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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Konsep, Konstruk, Variabel Penelitian 

2.1.1   Pajak 

Salah satu sumber penerimaan Negara berasal dari pungutan pajak. Pajak 

merupakan aset pemerintah yang digunakan untuk membiayai pembangunan. 

 

2.1.1.1 Definisi Pajak  

 Definisi pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 

Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1: 

 “Pajak adalah kontribusi wajib pajak 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-sebesarnya kemakmuran 

rakyat.”     

 

 Menurut Mariot P Siahaan (2007:7) pengertian pajak adalah: 

 “Pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) 

berdasarkan Undang-Undang yang bersifat dapat dipaksa dan terutang oleh 

yang wajib membayar dengan tidak mendapat prestasi kembali secara 

langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara 

dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.” 

 

 

 Mardiasmo (2011:1) pengertian pajak adalah:  

 “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-

Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik 

(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan 

untuk membayar pengeluaran umum.” 
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Dari pengertian-pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak 

mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :  

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

pemerintah daerah berdasarkan atas Undang-Undang serta aturan 

pelaksanaannya. 

2. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber) dari sektor 

swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor negara (pemungutan atau 

administrator pajak). 

3. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum 

pemerintahan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahannya, baik 

rutin maupun pembangunan.  

4. Tidak dapat ditunjukan adanya imbalan (kontraprestasi) individual oleh 

pemerintah tahap pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. 

5. Selain fungsi budgeter (anggaran) yaitu fungsi mengisi pembiayaan 

penyelenggaraan pemerintah, pajak berfungsi pula sebagai alat untuk 

mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi 

dan sosial (fungsi regulerend atau mengatur).  

 

2.1.1.2 Fungsi Pajak 

Menurut Erly Suandy (2005: 14) terdapat 2 (dua) fungsi pajak yaitu :  

1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara) 

2. Fungsi Regulerend (mengatur) 
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Dari dua kutipan fungsi pajak tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara) 

Pajak mempunyai fungsi budgetair artinya pajak merupakan salah 

satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik 

rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan Negara, 

pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas 

Negara. 

Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun 

intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai 

jenis pajak seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan lain-lain.  

2. Fungsi Regulerend (mengatur) 

Pajak mempunyai fungsi mengatur artinya pajak sebagai alat untuk 

mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial 

dan ekonomi, dan mencapai tujuan-tujuan di luar bidang keuangan. 

Contoh fungsi Regulerend seperti pemberian tarif yang rendah atau 

pembebasan kepada Badan-Badan Koperasi yang berkedudukan di 

Indonesia, pemberian tarif yang tinggi atas hasil produksi barang-barang 

mewah, dimana selain dikenakan PPN, juga dikenakan pajak penjualan 

sebagai suatu upaya nyata untuk menegakkan keadilan dalam pembebanan 

pajak yang sekaligus upaya untuk mengurangi pola konsumsi tinggi yang 

tidak produktif.  
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2.1.1.3 Asas-asas Pemungutan Pajak 

 Asas pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2006:7) 

adalah sebagai berikut: 

1. Asas Domisili (asas tempat tinggal) 

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh pengahasilan Wajib Pajak 

yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari 

dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam 

negeri. 

2. Asas Sumber 

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di 

wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. 

3. Asas Kebangsaan 

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara, misalnya 

pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan pada setiap orang yang bukan 

berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia. Asas ini 

berlaku bagi Wajib Pajak Luar negeri.  

 

2.1.1.4 Teori Pemungutan Pajak 

 Beberapa teori yang mendukung hak negara untuk memungut pajak dari 

rakyatnya (Mardiasmo, 2006:3-4), antara lain: 
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1. Teori Asuransi 

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. 

Oleh karena itu, rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai 

suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut. 

2.  Teori Kepentingan  

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan 

(misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar 

kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus 

dibayar. 

3.  Teori Daya Pikul 

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus 

dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur 

daya pikul dapat digunakan dua pendekatan yaitu: 

Unsur obyektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau 

kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. 

Unsur subyektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan 

materil yang harus dipenuhi. 

4.  Teori Bakti  

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan 

negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu 

menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban. 
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5.  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 menyalurkan 

kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan 

masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih 

diutamakan 

 

2.1.1.5 Sistem Pemungutan Pajak 

 Sistem pemungutan pajak menurut Sari (2013:78-79) adalah sebagai 

berikut: 

a. Official Assesment System 

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 

pemerintah (fiskus) untuk menentukan (menghitung dan menetapkan) 

besarnya pajak yang terutang yang harus dibayar 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. Self Assesment System 

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada  

Wajib Pajak untuk menentukan (menghitung dan menetapkan) sendiri 
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besarnya pajak yang terutang dan membayarnya sesuai dengan ketentuan 

yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. 

Ciri-cirinya: 

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada 

Wajib Pajak sendiri. 

2) Wajib Pajak bersifat aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan 

melaporkan sendiri pajak yang terutang.  

3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi 

Sistem self assesment ini dalam pelaksanaannya didukung oleh With 

Holding System, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi 

wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang 

bersangkutan) untuk menentukan (menghitung dan menetapkan) besarnya 

pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. 

Ciri-cirinya: 

Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak 

ketiga. Contoh: PPh pasal 21, 22, 23, 24.  

 

2.1.1.6 Pembagian Pajak 

 Sebagaimana yang dipaparkan oleh Resmi (2009:7) pajak dapat 

dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, yaitu pembagian pajak menurut 

golongan, pembagian pajak menurut sifat, dan pembagian pajak menurut 

pemungutan dan pengelolaannya. Dari pembagian pajak tersebut, pembagian 
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pajak yang sesuai dengan variabel penelitian adalah pembagian pajak menurut 

pemungutan dan pengelolaannya yang penjelasannya sebagai berikut:  

 Pembagian pajak menurut pemungutan dan pengelolaanya dibagi menjadi 

dua, yaitu sebagai berikut: 

a. Pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Pajak negara yang berlaku 

di Indonesia sampai saat ini adalah: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN), dan Bea Materai.  

b. Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contohnya: Pajak 

BPHTB, Pajak Air Tanah dll.  

 

2.1.2   Pajak Daerah 

2.1.2.1 Definisi Pajak Daerah 

Definisi pajak daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 10 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah adalah sebagai berikut: 

“Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib 

kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan 

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” 

 

Sedangkan definisi pajak daerah menurut Suandy (2005:39) adalah 

sebagai berikut: “Pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada 
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pada Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan 

Daerah.”             

 

2.1.2.2 Ciri-ciri Pajak Daerah 

  Ciri-ciri pajak daerah yang dikemukakan Kaho (2007:130) adalah sebagai 

berikut: 

a. Pajak daerah berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai 

pajak daerah. 

b. Penyerahan dilakukan berdasarkan Undang-Undang. 

c. Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan Undang-Undang atau 

peraturan hukum lainnya.  

d. Hasil pemungutan pajak daerah digunakan untuk membiayai penyelenggaraan 

urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai 

badan hukum publik. 

