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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh (Arianto & Padmono, 2014)dengan judul 

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Di Kota 

Surabaya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Jumlah 

Penduduk, Inflasi dan Produk Domestik Regional Bruto terhadap penerimaan 

Pajak Daerah Kota Surabaya Tahun 2003 sampai 2012.Variable-variable dalam 

penelitian ini adalah Pajak Daerah (Y), Jumlah Penduduk (X1), Inflasi (X2), 

PDRB (X3).Metode yang digunakan yaitu model regresi berganda.Analisis 

dilakukan dengan pendekatan analisis kuantitatif yaitu dengan metode kuadrat 

terkecil atau Ordinal Least Square (OLS). Hasil penelitian ini adalah variable 

Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan teerhadap Pajak Daerah, 

variable Inflasi tidak berpengaruh signifikan dan juga berpengaruh negative 

terhadap Pajak Daerah, variable PDRB mempunyai pengaruh positif dan 

sifnifikan terhadap Pajak Daerah. 

Penelitian sejenis juga dilakukan oleh (Lumy, Kindangen, & Engka, 

2018) dengan judul Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan 

Pajak Daerah Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Tujuan penelitian ini 

untuk menganalisis jumlah penduduk, PDRB dan inflasi terhadap pajak 

daerah.Variable-variable dalam penelitian ini adalah Pajak Daerah (Y), Jumlah 
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Penduduk (X1), PDRB (X2), Inflasi (X3). Penelitian ini menggunakan analisis 

kuantitatif berupa metode regressi linear berganda, dengan hasil penelitian yang 

menujukkan bahwa Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap penerimaan pajak daerah, PDRB berpengaruh positif terhadap 

penerimaan pajak daerah dan Inflasi berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap penerimaan pajak daerah. 

Penelitian yang dilakukan oleh (Haniz & Sasana, 2013) dengan judul 

AnalisisFaktor-Faktor yang MempengaruhiPenerimaanPajak Daerah Kota 

Tegal. Tujuan penelitian ini untuk menginvestasi ada atau tidak pengaruh 

Pertumbuhan Penduduk, PDRB, Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Inflasi 

terhadap penerimaan Pajak Daerah Kota Pangkalpinang periode 2005-2009. 

Variable-variabel dalam penelitian ini adalah Pajak Daerah (Y), WajibPajak 

(X1), Pendapatan Perkapita (X2), Inflasi (X3) dan Pertumbuhan Ekonomi 

(X4).Penelitian ini menggunakan Regresi Berganda. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa Wajib Pajak, Pendapatan Perkapita, dan Pertumbuhan 

Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah, 

sedangkan inflasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah. 

Penelitian lain dilakukan(Arofah, 2018) dengan judul Analisis Faktor – 

Faktor yang Memprngaruhi Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten dan Kota 

Provinsi Jawa Tengah. Tujuan penelitian ini untuk mengivestigasi pengaruh ada 

atau tidaknya pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dengan Pendapatan 

Perkapita, Jumlah Penduduk, Jumlah Hotel dan Jumlah Industri di Kabupaten 
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dan Kota Provinsi Jawa Tengah. Variabel – variabel dalam penelitian ini adalah 

Penerimaan Pajak Daerah (Y), Pendapatan Perkapita (X1), Jumlah Penduduk 

(X2), Jumlah Hotel (X3) dan Jumlah Industri (X4). Penelitian ini menggunakan 

Regresi Linear Berganda.Hasil penelitian ini menujukkan Pendapatan 

Perkapita, Jumlah Hotel dan Jumlah Industri berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Penerimaan Pajak Daerah. Sedangkan Jumlah Penduduk berpengaruh 

negative dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah. 

B. Landasan Teori 

Landasan teori dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Pajak Daerah 

Pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro (Mardiasmo, 2016:3), pajak 

adalah iuran yang dikeluarkan oleh rakyat untuk kas negara sesuai dengan 

Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dan tidak ada timbale balik secara 

langsung dapat di tunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran 

umum. 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 

mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah merupakan 

kontribusi wajib terutang oleh pribadi atau badan dan bersifat memaksa yang 

ditetapkan dalam undang-undang untuk, digunakan untuk keperluan 

rumahtangga demikemakmuran rakyat dan imbalan yangditerima tidak secara 



14 
 

 

langsung. Terbagi dua dalam penggolongan pajak dalam (Mardiasmo, 2016:7) 

yaitu: 

a. Pajak Langung, merupakan pajak yang ditanggung oleh wajib pajak yang 

tidak dapat dibebankan kepada orang lain contohnya pajak penghasilan. 

b. Pajak tidak lansung, merupakan pajak yang dapat dibebankan kepada 

orang lain contohnya pajak pertambahan nilai. 

