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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

  2.1  Pengertian Pengaruh 

 Pengaruh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah 

daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut 

membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. 

 Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengaruh 

merupakan suatu daya yang dapat membentuk atau mengubah sesuatu 

yang lain.  Sehubungan dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh 

penulis,  maka pengaruh merupakan bentuk hubungan sebab-akibat antar 

variabel, yaitu  Pengaruh Penerimaan Pajak Penerangan Jalan terhadap 

Pendapatan Asli Daerah. 

2.2  Pajak 

  2.2.1   Pengertian Pajak 

 

Pengertian pajak secara umum berdasarkan Undang-undang 

Nomor 28 Tahun 2007 bahwa:  

“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 digunakan untuk keperluan negara bagi 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. 
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Pengertian pajak Menurut Mardiasmo (2011:1) bahwa :  

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-

undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa 

timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan dan yang 

digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. 

Definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki 

unsur-unsur sebagai berikut: 

a. luran dari rakyat kepada negara  

b. Berdasarkan Undang-Undang 

c. Tanpa kontraprestasi langsung 

d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara 

 

2.2.2 Jenis – Jenis Pajak 

  Menurut Wirawan Ilyas (2007:19) jenis pajak dapat digolongkan 

menjadi 3 macam, yaitu menurut sifat, sasarannya dan lembaga 

pemungutnya. 

a. Menurut sifatnya 

1. Pajak  Langsung 

Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya harus dipikul 

sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang 

lain, serta dikenakan secara berulang-ulang pada waktu tertentu. 
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2. Pajak  Tidak Langsung 

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat 

dilimpahkan kepada orang lain dan hanya dikenakan pada hal – hal 

tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu saja. 

b. Menurut Sasarannya 

1. Pajak Subjektif 

Pajak subyektif adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-

tama memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak (subjeknya). 

Setelah diketahui keadaan subjeknya barulah diperhatikan keadaan 

objektifnya sesuai gaya pikul apakah dapat dikenakan pajak atau 

tidak.  

2. Pajak Objektif 

Pajak objektif adalah jenis pajak yang dikenakan pertama-tama 

memperhatikan atau melihat objeknya baik berupa keadaan 

perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban 

membayar pajak. Setelah diketahui objeknya barulah dicari 

subjeknya yang mempunyai hubungan hukum dengan objek yang 

telah diketahui. 

c. Menurut lembaga pemungutan 

1. Pajak Pusat (Negara) 

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang 

dalam pelaksanaanya dilakukan oleh Departemen Keuangan 

khusunya Dirjen Pajak. Hasil dari pemungutan pajak pusat 
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dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.  

2. Pajak Daerah 

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah 

yang dalam pelaksanaannya sehari-hari dilakukan oleh Dinas 

Pendapatan Daerah (Dispenda). Hasil dari pemungutan pajak 

daerah dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari 

penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

  Pajak Daerah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu Pajak Provinsi 

dan Pajak kota/kabupaten. 

1. Pajak Provinsi berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009, 

tentang pajak daerah terdiri dari : 

a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB) 

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB KB) 

d. Pajak Air Permukaan 

e. Pajak Rokok 

2. Pajak Kota/Kabupaten Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 

2009, tentang pajak daerah disebutkan bahwa terdiri dari: 

a. Pajak Hotel 

b. Pajak Restoran 

c. Pajak Hiburan 

d. Pajak Reklame 

e. Pajak Penerangan Jalan 
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f. Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan 

g. Pajak Parkir 

h. Pajak Air Tanah 

i. Pajak Sarang Burung Walet 

j. PBB sektor Perdesaan & Perkotaan 

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) 

 

2.2.3 Tarif Pajak 

Menurut Mardiasmo (2009:9) terdapat 4 macam tarif pajak, yaitu: 

a. Tarif sebanding/proporsional, yaitu tarif berupa persentase yang tetap, 

terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya 

pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai 

pajak. 