 

2.1.2.3 Jenis-jenis Pajak Daerah 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis pajak daerah dibagi menjadi 

dua, yaitu: 

1. Jenis Pajak provinsi terdiri atas: 

1) Pajak Kendaraan Bermotor; 

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 
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4) Pajak Air Permukaan; dan 

5) Pajak Rokok. 

 

2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas: 

1) Pajak Hotel; 

2) Pajak Restoran; 

3) Pajak Hiburan; 

4) Pajak Reklame; 

5) Pajak Penerangan Jalan; 

6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 

7) Pajak Parkir; 

8) Pajak Air Tanah; 

9) Pajak Sarang Burung Walet; 

10) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan; 

11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.   

 

2.1.2.4 Reformasi Perpajakan Daerah di Indonesia 

Menurut Sitepu (2011:100) perkembangan sistem perpajakan daerah di 

Indonesia sekurang-kurangnya telah melalui 4 (empat) fase, yaitu: 

1. Fase sebelum pembaharuan sistem perpajakan daerah (pra local tax 

reform), yaitu periode sejak indonesia merdeka sampai dengan Tahun 

1957 tentang peraturan umum pajak daerah.  
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2. Fase penyempurnaan sistem perpajakan daerah (local taxation 

improvement), yaitu periode 1997 sampai dengan tahun 2000 semasa 

di berlakukannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang 

pajak daerah dan retribusi daerah. 

3. Fase otonomi daerah, yaitu periode setelah Tahun 2000, sejak 

diberlakukannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang 

perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997.  

4. Fase pembaharuan sistem perpajakan daerah (local taxation reform), 

yaitu periode 2010 sampai sekarang, sejak diberlakukannya Undang-

Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi 

daerah.  

Sistem perpajakan daerah pada masing-masing fase tersebut diatas 

memiliki warna tersendiri sesuai dengan kondisi dan tuntutan perkembangan 

ekonomi, sosial dan politik.  

Perubahan yang dilakukan lebih bersifat penertiban pungutan daerah dan 

mengarahkan agar pengenaan pajak daerah dilakukan dengan mengikuti prinsip-

prinsip pungutan yang baik. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 1997, sebagian besar jenis pajak daerah dihapus dan tersisa hanya sembilan 

jenis pajak daerah yakni 3 jenis pajak daerah tingkat 1 dan 6 jenis pajak daerah 

tingkat 11. Pada periode ini, setiap penambahan jenis pajak daerah harus 

mendapat pengesahan dari pemerintah pusat (sistem pengawasan preventif) untuk 

menjamin agar pemungutan pajak daerah tidak bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan dan atau kepentingan umum.  
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Tujuan perbaikan sistem perpajakan daerah ini mengalami distorsi ketika 

otonomi daerah mulai digulirkan tahun 2000. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

1997 diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. 

Daerah provinsi dan daerah Kabupaten/Kota menurut kewenangan yang lebih 

besar untuk dapat memungut pajak daerah yang sesuai dengan kondisi dan 

karakteristik daerahnya dengan tujuan utama meningkatkan pendapatan asli 

daerah. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, maka 

daerah memiliki kewenangan untuk menciptakan jenis pajak daerah yang tidak 

tercantum dalam Undang-Undang sepanjang tidak melanggar rambu-rambu yang 

diatur dalam Undang-Undang tersebut. Pemberian kewenangan yang lebih besar 

pada daerah dibidang perpajakan daerah acapkali tidak diikuti dengan tanggung 

jawab yang penuh untuk mengetahui ketentuan yang diatur dalam Undang-

Undang Nomor 34 Tahun 2000. Sejumlah peraturan daerah yang mengatur pajak 

daerah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, 

baik menyangkut objek, subjek, maupun tarifnya, banyaknya pemungutan daerah 

yang bermasalah tersebut, antara lain disebabkan karena:  

a. Daerah diberi peluang untuk menciptakan pungutan baru di luar yang telah 

ditetapkan dalam Undang-Undang; 

b. Daerah kurang memahami atau “mengabaikan” kriteria pungutan daerah 

yang baik; 

c. Prinsip “money follows function” belum berjalan dengan baik sehingga 

banyak daerah berusaha untuk mendapatkan sumber penerimaan baru 
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untuk memenuhi kebutuhan pengeluarannya, namun kurang 

memperhatikan kaedah-kaedah pungutan yang baik; 

d. Pengawasan perda dilakukan secara represif; dan  

e. Tidak adanya sanksi bagi daerah yang melanggar ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

Meskipun pemerintah dapat membatalkan perda-perda yang bermasalah 

tersebut, namun tidak semua daerah segera menghentikan pemungutan pajak 

daerah meskipun perdanya telah dibatalkan oleh pemerintah. Pungutan yang 

„bermasalah‟ ini memberikan beban yang berlebihan bagi masyarakat dan 

menciptakan iklim investasi yang kurang kondusif di daerah. Berbagai langkah 

persuasif dilakukan oleh pemerintah untuk mengendalikan pungutan daerah yang 

„bermasalah‟ tersebut, antara lain memberikan bimbingan, teguran, dan 

menyediakan pedoman penyusunan perda yang baku. Namun langkah-langkah 

tersebut, meskipun bermanfaat, efektivitasnya masih dirasa kurang. Langkah yang 

lebih diperlukan adalah melakukan pembaharuan sistem perpajakan daerah di 

Indonesia yang dapat memberikan kepastian hukum dalam rangka menciptakan 

iklim investasi yang lebih kondusif.  

Pada tanggal 15 September 2009, Pemerintah menerbitkan Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 juncto 

(disempurnakan) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.  

Perubahan mendasar dalam sistem perpajakan daerah yang baru 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 terdiri dari 4 
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hal, yaitu: (1) penerapan „Closed-List’ system (2) penguatan local taxing power, 

(3) perubahan sistem pengawasan, dan (4) perbaikan pengelolaan penerimaan 

pajak daerah. Secara ringkas, perubahan tersebut dapat dijelaskan berikut ini: 

1) ‘Closed-List’ system 

Kebijakan perpajakan daerah yang baru menganut prinsip „closed-

list‟ system, yakni daerah hanya boleh memungut jenis pajak daerah yang 

ditetapkan dalam Undang-Undang. Hal ini berbeda dengan kebijakan 

perpajakan daerah yang lama yang menganut sistem „open-list‟ dimana 

daerah dapat memungut berbagai jenis pajak daerah (meskipun jenis pajak 

tersebut tidak tercantum dalam Undang-Undang) sepanjang tidak 

bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi.  