Lembaga pemungutan pajak terbagi duamenurut (Mardiasmo, 2016: 8) 

yaitu: 

a. Pajak Pusat ialah pemerintah pusat melakukan pemungutan untuk 

mendanai kebutuhan negara terdiri dari PP (Pajak Penghasilan), PPN 

(Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan 

Bea Materai. 

b. Pajak Daerah ialah pemerintah pusat melakukan pemungutan untuk 

mendanai kebutuhan daerah. 

Pajak Daerah dalam (Mardiamo, 2016:15) terbagi sebagai berikut: 

a. Pajak Provinsi 

Pajak Provinsi terdiri dari: 

1) Pajak kendaraan bermotor pribadi dikenakan sebagai berikut: 

a) Kepemilikan kendaraan bermotor pertama dikenakan paling 

rendah 1% danpaling tinggi 2%. 
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b) Kepemilikankendaraan bermotor keduadan seterusnya tarif dapat 

dikenakan seterusnya secara progresifpaling rendah yaitu 2% dan 

palingtinggi 10%. 

2) Bea balik nama kendaraan bermotor untuk penyerahan pertama 

20%,penyerahan kedua dan seterusnya 1%. 

3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor paling tinggi 10%. 

4) Pajak air permukaan dikenakan paling tinggi 10%. 

5) Pajak rokokakan dikenakan 10% dari cukai rokok. 

b. Pajak Kabupaten Kota 

PajakKabupaten / Kota terdiridari : 

1) Pajak reklame dikenakan paling tinggi 25%. 

2) Pajak restoran dikenakan paling tinggi 10% 

3) Pajak hotel dikanakanpaling tinggi 10% 

4) Pajak hiburan dikenakan paling tinggi 35%. 

5) Pajak peneranganjalan dikenakan paling tinggi 10%. 

6) Pajak mineral bukan logam dan batuan dikenakan paling tinggi 25% 

7) Pajak parker dikenakan paling tinggi 30% 

8) Pajak air tanah dikenakanpaling tinggi 20%. 

9) Pajak sarang burung wallet dikenakan paling tinggi 10% 

10) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dikenakan paling 

tinggi 0,3%. 

11) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dikenakan paling tinggi 5%. 



16 
 

 

Pajak merupakan peralihan kekayaan sektor swasta kesektor negara, agar 

tidak menimbulkan berbagai hambatan, maka harus memenuhi beberapa syarat 

Munawir (1997): 

a. Pemungutan Pajak Harus Adil. 

Adanya hak bagi wajib pajak dalam mengajukan penun dan pembayaran, 

pengajuan keberatan, mengajuan banding kepada lembaga peradilan pajak dan 

lembaga peradilan lainnya. 

b. Pemungutan Pajak Berdasarkan Hukum 

Pemungutan pajak di Indonesia telah diatur dalam UUD 1945, pasal 23 

ayat 2 bahwa “pengenaan pajak dan pemungutan pajak (termasuk bea dan 

cukai) untuk keperluan negara hanya mempeboleh terhap diberdasakan uu” 

sehingga memberikan jaminan hukum. 

c. Tidak Mengganggu Perekonomian. 

Pemungutan pajak agar tidak menganggu kelacaran perekonomian, 

sehingga jangan sampai merugikan kepentingan umum dan menghalangi usaha 

rakyat. 

d. Pemungutn Pajak Harus Efsien. 

Baiaya pajak tidak memakan biaya yang besar sehingga tercapai efsiensi 

pemungutan pajak. 

e. System Pemungutan Harus Sederhana 
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System yang sederhana dan mudah dilaksanakan akan meningkatkan 

kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan memudakan aparatur pajak 

dalam memungut dan mengawai. 

2.  Jumlah Penduduk 

Penduduk merupakan hasil dari tingkat kelahiran, tingkat migrasi dan 

tingkat kematian (Lucas, McDonald, Young, & Young, 1995). Sedangkan 

menurut(Mauliana, 2017)  penduduk merupakan semua orang yang menetap di 

wilayah geografis Negara Indonesia selama kurang lebih 6 bulan yang 

bertujuan untuk menetap, baik yang produktif atau tidak produktif. 

Jumlah penduduk memiliki peranan ganda yang strategis menurut 

(Tamara, 2009) yaitu: 

a. Segi faktor produksi, jumlah penduduk salah satu faktor pentingyaitu 

tenaga kerja yang memiliki skill maupun kasaburuh. 

b. Segidari pasar hasil (pasar output). Besarnya jumlah penduduk 

merupakan suatu bentuk perluasan pasar yang saangat potensial dalam 

memberikan hsil produksi barang dan jasa. 

