
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1 Pajak 

Penghasilan negara adalah berasal dari rakyatnya melalui pungutan pajak, 

dan/atau dari hasil kekayaan alam yang ada di dalam negara itu (natural 

resources). Dua sumber itu merupakan sumber terpenting yang memberikan 

penghasilan kepada negara. Penghasilan itu untuk membiayai kepentingan umum 

yang akhirnya juga mencakup kepentingan individu seperti kesehatan rakyat, 

pendidikan, kesejahteraan, dan sebagainya. Jadi, dimana ada kepentingan 

masyarakat, di sana timbul pungutan pajak sehingga pajak adalah senyawa dengan 

kepentingan umum. 

Pungutan pajak mengurangi penghasilan/kekayaan individu tetapi 

sebaliknya merupakan penghasilan masyarakat yang kemudian dikembalikan lagi 

kepada masyarakat, melalui pengeluaran-pengeluaran rutin dan pengeluaran-

pengeluaran pembangunan yang akhirnya kembali lagi kepada seluruh masyarakat 

yang bermanfaat bagi rakyat, baik yang membayar pajak maupun tidak. 

 

2.1.1 Pengertian dan Fungsi Pajak 

Banyak definisi dari para ahli mengenai pengertian pajak. Namun 

demikian definisi tersebut mempunyai inti dan tujuan yang sama. Untuk lebih 

jelasnya penulis mengemukakan pengertian pajak yang dikemukakan oleh 

beberapa ahli, yaitu : 

Menurut Prof. Dr. P.J.A. Adriani yang telah diterjemahkan oleh R. 

Santoso Brotodiharjo,S.H. dalam buku “Pengantar Ilmu Pajak” (1991:2) : 

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang 
oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak 
mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang 
gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum 
berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”. 
 



Menurut Mr. Dr. N. J. Feldmann, dalam bukunya De 

overheidsmiddenlen van Indonesia, Leiden, 1949, adalah : 

“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada 
penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa 
adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup 
pengeluaran-pengeluaran umum.” 

 

Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja dalam disertasinya yang 

berjudul “Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong”, Universitas Padjajaran, 

Bandung, 1964 : 

“Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh 
penguasa berdasarkan norma-norma hokum, guna menutup biaya produksi 
barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan 
umum.” 

 

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., dalam bukunya Dasardasar 

Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan  adalah sebagai berikut : 

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang 
(yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa-jasa timbal 
(kontra-prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan 
untuk membayar pengeluaran umum”. 
 

Melihat dari definisi tersebut di atas dapat disimpulkan beberapa ciri yang 

melekat pada pengertian pajak, yakni: 

1. Pajak adalah peralihan kekayaan dari orang/ badan ke Pemerintah. 

2. Pajak dipungut berdasarkan/dengan kekuatan undang-undang serta aturan    

pelaksanaannya sehingga dapat dipaksakan. 

3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi 

langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah. 

4. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah 

daerah. 

5. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila 

pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai 

investasi publik. 

6. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari 



Pemerintah. 

7. Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung. 

 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran 

yang dipungut oleh negara berdasarkan peraturan-peraturan tanpa jasa timbal bank 

dari negara yang secara langsung dapat dirasakan dan dipergunakan untuk 

membiayai pemba:.gunan dan pemenintahan. 

Erly Suandy dalam bukunya yang berjudul Hukum Pajak (2005:14) 

menjelaskan ada 2 fungsi pajak, yaitu: 

1. Fungsi Budgeter 

Yaitu memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara dengan tujuan 

untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. 

2. Fungsi Regulated 

Yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur baik masyarakat di bidang 

ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu. 

 

2.1.2 Pembagian Pajak 

Pembagian pajak menurut Mardiasmo (2003:5) dapat dilakukan 

berdasarkan golongan, wewenang pemungut, maupun sifatnya. Berdasarkan 

golongannya pajak dibagi menjadi dua yaitu: 

1. Pajak langsung 

Adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak 

yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.  