Tujuan dari perubahan kebijakan tersebut adalah untuk 

meningkatkan efisiensi pemungutan pajak daerah dan memberikan 

kepastian hukum bagi masyarakat mengenai jenis-jenis pajak daerah yang 

menjadi kewajibannya. Hal ini juga dimaksudkan untuk menciptakan 

iklim investasi yang lebih kondusif di daerah sehingga dapat memacu 

pertumbuhan ekonomi nasional. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

menetapakan 16 jenis pajak daerah yang dapat dipungut oleh daerah, yang 

terdiri dari 5 jenis pajak provinsi dan 11 jenis pajak Kabupaten/Kota. Baik 

Provinsi maupun Kabupaten/Kota hanya boleh memungut jenis pajak 

sebagaimana yang tercantum dalam daftar Undang-Undang tersebut dan 

tidak diperkenankan untuk menambah jenis pajak daerah baru.  
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2) Local taxing power 

Dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah, kepada 

daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengoptimalkan 

pemungutan jenis pajak daerah yang ada. Peningkatan kewenangan 

tersebut dilakukan dengan memperluas objek beberapa jenis pajak, 

menambah jenis pajak daerah, meningkatkan tarif maksimum beberapa 

jenis pajak daerah, dan memberikan kewenangan sepenuhnya kepada 

daerah untuk menetapkan tarif pajak daerah. Perluas objek pajak antara 

lain dilakukan dengan memperluas objek pajak restoran sehingga 

mencakup juga katering/jasa boga, memperluas objek pajak hotel sehingga 

mencakup keseluruhan persewaan ruangan di hotel, dan memperluas objek 

pajak hiburan sehingga mencakup juga permainan golf dan bowling.  

Penambahan jenis pajak daerah dilakukan dengan memperkenalkan 

jenis pajak daerah yang baru (pajak rokok untuk provinsi dan pajak sarang 

burung walet untuk Kabupaten/Kota), mengalihkan jenis pajak provinsi 

tertentu menjadi pajak Kabupaten/Kota (pajak air tanah), dan mengalihkan 

beberapa pajak pusat menjadi pajak Kabupaten/Kota (Pajak Bumi dan 

Bangunan-Pedesaan Perkotaan dan BPHTB). Adapun karakteristik dan 

dasar pertimbangan penambahan jenis pajak daerah tersebut adalah: 

a. Pajak rokok merupakan jenis pajak daerah baru di tingkat provinsi 

yang dapat dipungut mulai tanggal 1 Januari 2014. Pertimbangan 

utama menetapkan jenis pajak daerah baru ini adalah untuk 

menyediakan dana bagi upaya pemulihan kesehatan masyarakat 
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sebagai akibat rokok, baik yang diderita oleh perokok aktif maupun 

perokok pasif. Dasar pengenaan pajak rokok adalah cukai rokok dan 

pemungutannya dilakukan oleh pemerintah serta didistribusikan 

kepada provinsi berdasarkan komposisi jumlah penduduk. Distribusi 

berdasarkan komposisi jumlah penduduk didasarkan pada 

pertimbangan bahwa rasio jumlah penduduk yang merokok dan tidak 

merokok di seluruh provinsi relatif sama dan tidak berubah. 

b. Pajak sarang burung walet merupakan jenis pajak daerah baru di 

Kabupaten/Kota dan hanya dikenakan atas hasil pengelolaan sarang 

burung walet yang tidak dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak. 

Hal ini diperlukan untuk menghindarkan terjadinya pajak yang 

tumpang tindih, yakni satu objek pajak dipungut oleh pusat dan juga 

dipungut oleh daerah. Sebelum berlakuknya Undang-Undang Nomor 

28 Tahun 2009, hasil pengelolaan sarang burung walet merupakan 

objek Pajak Pertambahan Nilai jenis pajak ini dapat dipungut oleh 

Kabupaten/Kota sejak 1 Januari 2010.  

c. Pajak air tanah merupakan pengalihan dari pajak provinsi menjadi 

pajak Kabupaten/Kota. Pertimbangan pengalihan jenis pajak ini dari 

provinsi kepada Kabupaten/Kota dan tidak berpindah-pindah 

(immobile), sehingga lebih tepat ditetapkan sebagai pajak 

Kabupaten/Kota. Kabupaten/Kota dapat memungut jenis pajak ini 

mulai tanggal 1  Januari 2010 dan selambat-lambatnya tanggal 1 

Januari 2011.  
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d. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-PP) 

merupakan pengalihan dari pajak pusat menjadi pajak 

Kabupaten/Kota. Beberapa pertimbangan yang mendasari pengalihan 

jenis pajak ini adalah:  

- Asas lokalitas, dimana objek pajak, yaitu tanah dan bangunan, 

berada pada satu Kabupaten/Kota dan tidak berpindah-pindah (im-

mobile); 

- Asas tax-benefit link, dimana pembayaran pajak dan pihak yang 

memperoleh manfaat pajak berada pada satu Kabupaten/Kota; 

- Prinsip akuntabilitas, dimana daerah mempertanggungjawabkan 

pengelolaan hasil pajak daerah kepada masyarakat di daerahnya; 

- Best-practice secara internasional, dimana hampir semua Negara di 

dunia menempatkan property tax sebagai pajak daerah.  

Jenis pajak ini dapat dipungut oleh Kabupaten/Kota mulai tanggal 1 

Januari 2011 dan paling lambat tanggal 1 Januari 2014.  

e. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan 

pengalihan dari pajak pusat menjadi pajak Kabupaten/Kota. 

Pertimbangan pengalihan jenis pajak ini menjadi pajak daerah sama 

dengan Pajak Bumi dan Bangunan-Pedesaan Perkotaan, yaitu: 

- Asas lokalitas, dimana objek pajak berada pada satu 

Kabupaten/Kota dan tidak berpindah-pindah (im-mobile);  

- Asas tax-benefit link, dimana pembayaran pajak dan pihak yang 

memperoleh manfaat pajak berada pada satu Kabupaten/Kota ; 
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- Prinsip akuntabilitas, dimana daerah mempertanggungjawabkan 

pengelolaan hasil pajak daerah kepada masyarakat di daerahnya; 

- Best-practice secara internasional, dimana hampir semua Negara di 

dunia menempatkan property transfer tax sebagai pajak daerah.  

Jenis pajak ini dapat dipungut oleh Kabupaten/Kota mulai 1 Januari 2011. 

Kenaikan tarif maksimum beberapa jenis pajak daerah akan memberikan ruang 

gerak yang lebih luas bagi daerah untuk meningkatkan pendapatan. Namun 

demikian, dalam memanfaatkan ruang gerak tersebut, daerah harus 

memperhitungkan dampak dari setiap kenaikan tarif pajak daerah, baik dari sisi 

pendapatan daerah, daya pikul masyarakat, kondisi perekonomian daerah, dan 

lain-lain. Beberapa jenis pajak daerah yang mengalami kenaikan tarif maksimum 

adalah: 

a. Pajak Kendaraan Bermotor, tarif maksimum naik 5% menjadi 10%. 

b.  Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, tarif maksimum naik dari 10% 

menjadi 20%. 

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, tarif maksimum naik dari 5% 

menjadi 10%. 

d. Pajak Parkir, tarif maksimum naik dari 20% menjadi 30%. 

e. Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan, tarif maksimum naik dari 

20% menjadi 25%. 

f.      Pajak Hiburan, tarif maksimum naik dari 35% menjadi 75%. 

