapat dilimpahkan atau 

dibebankan kepada pihak lain. Contoh: pajak pertambahan nilai 

b. Pajak Menurut Sifatnya 

1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 

subjeknya, dan selanjutnya dicari syarat objektifnya. Dalam artian 

melihat kondisi Wajib Pajak. Contoh: pajak penghasilan 

2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berdasrkan objeknnya tanpa 

memperhatikan keadaan Wajib Pajak. Contoh: pajak pertambahan 

nilai 
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c. Pajak Menurut Lembaga Pemungutnya 

1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat 

langsung dan digunakan untuk membiayai kebutuhan negara. 

Contoh: Pajak penghasilan, pajak penjualan atas barang mewah. 

2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah 

daerahdan digunakan untuk rumah tangga daerah. Pajak daerah 

terdiri dari pajak provinsi dan pajak kabupaten/ kota. 

a) Pajak Provinsi, terdiri atas: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea 

Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar 

Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. 

b) Pajak Kabupaten/ Kota, terdiri atas: Pajak Hotel, Pajak 

Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Restoran, Pajak Penerangan 

Jalan, Pajak Parkir, dan Pajak Air dan Tanah. 

D. Pajak Daerah 

1. Definisi Pajak Daerah 

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 angka 10  Pajak Daerah adalah 

kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau 

badan yang bersifat memaksa berdasar undang-undang dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 

daerah bagi sebesar-besarnya kemamukran rakyat. Pajak Daerah dipungut 
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oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga 

daerah. 

2. Jenis-jenis Pajak Daerah 

Berdasarkan tingkatannya Pajak Daerah dapat dibedakan menjadi 

dua yaitu pajak daerah tingkat I dan pajak daerah tingkat II :  

a. Pajak Daerah Tingkat I (Provinsi) 

Berdasarkan UU No.28 Tahun 2009 telah disebutkan bahwa pajak 

daerah  yang dapat dipungut oleh daerah tingkat I adalah : 

1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air; 

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 

4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air 

Permukaan. 

b. Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota) 

Sedangkan menurut UU No.28 Tahun 2009 disebutkan bahwa pajak 

daerah yang dapat dipungut oleh daerah tingkat II adalah : 

1) Pajak Hotel 

2) Pajak Restoran 

3) Pajak Hiburan 

4) Pajak Reklame 

5) Pajak Penerangan Jalan 

6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C 
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7) Pajak Parkir 

8) Pajak Sarang Burung Walet 

9) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 

3. Objek Pajak Daerah dan Tarif Pajak Daerah 

Tabel 2.1 Tarif pajak daerah khusus Pajak Kabupaten/ Kota 

Jenis Pajak Tarif 

Pajak Hotel 10% 

Pajak Restoran 10% 

Pajak Hiburan 10%-75% 

Pajak Reklame 25% 

Pajak Penerangan Jalan 1,5%-10% 

Pajak Parkir 30% 

Pajak Air & Tanah 20% 

Pajak Bumi & Bangunan 0,1%-0,2% 

 Sumber: Peraturan Daerah Kota Batu (Tahun 2010) 

Dapat dilihat dalam tabel diatas masing –masing tarif dalam Pajak 

Hiburan memiliki besar nilai yang berbeda. Pengenaan tarif Pajak Hiburan 

ini diambil dari keuntungan/ total omset yang didapat dari kegiatan hiburan 

tersebut. 
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E. Pajak Hiburan 

1. Definisi Pajak Hiburan 

Menurut Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 tahun 2012 tentang 

Pajak Hiburan adalah pajak yang dipungut atas penyelenggaraan hiburan. 

Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, permainan 

ketangkasan, dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang 

ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak 

termasuk penggunaan fasilitas untuk berolah raga. 