2. Pajak tidak langsung 

Adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan atau digeserkan kepada pihak 

lain. 

 

Berdasarkan wewenang pajak dibagi menjadi dua, yaitu: 

1. Pajak Pusat 

Adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat yang 

pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat 



Jenderal Pajak. Pajak Pusat diatur dalam undang-undang dan hasilnya akan 

masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pajak pusat 

terdiri dari: 

a. Pajak Penghasilan 

b. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah  

c. Pajak Bumi dan Bangunn 

d. Bea Materai  

e. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan  

 

2. Pajak Daerah 

Adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada Pemerintah 

Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. 

Pajak daerah diatur dalam undang-undang dan hasilnya akan masuk ke 

Anggaran Pendapatan dan Bealnja Daerah (APBD). Pajak daerah terbagi atas 

dua bagian, yaitu: 

a. Pajak Daerah Propinsi 

b. Pajak Daerah Kota/Kabupaten 

 

Berdasarkan sifatnya 

1. Pajak Subjektif 

Adalah pajak yang memperhatikan kondisi atau keadaan wajib pajak. Dalam 

menentukan pajaknya harus ada alasan-alasan objektif yang berhubungan erat 

dengan keadaan materialnya, vaitu gaya pikul. Gaya pikul adalah kemampuan 

wajib pajak setelah dil.lirangi biaya hidup minimum. Gaya pikul memiliki dua 

unsur, yaitu: 

a. Unsur Subjektif 

b. Unsur Objektif 

2. Pajak Objektif 

Adalah pajak yang pada awalnya memerhatikan objek yang menyebabkan 

timbulnya kewajiban membayar, kemudian baru subjeknya baik orang pribadi 

maupun badan. 



2.1.3 Sifat Perpajakan 

Menurut Suparmoko (2000:56) sebagai sumber pendapatan pajak harus 

memenuhi Smith's Canons yang meliputi:  

1. Unsur Keadilan (equity) 

2. Unsur Kepastian (certainty) 

3. Unsur Kelayakan (convenience) 

4. Efisien (economy) 

5. Unsur Ketepatan (adequacy) 

 

Dari kutipan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:  

1. Unsur Keadilan (equity) 

Yang dimaksud dengan keadilan dalam perpajakan adalah bahwa pajak harus 

adil baik secara vertikal maupun horizontal. Adil secara vertikal artinya pajak 

harus dikenakan sedemikian rupa sehingga dirasakan adil di antara berbagai 

tingkat atau golongan pendapatan yang berbeda. Sedangkan adil secara 

horizontal artinya pajak dikenakan sedemikian rupa sehingga dirasakan adil di 

antara berbagai sektor yang berbeda pada tingkat atau golongan pendapatan 

sama. 

2.  Unsur Kepastian (certainty) 

Yang dimaksud dengan unsur kepastian adalah bahwa pajak hendaknya 

dikenakan secara jelas, pasti, dan tegas kepada setiap wajib pajak.  

3.  Unsur Kelayakan (convenience) 

Yang dimaksud dengan unsur kelayakan dalam memungut pajak adalah bahwa 

wajib pajak harus dengan senang hati membayar pajak kepada pemerintah 

karena pajak yang dibayarnya layak dan tidak memberatkan wajib pajak. 

4.  Efisien (economy) 

Yang dimaksud dengan unsur ekonomi adalah bahwa pajak yang dipungut oleh 

pemerintah 'an-an sampai menciptakan biaya p.emungutan yang lebih tinggi 

daripada pendapatan pajak yang diterima pemerintah.  

5.  Unsur Ketepatan (adequacy) 

Yang dimaksud dengan unsur ketepatan adalah bahwa pajak tersebut dipungut 



tepat pada waktunya. 