Tarif efektif pajak daerah ditetapkan dalam peraturan daerah dan tidak 

boleh melampaui tarif maksimum. Penguatan local taxing power ini 
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ditujukan untuk memberikan kompensasi kepada daerah atas 

dibatasinya ruang gerak dalam menciptakan jenis pajak daerah baru di 

luar yang ditetapkan Undang-Undang. Dengan kompensasi ini 

diharapkan daerah dapat berkonsentrasi untuk mengupayakan 

optimalisasi pemungutan pajak.  

3) Sistem Pengawasan 

Pajak daerah hanya dapat dipungut oleh daerah dengan menetapkan 

peraturan daerah. Oleh karena itu, pengawasan pajak daerah dapat dilakukan 

melalui mekanisme evaluasi atas rancangan peraturan daerah (raperda) dan 

peraturan daerah (perda) yang mengatur pajak daerah. Untuk meningkatkan 

efektivitas pengawasan, masyarakat (individu dan lembaga) dan dunia usaha 

dapat menyampaikan informasi kepada pemerintah mengenai praktik 

pemungutan pajak daerah yang dipandang tidak sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan dengan melampirkan perda yang digunakan sebagai 

dasar pemungutan. 

Sistem pengawasan pajak daerah yang diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2009 menganut pendekatan yang terdapat dalam Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004, yakni preventif dan korektif. Suatu raperda 

tentang pajak daerah yang telah disetujui bersama oleh pemerintah daerah 

dan dewan perwakilan rakyat daerah, sebelum ditetapkan menjadi perda 

harus dievaluasi terlebih dahulu oleh pemerintah. Untuk raperda provinsi, 

evaluasi dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri yang berkoordinasi dengan 
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Menteri Keuangan. Sedangkan untuk raperda Kabupaten/Kota, evaluasi 

dilakukan oleh Gubernur yang berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.  

Pemerintah provinsi, dalam menetapkan perda pajak daerah, harus 

mematuhi hasil evaluasi raperda yang dilakukan oleh Menteri Dalam 

Negeri. Apabila daerah mengabaikan hasil evaluasi atau menetapkan perda 

pajak daerah dengan mengabaikan hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri, 

maka Menteri Dalam Negeri dapat membatalkan perda tersebut. Demikian 

juga halnya dengan pemerintah kabupaten/kota. Hasil evaluasi Gubernur 

harus digunakan untuk menyempurnakan rancangan perda. Apabila daerah 

mengabaikan hasil evaluasi tersebut atau tetap menetapkan perda produk 

domestik regional bruto dengan mengabaikan hasil evaluasi Gubernur, maka 

Gubernur dapat membatalkan perda tersebut. Mekanisme ini disebut dengan 

pendekatan „preventif‟.  

Setiap perda pajak daerah yang ditetapkan oleh daerah harus 

disampaikan kepada pemerintah, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri 

(sebagai pembina wilayah) dan Menteri Keuangan (sebagai pemegang 

otoritas fiskal). Menteri Keuangan melakukan evaluasi atas seluruh perda 

pajak daerah untuk menjamin agar pungutan yang dilakukan oleh daerah 

tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan 

perundang-undangan. Apabila pengaturan yang terdapat dalam suatu perda 

pajak daerah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau 

kepentingan umum, Menteri Keuangan merekomendasikan pembatalan 

perda tersebut kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Dengan 
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Peraturan Presiden, perda pajak daerah dimaksud dibatalkan. Mekanisme ini 

disebut dengan pendekatan „korektif‟. 

Pendekatan „preventif‟ dan „korektif‟  akan dapat mengurangi 

timbulnya pungutan „bermasalah‟ dan meningkatkan rasa nyaman bagi 

masyarakat karena pungutan yang dilakukan oleh daerah benar-benar 

berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini diharapkan 

dapat meningkatan kesadaran masyarakat membayar pajak dan mendukung 

terciptanya investasi yang lebih kondusif di daerah.  

4) Pengelolaan Penerimaan Pajak Daerah 

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak daerah dan 

dalam rangka optimalisasi pemungutan pajak daerah, Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2009 mengatur beberapa hal terkait dengan pengelolaan 

pendapatan pajak daerah, yaitu bagi hasil pajak provinsi, earmarking, dan 

insentif pemungutan.  

a. Bagi hasil pajak provinsi 

Seluruh pendapatan pajak provinsi dibagihasilkan kepada 

kabupaten/kota yang berada di wilayah provinsi tersebut. Pembagian 

hasil pajak provinsi adalah sebagai berikut:  
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Tabel 2.1 

Bagi Hasil Pajak Provinsi 

 

No Jenis Pajak Provinsi Provinsi Kabupaten/Kota 

1 
Pajak Kendaraan 

Bermotor 
70% 30% 

2 
Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor 
70% 30% 

3 
Pajak Bahan Bakar 

Kendaraan Bermotor 
30% 70% 

4 Pajak Air Permukaan 50% 50% 

5 Pajak rokok 30% 70% 

      Sumber : Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

b. Earmarking  

Pendapatan dari jenis pajak tertentu dialokasikan untuk membiayai 

kegiatan yang secara langsung dirasakan manfaatnya oleh pembayar 

pajak tersebut  (Earmarking). Terdapat  3 (tiga) jenis pajak yang secara 

eksplisit di-earmark, yaitu: 

- 10% dari pendapatan pajak kendaraan bermotor harus dialokasikan 

untuk pembangunan/perbaikan jalan dan transportasi umum,  

- Sebagian pendapatan pajak penerangan jalan harus digunakan 

untuk menyediakan penerangan jalan umum, dan 

- 50% dari pendapatan pajak rokok harus dialokasikan untuk 

peningkatan pelayanan kesehatan. 

Dengan kebijakan Earmarking  ini, para pembayar pajak akan dapat 

merasakan manfaat dari pajak yang dibayar. 

 



31 

 

c. Intensif pemungutan   

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 65 Tahun 2001 

tentang pajak daerah, diatur pemberian biaya pemungutan paling tinggi 

5% dari pendapatan pajak  daerah. Dalam implementasinya, alokasi 

biaya pemungutan tersebut dipandang kurang mencapai sasaran,  

sehingga dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dilakukan 

perbaikan.  

Berdasarkan kebijakan pajak daerah yang baru, pemberian 

insentif pemungutan didasarkan atas pencapaian kinerja tertentu dan 

diberikan sebagai tambahan penghasilan bagi aparatur pemungut pajak 

daerah. Hal ini ditujukan untuk merangsang petugas mengoptimalkan 

pajak daerah.  

Untuk provinsi, besarnya insentif pemungutan ditetapkan paling 

tinggi 3% dan untuk Kabupaten/Kota paling tinggi 5%. Untuk 

menghindarkan pemberian insentif pemungutan yang berlebihan, 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang tata cara 

pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah diatur 

batasan besarnya insentif pemungutan berdasarkan kluster tertentu 

dengan batasan paling tinggi 10 kali gaji pokok ditambah tunjangan 

yang mengikat untuk setiap bulannya. 
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2.1.3    Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 

2.1.3.1 Definisi BPHTB 

Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau disingkat BPHTB dalam 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 adalah pajak atas perolehan hak 

atas tanah dan/atau bangunan sedangkan yang dimaksud hak atas tanah dan/atau 

bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan 

diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. 