3.  Pertumbuhan Ekonomi 

Menurut (Sadono Sukirno, 2010) Pertumbuhan ekonomi merupakan 

perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan 

jasa yang di produksi dalam masyarakat bertambah. Pertumbuhan ekonomi 

dalam buku (Case, 2010) bahwapertumbuhan ekonomi yaitu terjadinya 

peningkatan dalam total output dalamsuatu perekonomian, terjadi ketika 
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masyarakat belajar memproduksilebih banyak dengan menggunakan 

sumberyang ada atau ketika menerima sumber daya baru. 

Proses pertumbuhan Ekonomi terbagi dua dalam buku (Jhingan, M. L, 

2012)yaitu: 

a. Faktor Ekonomi 

Kekuatan utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu faktor 

produksi. Faktor ekonomi terdiri dari: 

1) Sumber Alam. Hal penting sumber alanm yang melimpah bagi 

pertumbuhan ekonomi. Jika kurngnya sumber alam pada suatu negara 

maka pembangunan negara tersebut akan lambat.. 

2) Akumulasi Modal. Modal merupakan investasi dalam bentuk barang 

barang modal yang yang dapat menaikkan output nasional, pendapatan 

nasional dan stok modal. 

3) Organisasi. Memiliki sifat untuk melengkapi modal, buruh dan 

membantuk meningkatkan produktivitas. 

4) Kemajuan Teknologi. Kemajuan teknologi merupakan perubahan dalam 

metode produksi atau hasil teknik penelitian baru sehingga dapat 

menaikkan produktivitas buruh,modal dan faktor produksi lainnya. 

5) PembagianKerja dan Skala Produksi. Hal tersebut membawa ekonomi 

kearah produksi skala besar yang selanjutnya dapat membantu 

perkembangan industri. 

b. Faktor Non Ekonomi 
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1) Faktor Sosial. Faktor ini menghasilkan perubahan terhadap pandangan, 

nilai- nilai sosial dan harapan. 

2) Faktor Manusia. Pertumbuhan ekonomi tidak tergantung pasa SDM saja, 

namun ditekankan pada sis efisiensi mereka. 

3) Faktor Politik dan Administratif. Struktur politik dan administrasi yang 

lemah ialah pembhambat besar bagi pembangunan ekonomi negara 

terbelakang. 

4.  Inflasi 

Inflasi merupakan terjadinya peningkatan tingkat harga secara 

keseluruhandan inflasi akan berlanjut ketika terjadi tingkat harga konsumsi 

terus naik selamaperiodewaktuyang cukup lama (Case, 2010). Sedangkan 

definisi Inflasi yang diawali dengan permintaan agregat (permintaan total 

barang dan jasa dalam perekonomian) disebut dengan Inflasi Demand-pull, 

sedangkan inflasi yang diawali dengan peningkatan biaya disebut Inflasi Cost-

pust atau sisipenawaran. 

Sebab awal terjadinya terjadinya inflasi (Waluyo & Yuliati, 2013) yaitu: 

a. Demand Pull Inflation. Sebab permintaan suatu negera akan berbagai 

barang sangat tinggi melebihi output yang ada pada perekonomian 

tersebut. 

b. Cost Push Inflation. Naiknya harga barang disebabkan peningkatan  biaya 

produksi / disebabkan  karena buruh menuntut kenaikan upah. 
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c. Combined Inflation. Inflasi ini terjadi karena pergeseran permintaan dan 

penawaran masyarakat,sehingga harga yang timbul disebabkan dari 

ermintaan masyarakat yangkuatdan juga adanya tuntutan dari buruh atau 

pengusaha yang menyebabkan kenaikan ongkos. 

5.  Jumlah Industri 

Jumlah industri besar dan sedang merupakan jumlah mata pencaharian 

yang menggunakan keterampilan, ketekunan kerja dan penggunaan alat-alat di 

bidang pengolahan hasil hasil bumi dan distrbusi sebagai dasarnya (Rofik, 

2013). 

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) perusahaan / usaha industri 

merupakan suatu unit usaha yang melakukan kegiatan ekonomi, yang bertujuan 

menghasilkan barang dan jasa , terletak pada suatu bangunan dan lokasi tertentu 

dan memiliki catatan administrasi tersendiri mengenai poduksi, stuktur biaya 

dan memiliki penanggung jawab perorang atau lebih. 

Penggolongan Perusahaan Industri Pengolaha yaitu sebagai berikut: 

a. Industri Besar. Banyak tenaga kerja 100 orang atau lebih. 

b. Industri Sedang. Banyak tenaga kerja 20-99 orang 

c. Industi Kecil. Banyak tenaga kerja 5-19 orang. 

d. Industri RumahTangga Banyak tenaga kerja 14 orang. 