b. Tarif tetap, yaitu tarif berupa jumlah yang tetap terhadap jumlah yang 

dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. 

c. Tarif progresif, yaitu tarif persentase yang digunakan semakin besar 

bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. 

d. Tarif degresif, persentase tafir yang digunakan semakin kecil bila 

jumlah yang dikenai pajak semakin besar. 
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2.2.4 Asas Pemungutan Pajak 

  Untuk mencapai tujuan pemungut pajak perlu memegang teguh asas 

pemungutan dalam memilih alternatif pemungutannya. Maka terdapat 

keserasian pemungut pajak dengan tujuandan asas yang masih diperlukan 

lagi yaitu pemahaman atas perlakuan pajak tertentu. Asas-asaspemungut 

pajak menurut Waluyo (2008:13) menyatakan bahwa pemungutan pajak 

hendaknyadidasarkan pada :  

a. Equality 

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata yaitu pajak dikenakan 

kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan 

membayar pajak atau ability to pay dan sesuai dengan manfaat yang  

diterima. Adil yang dimaksud bahwa setiap wajib pajak 

menyumbangkan uang untuk mengeluarkan pemerintah sebanding 

dengan kepentingan dan manfaat yang diminta. 

b. Certainty 

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang.  Oleh karena 

itu, Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti pajak yang 

terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran. 

c. Convenience 

Kapan Wajib Pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan 

saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak. 
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d. Economy 

Secara ekonomi biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban 

pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian 

pula beban yang dipikul Wajib Pajak. 

 

2.2.5 Syarat Pemungutan Pajak 

a. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan) 

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan. Undang-

Undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam 

perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan 

merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing  –  masing. 

Sedangkan adil dalam pelaksanaanya yakni dengan memberikan hak 

bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam 

pembayaran dan mengajukan banding kepada pertimbangan Pajak.   

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang (syarat yuridis) 

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini 

memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik Negara 

maupun warganya. 

c. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomi) 

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi 

maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan 

perekonomian masyarakat. 
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d. Pemungutan pajak harus efisien (syarat financial) 

Sesuai dengan budgeteir, biaya pemungutan pajak harus dapat  ditekan 

sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya 

e.  Sistem pemungutan pajak hatus sederhana 

Sistem pemungutan sederhana akan memudahkan dalam mendorong 

masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah 

dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.  

 

2.2.6 Sistem Pemungutan Pajak 

Menurut Mardiasmo (2009:7), Sistem pemungutan pajak dapat 

dibagi menjadi 3 yaitu : 

a. Official Assessment System 

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang member 

wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang 

terutang. 

b. Self Assessment  System  

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberikan wewenang, 

kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, 

memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak 

yang harus dibayar. 
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c. Withholding System 

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi 

wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut 

besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. 

 

2.3 Pajak Penerangan Jalan 

2.3.1 Pengertian Pajak Penerangan Jalan 

        Pajak Penerangan Jalan termasuk kedalam pajak tidak langsung. 

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 28, 

Pajak Penerangan Jalan (PPJ) adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, 

baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. 

Penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan 

umum yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Pengenaan PPJ 

tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di 

Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada 

pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan 

suatu jenis pajak kabupaten atau kota. 

 

2.3.2 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Penerangan Jalan 

        Pemugutan Pajak Penerangan Jalan sebagai salah satu pajak daerah 

dalam pemungutannya memiliki  dasar hukum yang kuat dan jelas agar 
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dipatuhi oleh masyarakat dan juga pihak-pihak yang terkait dan 

berkepentingan. 

   Dasar hukum pemungutan pajak penerangan jalan di Kota 

Bandung adalah sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah. 

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah. 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. 

4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pajak 

Penerangan Jalan. 

 

2.3.3 Objek Pajak Penerangan Jalan 

  Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, 

baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. 