Adapun hak atas tanah dan/atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk 

hak pengelolaan beserta bangunan diatasnya, sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang dibidang pertanahan dan bangunan. 

 

2.1.3.2 Objek, Subjek dan Wajib Pajak BPHTB 

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 85 telah menjadi 

objek pajak BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan perolehan 

hak atas tanah dan/atau bangunan  tersebut meliputi: 

1) Pemindahan hak, karena: 

a. Jual beli; 

b. Tukar menukar; 

c. Hibah; 

d. Hibah wasiat; 

e. Waris; 

f. Pemasukan dalam perseroan/badan hukum lainnya; 

g. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan; 
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h. Penunjukan pembeli dalam lelang;  

i. Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap; 

j. Penggabungan usaha; 

k. Peleburan usaha 

l. Pemekaran usaha dan; 

m. Hadiah. 

2) Pemberian hak baru karena: 

a. Kelanjutan pelepasan hak; dan 

b. Diluar pelepasan hak. 

Sedangkan jenis-jenis hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud diatas 

adalah: 

a. Hak milik; 

b. Hak guna usaha; 

c. Hak guna usaha bangunan; 

d. Hak pakai; 

e. Hak milik atas satuan rumah susun; dan 

f. Hak pengelolaan. 

 Objek pajak yang tidak dikenakan perolehan hak atas tanah dan bangunan 

adalah objek pajak yang diperoleh: 

a. Perwakilan diplomatik dan konsulat asas perlakukan timbal balik; 

b. Negara untuk penyelengaraan pemerintah dan/atau untuk pelaksanaan 

pembangunan guna kepentingan umum; 
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c. Badan atas perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan 

peraturan menteri keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau 

melakukan kegiatan lain diluar fungsi dan tugas badan atau perwakilan 

organisasi tersebut; 

d. Orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan 

hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama; 

e. Orang pribadi atau badan karena wakaf; dan  

f. Orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah. 

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pasal 80, subjek pajak 

BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah 

dan/atau bangunan. Sedangkan wajib pajak BPHTB adalah orang pribadi atau 

badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.  

 

2.1.3.3 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak BPHTB 

 Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pasal 69 dasar 

pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak. Nilai perolehan objek 

pajak yang dimaksud tersebut, adalah dalam hal: 

a. Jual beli adalah harga transaksi; 

b. Tukar menukar adalah nilai pasar; 

c. Hibah adalah nilai pasar; 

d. Hibah wasiat adalah nilai pasar; 

e. Waris adalah nilai pasar; 

f. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar; 
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g. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar; 

h. Peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai 

kekuatan hukum tetap  adalah nilai pasar; 

i. Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak 

adalah nilai pasar; 

j. Pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar; 

k. Penggabungan usaha adalah nilai pasar; 

l. Peleburan usaha adalah nilai pasar; 

m. Pemekaran usaha adalah nilai pasar; 

n. Hadiah adalah nilai pasar; 

o. Penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum 

dalam risalah lelang. 

Jika Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud diatas tidak 

diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan 

Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan 

yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan. Besarnya Nilai Perolehan 

Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp. 

60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. Dalam hal 

perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang 

masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat 

ke atas atau satu derajat kebawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk 

suami/istri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan paling 

rendah sbesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Nilai Perolehan Objek 
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Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud tersebut ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah.  

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tarif BPHTB 

ditetapkan paling tinggi sebesar 5% dan menurut Perda Kota Bandung Nomor 8 

Tahun 2010 tarif ditetapkan sebesar 5%. Besaran pokok BPHTB yang terutang 

dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak setelah 

dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak atau NPOPTKP. Atau 

ditulis dengan  rumus:  

Besaran pokok = tarif x (NPOP-NPOPTKP) 

 

2.1.3.4 Saat Terutang Pajak BPTHB 

 Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak. 

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pasal 90 saat terutangnya pajak 

BPHTB ditetapkan untuk: 

a. Jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; 

b. Tukar menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; 

c. Hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; 

d. Hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; 

e. Waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan 

haknya ke kantor bidang pertanahan; 

f. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak 

tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; 
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g. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat 

dan ditandatanganinya akta; 

h. Putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai 

kekuatan hukum yang tetap; 

i. Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak 

adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak; 

j. Pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah sejak tanggal 

diterbitkannya surat keputusan pemberian hak; 

k. Penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya 

akta; 

l. Peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; 

m. Pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; 

n. Hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta, dan 

o. Lelang adalah sejak tanggal penunjukkan pemenang lelang. 

 

2.1.4    Pajak Air Tanah 

2.1.4.1 Definisi Pajak Air Tanah  

 Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pasal 1 angka 33, pajak 

air tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. 

Sedangkan yang dimaksud dengan air tanah adalah air yang terdapat dalam 

lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.  
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2.1.4.2 Objek, Subjek dan Wajib Pajak Air Tanah 

 Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pasal 67 objek pajak air 

tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Dikecualikan dari 

objek pajak air tanah adalah: 

a. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah 

tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan, dan  

b. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah lainnya yang diatur dengan 

peraturan daerah. 

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 68, subjek dan 

wajib pajak air tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan 

pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. 

 

2.1.4.3 Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah  

 Dasar pengenaan pajak air tanah menurut Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2009, Pasal 69 adalah nilai perolehan air tanah. Nilai perolehan air tanah 

sebagaimana dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan 

sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut: 

a. Jenis sumber air, terdiri dari air tanah dalam/mata air dan air tanah dangkal 

b. Lokasi sumber air, yang terbagi menjadi tiga zona berikut: 

1) Kritis, dengan ciri potensi air tanah sudah sangat menurun, penurunan 

muka air tanah mencapai 60% atau lebih. Volume pengambilan lebih 

besar daripada volume imbuhan, laju penurunan muka air tanah 

mencapai 1-5cm per tahun.  
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2) Rawan, dengan ciri potensi air tanahnya masih cukup baik, terdapat 

indikasi penurunan air tanah, kandungan unsur CI mencapai 200-400 

Mg/Lt, laju penurunan muka air tanah mencapai 1 cm per tahun.  

3) Aman, dengan ciri potensi air tanahnya masih sangat baik, belum 

terjadi penurunan muka air tanah, volume pengambilan lebih kecil 

daripada volume imbuhan.  

c. Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air, terdiri dari: permukiman, 

perdagangan dan jasa, bahan penunjang produksi, dan bahan produksi. 

d. Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan, pengambilan dan 

pemanfaatan air tanah satu bulan yang dinyatakan dalam satuan m3. 

e. Kualitas air yaitu mutu air tanah yang ditentukan dengan cara melakukan 

uji laboratorium terhadap unsur-unsur yang terkandung di dalam air. 

f. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan 

dan/atau pemanfaatan air.  

Penggunaan faktor-faktor tersebut disesuaikan dengan kondisi masing-masing 

Daerah. Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah ditetapkan dengan Peraturan 

Bupati/Walikota. 