 

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak 

Sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2003:7):  

a. Official Assessment System 

     Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada 

pemerintah (fiskus) untuk menentukan besamya pajak yang terutang oleh 

wajib pajak: 

Ciri-cirinya: 

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus. 

2. Wajib pajak bersifat pasif. 

3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh   

fiskus. 

 b. SelfAssesment System 

     Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang 

kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang 

terutang. 

Ciri-cirinya: 

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib 

Pajak sendiri. 

2. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan 

sendiri pajak yang terutang. 

3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.  

  c. With Holding System 

    Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 

pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang 

bersangkutan)untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib 

Pajak. 

Ciri-cirinya: wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang 

ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak. 

 



2.2 Pajak Daerah 

 Dengan berjalannya  otonomi menyebabkan pemerintah berusaha membuat 

undang-undang yang tepat mengenai pajak daerah. Hal ini diharapkan agar 

Pemerintah Daerah dapat menggali potensi yang berasal dari pajak daerah karena 

pajak daerah merupakan bagian Pendapatan Asli Daerah yang terbesar kemudian 

disusul dengan pendapatan yang berasal dari retribusi daerah (Suparmoko 

2000:55). 

Dengan demikian pernerintah mengeluarkan Undang-undang No. 34 Tahun 

2000 sebagai pengganti dari Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang pajak 

daerah dan retribusi daerah. Menurut Erly Suandy (2005:231) tujuan dibuatnya 

undang-undang ini adalah: 

1. Menyederhanakan berbagai pungutan daerah dalam rangka mengurangi     

ekonomi biaya tinggi. 

2. Menyederhanakan sistem dan administrasi perpajakan dan retribusi 

daerah untuk memperkuat pondasi penerimaan daerah khususnya Dati II, 

dengan mengefektifkan jenis pajak dan retribusi tertentu yang potensial. 

Pajak daerah juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 65 Tahun 2001. 

2.2.1 Pengertian Pajak daerah 

Menurut Erly Suandy (2005:38) mendefinisikan pajak daerah sebagai 

berikut: 

"Pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada 
Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan 
Daerah. Pajak daerah diatur dalam undang-undang dan hasilnya akan masuk 
ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah".  

Sedangkan berdasarkan Undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang pajak 

daerah dan retribusi daerah mendefinisikan pajak daerah sebagai berikut:  

"Iuran yang 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 pemerintaban Daerah dan pembangunan 



Daerah". 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pajak daerah merupakan pajak 

yang dipungut oien Pemerintah Daerah yang dapat dipaksakan dan tanpa 

mendapat imbalan langsung yang digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk 

membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembangunan daerah. 

2.2.2 Jenis-jenis Pajak Daerah 

Dalam Undang-undang No. 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah membagi dua 

jenis pajak daerah yaitu: 

1.    Pajak Daerah Propinsi 

     Pajak yang dipungut oleh daerah Propinsi terdiri dari: 

1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air 

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air  

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 

4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air  

Permukaan 

 

Pajak Propinsi sesuai dengan Undang-undang No. 34 Tahun 2000 dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 

Adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan 

bermotor dan kendaraan di atas air. 

Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih 

beserta gandengannya yang digunakan semua jenis jalan darat dan 

digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya 

yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber energi tertentu menjadi 

tenaga gerak kendaraan benuotor yang bersangkutan, termasuk alat-

alat berat dan alat-alat yang bergerak. 

Kendaraan di atas air adalah semua kendaraan yang 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 yang digunakan di atas air. 

2.  Bea Balik Nama Kenda.raan Bermotor 

Adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor dan 

kendaraan di atas air 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 Kendaran Bermotor 

Adalah pajak atas bahan bakar yang disediakan atau dianggap 

digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang 

digunakan untuk kendaraan di atas air. 

4.   Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan 

Adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah 

dan/atau air permukaan untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan, 

kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat. Air 

bawah tanah adalah air yang berada di perut bumi terrnasuk mata air yang 

muncul secara alamiah di atas permukaan air. Air permukaan adalah 

air yang berada di atas penuukaan bumi, tidak termasuk air laut. 