Listrik yang dihasilkan sendiri meliputi seluruh pembangkit listrik. 

Menurut Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 Pasal 2 Objek pajak 

penerangan jalan adalah setiap penggunaan tenaga listrik di Daerah yang 

tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah 

Daerah. Penggunaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud tersebut adalah 

penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN dan bukan PLN. 
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2.3.4 Bukan Objek Pajak Penerangan Jalan 

  Tidak semua pengguna tenaga listrik dikenakan pajak. Terdapat 

beberapa yang dikecualikan, yang termasuk pengecualian pada Pajak 

Penerangan Jalan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 

Pasal 3 adalah : 

a. Penggunaan tenaga listrik oleh Instansi Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah; 

b. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh 

kedutaan, konsulat, perwakilan asing dan lembaga-lembaga 

intermasional dengan asas timbale balik; 

c. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN dengan 

kapasitas tidak melebihi 200 (dua ratus) kVA ; 

d. Penggunaan tenaga listrik untuk kepentingan social dengan daya 

listrik sampai dengan 200 (dua ratus) kVA; 

e. Penggunaan tenaga listrik untuk kepentingan rumah tangga dengan 

daya listrik sampai dengan 450 (empat ratus lima puluh) VA; 

 

2.3.5 Subjek Pajak Dan Wajib Pajak Penerangan Jalan 

  Berdasarkan Peraturan Daerah pasal 4 ayat 1 dan 2 Subjek Pajak 

Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan 

tenaga listrik baik yang berasal dari PLN maupun yang berasal dari bukan 

PLN. Sementara itu Wajib Pajak Penerangan Jalan orang pribadi atau 

badan yang menjadi pelanggan listrik dan/atau pengguna tenaga listrik. 
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Pelanggan listrik merupakan pemakai tenaga listrik dari PLN sedangkan 

pengguna tenaga listrik umumnya penggun listrik bukan PLN, yang 

terbagi menjadi dua yaitu pengguna tenaga listrik bukan PLN untuk 

industri dan bukan untuk industri.  

 

2.3.6 Dasar Pengenaan Pajak, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak 

  Berdasarkan Peraturan Daerah nomor 6 dasar pengenaan pajak 

penerangan jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik. 

   Nilai Jual Tenaga Listrik dibedakan menjadi tiga, yaitu : 

a. Dalam hal tenaga listrik berasal dari PLN dengan pembayaran, nilai 

jual tenaga listrik adalah jumlah tagihan biaya beban ditambah  

dengan biaya pemakaian kWh yang ditetapkan dalam rekening listrik.  

b. Dalam hal tenaga listrik berasal dari bukan PLN dengan tidak 

dipungut  bayaran, Nilai Jual tenaga listrik dihitung berdasarkan 

kapasitas tersedia, penggunaan listrik atau taksiran penggunaan listrik 

dan harga satuan listrik yang berlaku di daerah; 

c. Khusus untuk kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas 

alam nilai jual tenaga listrik ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh 

persen). 
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2.3.7 Tarif Pajak Penerangan Jalan 

  Tarif  Pajak Penerangan Jalan kota Bandung menurut Peraturan 

Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2008 Pasal 12 ditetapkan sebagai 

berikut :  

a. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN untuk golongan S3 

sebesar 3 % (tiga persen).  

b. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN untuk golongan R1 

dengan daya 900 VA ke atas serta golongan R2 dan R3 sebesar 6 % 

(enam persen);  

c. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN untuk golongan B1 

sampai dengan B2 sebesar 6 % (enam persen);  

d. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN untuk golongan B3 

sebesar 6 % (enam persen);  

e. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN untuk golongan I. 1 

sampai sebesar 8,3 % (delapan koma tiga persen);  

f.  Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN untuk golongan I. 2 

sampai dengan I. 4 sebesar 10 % (sepuluh persen);  

g. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN sebesar 9 % 

(sembilan persen); 
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2.3.8 Cara Perhitungan Pajak Penerangan Jalan 

  Pajak penerangan jalan dapat dihitung dengan cara mengalikan tarif 

pajak dengan dasar pengenaan pajak. Cara penghitungan tersebut dapat 

dirumuskan sebagai berikut:  

 

 

 

  Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 

(satu) bulan kalender. Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah 

Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2008 pasal 15 bahwa : 

1. Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh PLN, pajak penerangan jalan 

yang terutang pada masa pajak terjadi pada saat diterbitkannya 

rekening listrik oleh PLN.  