 

2.1.4.4 Tarif dan Besaran Pokok Pajak Air Tanah  

 Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pasal 70 tarif pajak air 

tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen). Tarif pajak air 

tanah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Menurut Perda Kota Bandung Nomor 

8 Tahun 2010 tarif pajak air tanah ditetapkan sebesar 20%.  
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 Sedangkan menurut Undang-Undang 28 Tahun 2009, pasal 71 besaran 

pokok pajak air tanah yang terutang menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2009 dihitung dengan cara mengalihkan tarif dengan dasar pengenaan pajak atau 

dengan rumus : 

 

 

 

2.1.5 Pendapatan Daerah 

2.1.5.1 Definisi Pendapatan Daerah 

 Menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2004, pasal 1 angka 15, 

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan 

nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. 

 

2.1.5.2 Sumber Pendapatan Daerah 

 Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 5 sumber 

penerimaan atau pendapatan daerah terdiri atas: 

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Menurut Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1 angka 

13, adalah sebagai berikut: “Pendapatan asli daerah adalah pendapatan 

yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan.” 

Besaran Pokok Pajak Air Tanah = Nilai Perolehan Air (NPA) X Tarif  
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2) Dana Perimbangan 

Dana perimbangan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 

tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah Pasal 1: 

 “Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan 

APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai 

kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.” 

 

3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah  

  Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

Pasal 43, lain-lain pendapatan terdiri atas pendapatan hibah dan 

pendapatan dana darurat. Pendapatan hibah merupakan bantuan yang tidak 

mengikat. Dana darurat adalah dana yang berasal dari APBN yang 

dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa 

luar biasa, dan/atau krisis solvabilitas.  

 

2.1.6 Pendapatan Asli Daerah 

2.1.6.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah 

 Menurut Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1 angka 13, 

adalah sebagai berikut: “Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh 

daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan.” 
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2.1.6.2  Tujuan Pendapatan Asli Daerah 

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pasal 3, PAD bertujuan 

memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan 

otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. 

Dalam upaya peningkatan PAD, daerah dilarang :  

1. Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan daerah yang menyebabkan 

ekonomi biaya tinggi ; dan  

2. Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas 

penduduk, lalu lintas barang, dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor atau 

ekspor.  

 

2.1.6.3  Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah 

Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 157, yaitu: 

1.   Hasil pajak daerah; 

Pajak merupakan sumber keuangan pokok bagi daerah-daerah disamping 

retribusi daerah. Ciri-ciri yang menyertai pajak daerah dapat diikhtisarkan seperti 

berikut: 

a)    Pajak daerah berasal dan pajak negara yang diserahkan kepada daerah 

sebagai pajak daerah; 

b)   Penyerahan dilakukan berdasarkan Undang-Undang; 

c)   Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan Undang-

Undang dan/atau peraturan hukum Lainnya; 
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d)  Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai 

penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga daerah atau untuk 

membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik; 

2.   Hasil retribusi daerah; 

Sumber pendapatan daerah yang penting lainnya adalah retribusi daerah. 

Pengertian retribusi daerah dapat ditelusuri dari pendapat-pendapat para ahli, 

misalnya menurut (Kaho, 2005:171) retribusi daerah adalah pungutan daerah 

sebagai pembayaran pemakalan atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha 

atau milik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh 

daerah baik langsung maupun tidak langsung”. 

Dari pendapat tersebut di atas dapat diikhtisarkan ciri-ciri  pokok retribusi 

daerah, yakni: 

a.    Retribusi dipungut oleh daerah; 

b.   Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah yang 

Iangsung dapat ditunjuk; 

c.   Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan, atau 

mengenyam jasa yang disediakan daerah; 

3.   Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 

Kekayaan daerah yang dipisahkan berarti kekayaan daerah yang 

dilepaskan dan penguasaan umum yang dipertanggung jawabkan melalui 

anggaran belanja daerah dan dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggung 

jawabkan sendiri. 
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4.   Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf d, meliputi: 

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 

komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dan penjualan 

dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah. 
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2.2  Penelitian Terdahulu 

 

No Nama/ 

tahun 

Judul Variabel Hasil  Perbedaan Persamaan 

1 Vidya 

Paramita 

(2013) 

Pengaruh 

hasil 

pemungutan 

pajak hotel 

dan pajak 

restoran 

terhadap 

PAD kota 

Bandung 

Variabel 

independen : 

Hasil 

pemungutan 

pajak hotel 

(X1) 

Hasil 

pemungutan 

pajak 

restoran (X2) 

 

Variabel 

dependen: 

Pendapatan 

asli daerah 

Hasil pemungutan pajak 

hotel dan pajak restoran 

berpengaruh secara parsial 

terhadap PAD kota 

Bandung. Hal ini 

berdasarkan hasil uji 

korelasi menunjukkan 

hubungan yang sangat kuat 

antara pajak hotel dengan 

pendapatan asli daerah  

yaitu 0,969, dan pajak 

restoran berpengaruh 

sebesar 93,9% terhadap 

PAD. 

 

 

 

Metode penelitian : 

Ekspalanasi  

 

Lokasi penelitian: 

Dinas pelayanan pajak 

kota Bandung 

Teknik pengumpulan data : 

Data sekunder 

2 Ali 

Nurjama

n (2013) 

Kontribusi 

penerimaan 

pajak hotel 

terhadap 

PAD 

Variabel 

independen : 

Kontribusi 

penerimaan 

pajak hotel 

Hasil penelitian menunjukan 

bahwa besarnya jumlah 

penerimaan pajak hotel di 

Kota Bandung setiap 

tahunnya mengalami 

Lokasi penelitian : 

Dinas pendapatan 

daerah kota Bandung 

 

Metode pengumpulan 

Metode penelitian :  

Metode deskriptif dan 

verifikatif 
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Variabel 

dependen : 

Pendapatan 

asli daerah 

perkembangan. Penerimaan 

pajak di tahun 2004 Rp 

35.663.218.724 dan di tahun 

2010 Rp 74.171.145.430. 

hal tersebut tentunya tidak 

lepas dari kesadaran pemilik 

hotel sebagai wajib pajak 

daerah dan peningkatan 

pemerintah daerah dalam 

pemungutan pajak.  

data: data primer 

(observasi dan 

wawancara) 

3 Ristia 

Mughnir

afina 

(2012) 

Pengaruh 

kontribusi 

pajak parkir 

terhadap 

PAD 

Variabel 

independen : 

 

Kontribusi 

pajak parkir 

 

Variabel 

dependen : 

Pendapatan 

asli daerah 

Berdasarkan uji statistik, 

jumlah kendaraan 

menunjukkan hasil t hitung 

3,787> t tabel 3,182 

sedangkan jumlah lahan 

parkir diperoleh hasil t tabel 

sebesar 3,237 > nilai t 

hitung 3, 182 yang berarti 

Ha diterima dan 

menunjukkan jumlah 

kendaraan memiliki 

perngaruh yang lebih besar 

terhadap PAD yang 

ditunjukkan dengan hasil uji 

statistik t tabel sebesar 

Teknik pengumpulan 

data : data primer 

(wawancara & 

dokumentasi) 

Teknik analisis : 

analisis regresi 

sederhana 

Lokasi : dinas 

pendapatan daerah 

Variabel dependen :  

Pendapatan asli daerah 
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3,182 > t hitung 3, 381. 