Jenis pajak Propinsi besifat limitatif yang artinya Propinsi tidak dapat 

menambah jenis pajak atau retribusi lainnya selain pajak yang telah 

ditetapkan oleh undang-undang. Adanya pembatasan jenis pajak yang 

dapat dipungut oleh Propinsi terkait dengan kewenangan propinsi 

sebagai daerah otonom yang terbatas yang hanya meliputi 

kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu. Namun demikian 

dalam pelaksanaannya Propinsi dapat tidak memungut jenis pajak yang 

telah ditetapkan tersebut jika dipandang hasilnya kurang memadai. 

 

2. Pajak Daerah Kabupaten/Kota 

Pajak daerah Kabupaten/Kota terdiri atas: 

1. Pajak Hotel 



2. Pajak Restoran 

3. Pajak Hiburan 

4. Pajak Reklame 

5. Pajak Penerangan Jalan 

6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C  

7. Pajak Parkir 

 

Pajak Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-undang No. 34 Tahun 2000 dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

  1 Pajak Hotel 

Adalah Pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan yang 

khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap atau istirahat, 

memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut havaran, 

termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak 

yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran. 

 2. Pajak Restoran 

Adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat menyantap 

makanan dan/atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak 

termasuk usaha jasa boga atau katering.  

 3. Pajak Hiburan 

Adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua 

jenis pertunjukkan, permainan, permainan ketangkasan, dan/atau 

keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati 

oleh setiap orang dengan diptmgut bayaran, tidak termasuk penggunaan 

fasilitas untuk berolahraga. 

 4. Pajak Reklame 

Adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, 

alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya 

untuk 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 



atau dapat dilihat, dibaca, danlatau didengar dari suatu tempat oleh umum. 

 5.  Pajak Penerangan Jalan 

Adalah pajak atas penggunaan listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah 

daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh 

Pemerintah Daerah. 

 6.  Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C 

Adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian golongan C 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku  

 7.  Pajak Parkir 

Adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di 

luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan 

sebagai suatu usaha , termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor 

dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.  

Jenis pajak Kabupaten/Kota tidak bersifat limitatif, artinya Kabupaten/Kota 

diberi peluang untuk menggali potensi-potensi sumber-sumber keuangannya selain 

yang ditetapkan secara eksplisit dalam undang-undang No. 34 Tahun 2000, 

dengan menetapkan sendiri jenis pajak yang bersifat spesifik dengan 

memperhatikan kriteria yang ditetapkan dalam Undang-undang. 

Berdasarkan pasal 2 Undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang pajak 

daerah dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah dapat menetapkan jenis pajak 

Kabupaten/Kota selain yang ditetapkan oleh undang-undang selama memenuhi 

kriteria sebagai berikut: 

a   Bersifat pajak dan bukan retribusi 

Yang dimaksud dengan kriteria ini adalah bahwa pajak yang ditetapkan harus 

sesuai dengan pengertian pajak. 

b. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah Kabupaten/Kota yang         

bersang.kutan dan memptmyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya 

melayani masyarakat di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. 

c. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan 

umum. 



Yang dimaksud kriteria ini adalah bahwa pajak tersebut dimaksudkan untuk 

kepentingan bersama yang lebih luas antara pemerintah dan masyarakat 

dengan memperhatikan aspek ketentraman dan kestabilan politik, ekonomi, 

sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. 

d.   Objek pajak bukan merupakan objek pajak  Propinsi dan/atau Pajak Pusat 

e.   Potensinya memadai. 

Yang dimaksud kriteria ini adalah bahwa hasil pajak cukup besar sebagai salah 

satu sumber pendapatan daerah dan laju pertumbuhannya diperkirakan sejalan 

dengan laju peirtuunbuhan ekonomi daerah.  

f.  Tidak memberikan peluang dampak ekonomi yang negatif. 