Penggolongan ini hanya didasari pada banaknya tenaga kerja yang 

bekerja tanpa melihat perusahaan tersebut menggunakan mesin atau tidak, dan 

tidak meperhatikan besarnya modal peusahaan tersebut. 
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C. Pengembangan Hipotesis 

1. Pengaruh jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak daerah. 

Jumlahdan kegiatan penduduk dalam perekonomian akan berpengaruh 

terhadap tingkat pendapatan daerah malalui penerimaan Pajak Daerah. Didasari 

teori perpajakan bahwa besar atau kecil perolehan sektor pajak sangat 

ditentukan pada jumlah penduduk menurut Mugrave(Haniz & Sasana, 2013). 

Meningkatnya penduduk maka untuk memperoleh dan menyerap hasil 

produksi akan tinggi, sehingga jumlah penduduk yang tinggi akan disertai 

dengan tingkat penghasilan maka akan berpengaruh terhadap banyaknya 

wajib pajak dan kemampuan wajib pajak untuk membayar pajak hasil 

produksi Penelitian (Arianto & Padmono, 2014) jumlah penduduk 

berpengaruh signifikan terhadap Pajak Daerah. Berdasarkan penelitian 

tersebut dapat ditarik hipotesis yaitu: 

H1: Jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak 

daerah. 

2. Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan pajak daerah. 

Salah satu indicator yang digunakan untuk menilai keberhasilan 

pembangunan suatu daerah yaitu pertumbuhan ekonomi.Stabilnya ekonomi 

suatu daerah dilihat dari sektor penerimaan pajak daerah, walaupun untuk 

melihat stabilnya ekonomi daerah bukan hanya dari pajak daerah saja, tetapi 

penerimaan pajak ialah salah satu faktor penting bagi sumber keuangan daerah 
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dalam menjamin kelangsungan pembangunan. Menurut (Mispiyanti & 

Kristanti, 2018) meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita 

pada masyarakat akan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam membayar 

pajak dan pungutan lainnya. Pengujian yang dilakukan oleh (Arofah, 2018) 

bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap 

penerimaan pajak daerah. Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut dapat 

ditarik hipotesis yaitu: 

H2 :Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan 

pajak daerah. 

3. Pengaruh inflasi terhadap penerimaan pajak daerah 

Menurut (Mispiyanti & Kristanti, 2018) inflasi berpengaruh terhadap 

penerimaan pajak karena dengan  meningkatnya konsumsi masyarakat akan 

terjadi pertumbuhan penerimaan negara. Diperkuatoleh(Arianto & Padmono, 

2014)peningkatan inflasi akan menaikan tarif pajak untuk harga atau barang 

yang bersangkutan. Pengujian yang dilakukan (Lumy et al., 2018) inflasi 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah, sehingga 

dapat ditarik hipotesis yaitu: 

H3 :Inflasi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. 

4. Pengaruh Jumlah Industri terhadap Penerimaan Pajak Daerah 

Menurut Tarigan (Rofik, 2013) jumlah industri besar akan meraml akan 

akan terjadi perubahan dalam suatu daerah sehingga industri akan melakukan 

penyesuaian dalam meningkatkan keuntungan mereka. Semua faktor penentuan 
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lokasi telah terpenuhi makin industri akan memulai kegiatan industri disaerah 

tersebut. 

Jumlah industri yang adaakan berpengaruh terhadap penerimaan pajak, 

karena industri yang aka nmelakukan kegiatan usaha akan mengurus ijin usaha, 

sehingga bertambahnya penerimaan pajak daerah akan meningkat, begitu juga 

industrie sedang. Pengujian yang dilakukan (Rofik, 2013) jumlah industri 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah, sehingga 

dapat ditarik hipotesis yaitu: 

H4: Jumlah Industri berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak 

daerah. 

D. Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu serta pengkajian 

mengenai analisis Jumlah Penduduk, Pertumbuhan EkonomI, Inflasi dan 

Jumlah Industri terhadap penerimaan Pajak Daerah Kota Malang dengan begitu 

dapat disimpulkan  kerangka berfikir teoritis dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

Jumlah Penduduk (X1)

Pertumbuhan Ekonomi (X2)

Inflasi (X3)

Jumlah Industri (X4)

 PAJAK 

DAERAH 
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Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diajukan hipotesis dalam 

penelitian ini yaitu diduga jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, inflasi dan 

jumlah industri berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah Kota 

Malang Tahun 2005-2017. 

 