4 Astri 

Yasiah 

(2013) 

Pengaruh 

Bea 

perolehan 

hak atas 

tanah dan 

bangunan 

(BPHTB) 

dan Pajak 

air tanah 

terhadap 

PAD 

Variabel 

independen : 

BPHTB dan 

pjaka air 

tanah 

Variabel 

dependen : 

PAD 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa secara 

parsial BPHTB berpengaruh 

signifikan terhadap PAD 

sebesar 4,334 sedangkan 

Pajak Air Tanah tidak 

berpengaruh secara 

signifikan karena 

pengaruhnya sebesar 

21,548. 

Objek Penelitian : Kota 

Bandung 

Periodisasi data: 2011-

2012 

 

Teknik pengumpulan data : 

Data sekunder 

Metode penelitian :  

Metode deskriptif dan 

verivikatif 

5 Ricky 

krisnandi 

(2011) 

Pengaruh 

penerimaan 

pajak hotel 

dan restoran 

terhadap 

PAD (2011) 

Variabel 

independen : 

pajak hotel 

dan restoran 

Variabel 

dependen 

:PAD  

Berdasarkan hasil penelitian 

bahwa penerimaan pajak 

hotel dan restoran 

mempunyai pengaruh atau 

kontribusi penerimaan pajak 

hotel dan restoran sebesar 

35.921 mengandung arti 

bahwa setiap pengingkatan 

penerimaan pajak hotel dan 

restoran sebesar Rp. 1, maka 

jumlah PAD akan 

Metode pengumpulan 

data : observasi dan 

wawancara 

 

Metode penelitian :Metode 

deskriptif dan verifikatif 

Objek penelitian : DPPKAD 
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bertambah sebesar Rp. 

35.921.  

6 Vidya 

Paranita 

(2011) 

Kontribusi 

pajak 

kendaraan 

bermotor 

(PKB) 

terhadap 

PAD 

Variabel 

indpenden : 

pajak 

kendaraan 

bermotor  

Variabel 

dependen : 

PAD 

Dari hasil pengujian 

hipotesis, dengan df(3), 

maka t tabel = 3,182 

sedangkan t hitung 

pengujian hipotesis antara 

variabel X (PKB) dengan 

variabel Y (PAD) yaitu = 

3,417. Dari hasil tersebut 

dapat disimpulkan bahwa 

terdapat hubungan yang 

kuat antara PKB dengan 

PAD. Maka hipotesis yang 

penulis ajukan dapat 

diterima.  

Lokasi penelitian : 

Dinas Pendapatan  

Teknik pengumpulan 

data : data primer 

(Pengamatan dan 

wawancara)  

Metode penelitian : 

Deskriptif  

7 Putri 

Wulan 

(2013) 

Pengaruh 

penerimaan 

pajak hotel 

dan restoran 

terhadap 

pendapatan 

Variabel 

independen : 

penerimaan 

pajak hotel 

dan restoran 

Variabel 

Berdasarkan hasil penelitian 

bahwa penerimaan pajak 

hotel dan restoran 

mempunyai pengaruh atau 

kontribusi penerimaan pajak 

hotel dan restoran sebesar 

2.401 mengandung arti 

Metode pengumpulan 

data : data primer 

(wawancara) 

Periodisasi data : 2006-

2010 

Objek penelitian : Dinas 

pendapatan Kota Bandung  

metode peneltian : Metode 

deskriptif dan verifikatif 
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asli daerah dependen : 

PAD 

bahwa setiap peningkatan 

penerimaan pajak hotel dan 

restoran sebesar Rp. 1, maka 

jumlah PAD akan 

bertambah sebesar Rp. 

2.401.  

 

8 Gera 

Virgia 

Garneza 

Rizal 

Alamsya

h (2012) 

Pengaruh 

potensi 

penerimaan, 

dan 

efektivitas 

pajak parkir 

terhadap 

realisasi 

penerimaan 

pajak parkir 

serta 

kontribusin

ya terhadap 

PAD 

Variabel 

independen : 

Pajak parkir 

Variabel 

dependen : 

PAD 

Secara parsial : potensi dan 

efektifitas pajak parkir 

berpengaruh signifikan 

secara parsial terhadap 

penerimaan pajak parkir. 

Secara simultan : potensi 

dan efektifiatas pajak parkir 

berpengaruh signifikan 

secara simultan terhadap 

penerimaan pajak parkir.  

Periodisasi penelitian : 

2002-2011 

Metode pengumpulan 

data : data primer 

(wawancara) 

 

 

Metode penelitian : 

Deskriptif analisis dengan 

data kuantitatif 

Objek penelitian : dinas 

pendapatan kota Bandung 

9 Ika 

Setiawati 

Pengaruh 

efektivitas 

penerimaan 

Variabel 

independen : 

Dalam melakukan pengujian 

hipotesis penulis 

menggunakan statistik uji 

Metode pengumpulan 

data : data primer 

Objek penelitian : dinas 

pendapatan 
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(2012) pajak parkir 

terhadap 

pendapatan 

asli daerah 

kabupaten 

Tanggerang 

pajak parkir 

Variabel 

dependen : 

PAD 

“t”. Bila t hitung lebih besar 

dari t tabel maka keputusan 

statistiknya Ho ditolak atau 

H1 diterima. Hasil dari 

pengujian hipotesisnya 

menunjukkan nilai t hitung 

= 9, 169 dan t tabel = 3,182. 

Artinya pajak parkir dengan 

PAD terdapat korelasi 

positif.  

(wawancara) 

 

 

10 Mega 

Belisa 

(2010) 

Kontribusi 

pajak 

reklame 

terhadap 

pendapatan 

asli daerah 

kota 

Cirebon 

Variabel 

independen : 

pajak 

reklame 

Variabel 

dependen : 

PAD 

Berdasarkan hasil penelitian 

diketahui bahwa potensi 

pajak reklame sebagai salah 

satu sumber PAD cukup 

potensial. Kontribusi pajak 

reklame terhadap PAD 

sebesar 81,72% yang sangat 

berkontribusi dalam 

penyelenggaraan 

pembiayaan pemerintah.  