Yang dimaksud dengan kriteria ini adalah bahwa pajak tidak mengganggu 

alokasi sumber-sumber ekonomi secara efisien dan tidak merintangi 

arus sumber daya ekonomi antar daerah maupun kegiatan ekspor-impor. 

g.  Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat. 

Yang dimaksud kriteria ini adalah bahwa pajak objek dan subjek pajak 

harus jelas sehingga dapat diawasi pemungutannya, jumlah pembayaran 

pajak dapat diperkirakan oleh wajib pajak yang bersangkutan, dan tarif pajak 

ditetapkan dengan memperhatikan keadaan Wajib Pajak. Sedangkan 

kemampuan masyarakat adalah kemampuan subjek pajak untuk memikul 

tambahan beban pajak. 

h. Menjaga kelestarian lingkungan. 

Yang dimaksud dengan kriteria ini adalah bahwa pajak harus bersifat netral 

terhadap lingkungan, yang berarti bahwa pengenaan pajak tidak memberikan 

peluang kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk merusak lingkungan 

yang akan menjadi beban bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat. 

Pajak daerah yang ada pada Kabupaten Cirebon selama Tahun 2001 

sampai dengan 2005 terdiri dari: 

1. Pajak Hotel 

Diatur berdasarkan Perda No. 36 Tahun 2002  

2. Pajak Restoran 

    Diatur berdasarkan Perda No. 37 Tahun 2002 



3. Pajak Hiburan 

     Diatur berdasarkan Perda No. 7 Tahun 1998 

4. Pajak Reklame 

    Diatur berdasarkan Perda No. 8 Tahun 1998  

5. Pajak Penerangan Jalan 

Diatur berdasarkan Perda No. 2 Tahun 2005 dan Keputusan 

Bupati Cirebon No. 66 Tahun 2005 tentang Nilai Jual 

Tenaga Listrik/Energi yang berasal dari bukan PLN.  

6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C 

Diatur berdasarkan Perda No. 1 Tahun 1998 dan Keputusan Bupati Cirebon 

No.541.3/Kep.268 Dipenda/2005 tentang standar harga bahan galian golongan C. 

7. Pajak Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet 

    Diatur berdasarkan Perda No. 51 Tahun 2001 

8. Pajak Pesawat Televisi 

    Diatur berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2005 

 

 

2.2.3 Tarif Pajak Daerah 

Erly Suandy (2005:236) menjelaskan tarif maksimum yang dapat 

dikenakan terhadap pajak daerah, sebagai berikut: 

 

Tabe12.1 

Tarif Maksimum Pajak Daerah 

 

Pajak Daerah Propinsi 

 

1. Pajak Kendaraan Bermotor dan 

Kendaraan di Atas Air 

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

dan Kendaraan di Atas Air 

Tarif Tertinggi 

 

5% 

10% 

 



3. Pajak Bahan Bakar Kendaran 

Bermotor 

4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan 

Air Bawah Tanah dan Air Pennukaan 

 

Pajak Daerah 

KabupatenlKota  

1. Pajak Hotel 

 2. Pajak Restoran 

 3. Pajak Hiburan 

 4. Pajak Reklame 

 5. Pajak Penerangan Jalan 

 6. Pajak Pengambilan Bahan Galian  

     Golongan C 

 7. Pajak Parkir 

5% 

20% 

 

 

 

 

10% 

10% 

35% 

25% 

10% 

20% 
 

20% 

 

 

Tarif pajak Propinsi ditetapkan secara seragam di seluruh Indonesia dan 

diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sedangkan untuk pajak daerah Kabupaten / 

Kota ditetapkan oleh Pemerintah Derah masing-masing sesuai dengan kriteria yang 

ditetapkan oleh Undang-undang No. 34 Tahun 2000. 