2. Objek Pajak Hiburan 

Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas penyelenggaraan 

usaha hiburan di Daerah. Hiburan sebagaimana yang dimaksud adalah: 

a.  tontonan film; 

b.  pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana; 

c.  kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya; 

d.  pameran; 

e.  karaoke, klab malam, dan sejenisnya; 

f.  sirkus, akrobat, dan sulap; 

g.  permainan bilyar, golf, dan boling; 

h.  pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan; 

i.  panti pijat, refleksi, mandi uap, spa, dan pusat kebugaran (fitness center); 

j.  pertandingan olahraga. 
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Adapun pengecualian penyelenggaran hiburan yang tidak kenakan pajak, 

yaitu : 

1) Penyelenggaraan Hiburan yang diselenggarakan  oleh  Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Daerah 

2) Penyelenggaraan  Hiburan  untuk  Kepentingan  sosial dan 

keagamaan 

3. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hiburan 

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 tahun 2012 

Pasal 4, subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang 

menikmati hiburan. Sedangkan wajib pajak hiburan adalah orang pribadi 

atau badan yang menikmati hiburan. 

4. Dasar PengenaanTarif Pajak Hiburan 

Sesuai yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 

2 Tahun 2012 Pasal 6, besarnya tarif pajak untuk setiap jenis hiburan 

sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini ditetapkan 

sebagai berikut : 

a. Tontonan film dan sejenisnya dikenakan pajak hiburan sebesar 10% 

(sepuluh persen); 

b. Pagelaran kesenian musik, tari dan/atau busana dikenakan pajak 

hiburan sebesar 10% (sepuluh persen); 
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c. Pagelaran kesenian yang bersifat tradisional yang perlu dilindungi dan 

dilestarikan karena mengandung nilai-nilai tradisional yang luhur dan 

kesenian yang bersifat kreatif yang bersumber dari kesenian 

tradisional dikenakan pajak hiburan sebesar 5% (lima persen); 

d. Kontes kecantikan, bina raga dan sejenisnya dikenakan pajak  sebesar 

10% (sepuluh persen); 

e. Pameran komputer, elektronik, otomotif, Property, busana dan/atau 

pameran sejenisnya termasuk pameran taman wisata buatan dikenakan 

pajak sebesar 10% (sepuluh persen); 

f. Pameran yang bersifat pendidikan seperti taman wisata yang 

memperkenalkan, menggelar atau mempertunjukkan pengetahuan 

tentang satwa, tumbuhan dan budaya, serta museum atau galeri 

dikenakan pajak sebesar 7,5 % (tujuh koma lima persen); 

g. Karaoke, klub malam dan sejenisnya dikenakan pajak sebesar 25 % 

(dua puluh lima persen); 

h. Sirkus, akrobat, sulap dan sejenisnya dikenakan pajak 10% (sepuluh 

persen); 

i. Permainan bilyar dikenakan pajak sebesar 20% (dua puluh persen); 

j. Permainan golf dan bowling dikenakan pajak 25% (dua puluh lima 

persen); 

k. Permainan olah raga lainnya seperti permainan sepak bola mini dan 

sejenisnya dikenakan pajak sebesar 10% (sepuluh persen); 
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l. Pacuan kuda, kendaraan bermotor, permainan ketangkasan dikenakan 

pajak sebesar 10% (sepuluh persen); 

m. Panti pijat, refleksi dan mandi uap/spa, dikenakan pajak sebesar 25% 

(dua puluh lima persen); 

n. Pusat kebugaran (fitness centre) dan sejenisnya dikenakan pajak 

sebesar 10% (sepuluh persen); 

o. Pertandingan olah raga dikenakan pajak sebesar 10% (Sepuluh 

persen). 

5. Cara Perhitungan Pajak Hiburan 

Cara perhitungan Pajak Hiburan dapat dilihat pada rumus dibawah ini : 

 

Contoh untuk perhitungan Pajak Hiburan pada objek panti 

pijat/refleksi pada tahun 2014 memperoleh omset sebesar Rp. 124.913.250 

dan dikenakan tarif pajak hiburan sebesar 75% maka pajak hiburan 

terutang atau pajak yang harus dibayarkan sebesar 

Rp. 124.913.250 x 75% = Rp 93.684.937, maka besar pajak daerah yang 

harus dibayarkan pelaku usaha kegitan hiburan tersebut sebesar Rp. 

93.684.937 

 

Pajak Hiburan Terutang = Jumlah Pembayaran Pajak x Tarif Pajak 