Periodisasi data : 2005-

2009 

Metode pengumpulan 

data : wawancara 

Metode analisis : 

analisis regresi linier 

sederhana 

Objek penelitian : Dinas 

pendapatan 

Variabel dependen : PAD 
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OPERASIONAL VARIABEL 

 

Variabel Konsep Variabel Indikator Skala 

BPHTB (X1) 

 

 

 

Pajak perolehan hak atas tanah 

dan/bangunan. (Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2009)  

Pertumbuhan dan 

realisasi BPHTB 

Rasio 

Pajak air tanah 

(X2) 

 

 

Pajak atas pengambilan dan/atau 

pemanfaatan air tanah. Air tanah 

adalah air yang terdapat dalam 

lapisan tanah atau batuan di bawah 

permukaan tanah. (Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2009) 

Pertumbuhan dan 

realisasi pajak air 

tanah 

Rasio 

Pendapatan asli 

daerah (Y) 

Pendapatan yang diperoleh daerah 

yang dipungut berdasarkan peraturan 

daerah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. (Undang-

Undang Nomor 32 dan 33 Tahun 

2004) 

Pertumbuhan dan 

realisasi pendapatan 

asli daerah 

Rasio 
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2.3  Kerangka Pemikiran  

 Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara untuk membiayai 

semua kebutuhan tentang penyelenggaran negara. Adapun Pajak Daerah, yaitu 

merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk 

membiayai rumah tangga daerah. Indonesia telah melalui beberapa fase dalam 

sistem perpajakan daerahnya, terakhir dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 

28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Perubahan yang 

dilakukan dengan Undang-Undang tersebut cukup signifikan, mulai dari 

pembatasan jenis pajak daerah, penguatan local taxing power, perubahan sistem 

pengawasan, sampai pada pengaturan untuk optimalisasi pemungutan dan 

pemanfaatan hasil pajak daerah. Pembaharuan sistem perpajakan daerah di 

Indonesia merupakan tuntutan dari implementasi kebijakan otonomi daerah dan 

desentralisasi fiskal yang dilakukan dengan menyerahkan sumber-sumber 

pendapatan kepada daerah secara bertahap.  

 Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal menuntut setiap daerah untuk 

mampu mengoptimalisasikan sumber-sumber penerimaan daerah. Salah satu 

sumber penerimaan daerah yang berperan menjadi indikator kemandirian suatu 

daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini karena PAD merupakan 

sumber penerimaan daerah yang berasal dari daerah itu sendiri. Dalam rangka 

meningkatkan PAD, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk 

mengoptimalkan pemungutan jenis pajak daerah yang ada. Pajak daerah adalah 

salah satu komponen dari PAD. 
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2.3.1   Pengaruh BPHTB Terhadap PAD  

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, mulai 1 Januari 

2011 BPHTB merupakan pajak daerah yang mengalami pengalihan dari pajak 

pusat menjadi pajak Kabupaten/Kota, sehingga hasil penerimaan BPHTB yang 

disetorkan oleh Wajib Pajak akan mengalir sebagai Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) Kabupaten/Kota.  

Pemungutan BPHTB di Kota Bandung dilaksanakan dengan pola 

desentralisasi fiskal. Dimana dalam pemungutan BPHTB sebagai pajak daerah ini 

diharapkan mampu untuk meningkatkan kemandirian daerah didalam membiayai 

kebutuhannya sendiri tanpa lagi harus menggantungkan diri pada pemerintah 

pusat. Seperti definisi dari (Halim dan Damayanti 2007:193-194) desentralisasi 

fiskal yaitu “Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata 

dan bertanggungjawab kepada daerah”. 

 

2.3.2 Pengaruh Pajak Air Tanah Terhadap PAD 

Salah satu komponen pajak yang berpengaruh dalam pendapatan asli daerah 

adalah pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah. Pajak ini dikenakan 

kepada perusahaan/badan-badan lain yang menggunakan, mengambil dan 

memanfaatkan air sebagai fasilitas pendukung berjalannya perusahaan/badan-

badan. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, mulai 1 Januari 

2011 BPHTB merupakan pajak daerah yang mengalami pengalihan dari pajak 
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pusat menjadi pajak Kabupaten/Kota, sehingga hasil penerimaan Pajak Air Tanah 

yang disetorkan oleh Wajib Pajak akan mengalir sebagai Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) Kabupaten/Kota.  

 

2.3.3  Pengaruh BPHTB dan Pajak Air Tanah Terhadap PAD 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan utama untuk mengetahui pengaruh 

penerimaan BPHTB dan Pajak Air Tanah terhadap PAD di Kota Bandung. Objek 

penelitian yang dipilih adalah Kota Bandung, karena merupakan daerah otonom 

yang senantiasa berupaya meningkatkan pendapatan daerahnya dari tahun ke 

tahun sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan dan peningkatan tersebut 

tercermin dari penerimaan PAD yang selalu meningkat dari tahun ke tahun. 

Penambahan BPHTB  dan Pajak Air Tanah sebagai pajak daerah di Kota 

Bandung, diharapkan pula akan dapat meningkatkan penerimaan PAD. 

 Untuk mendukung penelitian ini terdapat jurnal penelitian sebelumnya 

yang sesuai diantaranya, penelitian sebelumnya yang dilakukan Agus dan 

Suhartiningsih (2008) yang meneliti dengan judul Efektifitas Evaluasi Potensi 

Pajak Daerah sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah menyimpulkan bahwa 

pajak daerah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PAD. Penelitian 

tersebut membahas pajak daerah dan PAD yang juga dibahas dalam penelitian 

yang dilakukan, namun pajak daerah yang diteliti penulis hanya bersumber dari 

sektor BPHTB dan Pajak Air Tanah. 
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 Menurut penelitian lain yaitu Bo Zhao (2009) dengan judul The Fiscal 

Impact of Potential Local-Option Taxes in Massachusetts, menyimpulkan bahwa 

adanya pajak daerah yang baru diterapkan akan membantu kota menghasilkan 

pendapatan tambahan yang cukup besar dari sumber yang belum dimanfaatkan. 

Namun, dampak lain yang ditimbulkan yang pendapatan dari kapasitas pajak 

daerah tidak merata di seluruh kota sehingga menimbulkan disparatis fiskal 

(kesenjangan fiskal). Dalam penelitian tersebut membahas pajak yang baru untuk 

Kota, hal tersebut sama dengan kondisi penelitian yang dilakukan karena BPHTB 

dan Pajak air tanah yang merupakan pajak baru untuk Kabupaten/Kota, walaupun 

sebelumnya merupakan pajak pusat dan pajak daerah provinsi atau pajak yang 

mengalami pengalihan. 

 Keterkaitan antar variabel dalam penelitian ini didukung juga oleh artikel 

(http://economyokezone.com/read/2009/08/18/20/249056/pendapatan-asli-daerah-

apbd-akan-naik-63, diunduh 12/10/2014) yang menyebutkan bahwa, BPHTB dan 

pajak air tanah yang merupakan salah satu jenis daerah Kabupaten/Kota, tentunya 

menjadi sumber penerimaan bagi PAD Kabupaten/Kota. 

 

 

 

 

 

 

http://economyokezone.com/read/2009/08/18/20/249056/pendapatan-asli-daerah-apbd-akan-naik-63
http://economyokezone.com/read/2009/08/18/20/249056/pendapatan-asli-daerah-apbd-akan-naik-63
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 Untuk lebih jelas kerangka pemikiran akan digambarkan dalam skema 

kerangka pemikiran di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

2.4  Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, hipotesis penelitian ini adalah 

“BPHTB Dan Pajak Air Tanah Berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah”  

 

Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 

2009 

Pajak Daerah 
Pendapatan 

Asli Daerah 

BPHTB 

Pajak Air 

Tanah 