 

Cara Penghitungan Pajak daerah dilakukan dengan rumus sebagai berikut: 

Dasar Pengenaan pajak X tarif pajak Daerah 

 

2.3 Struktur APBD 
Berdasarkan pasal 2 Kepmendagri No. 29 Tahun 2002, dijelaskan bahwa 

struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari:  

1. Pendapatan Daerah 

2. Belanja Daerah 

3. Pembiayaan Daerah 



Berdasarkan kutipan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:  

1. Pendapatan Daerah 

Menurut Abdul Halim (2001:64) mendefinisikan pendapatan sebagai 

berikut: 

“Pendapatan adalah semua penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan 

aktiva atau penurunan utang dari berbagai sumber dalam periode tahun 

anggaran yang bersangkutan". 

Atau dengan kata lain pendapatan daerah merupakan semua penerimaan 

kas yang menjadi hak daerah dan diakui sebagai penambah nilai kekayaan 

bersih dalam satu tahun angggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh 

pemerintah. Pendapatan dalam APBD dikelompokkan menjadi tiga kelompok, 

yaitu: 

1. Pendapatan Asli Daerah 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang 

berasal dari stunber asli ekonomi daerah. Kelompok Pendapatan Asli Daerah 

dipisahkan menjadi: 

a. Pajak Daerah 

Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau 

badan kepala 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. Retribusi Daerah 

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau 

pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh 

Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 

c. Bagian Laba Usaha Daerah 

Bagian Laba Usaha Daerah merupakan penenmaan daerah yang berasal dari 

hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan. 

d. Lain-lain PAD  



Lain-lain PAD merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik 

Pemerintah Daerah. 

2. Dana Perimbangan 

Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari penerimaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada 

daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. 

a.  Bagi Hasil Pajak yang berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan, 

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan PajakPenghasilan pasal    

25 dan pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan Pajak 

Penghasilan pasal 21.  

b.   Bagi Hasil Bukan Pajak 

      c.    Dana Alokasi Umum 

      d.    Dana Alokasi Khusus 

3.  Lain-lain PAD yang sah 

Lain-lain pendapatan yang sah adalah pendapatan lain-lain yang dihasilkan 

dari bantuan dan dana penyeimbang dari Pemenintah Pusat. 

 

2. Belanja Daerah 

Belanja Daerah merupakan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 adalah 

semua pengeluaran kas daerah dalam periode Tahun anggaran tertentu yang 

menjadi beban daerah. Belanja Daerah menurut Sony Yuwono, dkk (108-109) 

terdiri dari 5 kelompok, yaitu: 

1. Belanja administrasi umum 

2.Belanja operasi dan pemeliharaan 

3. Belanja modal 

4.Belanja bagi basil dan bantuan keuangan 

5. Belanja tidak tersangka 

Berdasarkan kutipan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:  

1. Belanja administrasi umum 

    Adalah belanja yang tidak dipengaruhi secara langsung oleh program kegiatan. 

2. Belanja operasi dan pemeliliaraan 



Adalah belanja yang dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau        

kegiatan yang direncanakan. 

3  Belanja modal 

Adalah belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kegiatan   

investasi yang akan menambah asset. 

4. Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan 

Adalah belanja langsung yang digunakan dalam pemberian bantuan berupa 

uang dengan tidak mengharapkan imbalan. 

5. Belanja tidak tersangka 

     Adalah belanja langsung yang dialokasikan untuk kegiatan di luar rencana 

 

3. Pembiayaan Daerah 

Pembiayaan  menurut Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 adalah transaksi 

keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih pendapatan dan belanja 

daerah. Sementara itu. menurut Undang-undang No. 33 Tahun 2004 pembiayaan 

adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran 

yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan 

maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Jadi pembiayaan merupakan setiap 

penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima 

kembali. baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun 

anggaran yang berikutnya, yang pada anggaran pemerintah terutama 

dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