2. Setiap bulan PLN wajib membuat daftar rekapitulasi rekening listrik 

untuk disampaikan kepada Walikota. Daftar rekapitulasi rekening 

listrik tersebut berfungsi sebagai SPTPD.  

3. Setiap Wajib Pajak yang menggunakan tenaga listrik yang berasal dari 

bukan PLN, wajib mengisi SPTPD dengan benar, lengkap, dan jelas 

dalam bahasa Indonesia dan menandatangani serta menyampaikan ke 

Walikota atau Pejabat dimana tempat Wajib Pajak terdaftar atau 

dikukuhkan paling lama 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa 

pajak.  

Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak  

       = Tarif Pajak x Nilai Jual Tenaga Listrik 
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4. SPTPD tidak disampaikan sesuai dengan batas waktu yang telah 

ditentukan maka akan diterbitkan Surat Teguran. 

 

2.3.9 Wilayah Dan Tata Cara Pemungutan 

  Pajak yang terutang dipungut oleh Daerah. Peraturan Daerah Kota 

Bandung Nomor 16 Tahun 2008 Pasal 22 dijelaskan bahwa :  

1. Jika tenaga listrik disediakan oleh PLN, pemungutan pajak 

penerangan jalan dilakukan oleh PLN pada saat pembayaran rekening 

listrik oleh pelanggan.  

2. Jika tenaga listrik disediakan oleh bukan PLN, pajak penerangan jalan 

dipungut berdasarkan penetapan Walikota atau dibayar sendiri oleh 

Wajib Pajak.  

3. Walikota menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan 

penyetoran pajak penerangan jalan yang terutang paling lama 30 (tiga 

puluh) hari setelah terutangnya pajak.  

4. Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh bukan PLN, SKPD, 

SKPDLB, SKPDLBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat 

Keputusan Keberatan, Putusan Banding dan Putusan Peninjauan 

Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar 

bertambah harus dilumasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) 

bulan setelah tanggal diterbitkan.  

5. Pembayaran pajak penerangan jalan bagi Wajib Pajak yang 

menggunakan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN dilakukan di 
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Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota sesuai 

waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT 

dan STPD. 

 

2.4 Pendapatan Asli Daerah 

 Pengertian pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan 

Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa : 

 “Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah 

pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan 

peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” 

 

 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Sumber 

Pendapatan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah dan Dana 

Perimbangan.  

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah 

1.  Hasil pajak daerah. 

Pajak Daerah menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2009 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. 
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Pajak Daerah terbagi atas dua jenis, yaitu sebagai berikut: 

a. Pajak provinsi; dan 

b. Pajak kabupaten/kota. 

2. Hasil retribusi daerah. 

Retribusi Daerah menurut Pasal 1 angka 64 Undang-Undang Nomor 

28 Tahun 2009, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan 

Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang 

khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah. 

Retribusi yang dapat dipungut oleh pemrintah daerah dibagi menjadi 

tiga, yaitu sebagai berikut: 

a. Retribusi Jasa Umum 

Retribusi Jasa Umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau 

diberikan oleh pemerintah daerah (pemda) untuk tujuan kepentingan 

dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau 

badan. 

b. Retribusi Jasa Khusus 

Retribusi Jasa khusus, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh 

pemda dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat 

pula disediakan oleh sektor swasta. 

c. Retribusi Perizinan Tertentu 

Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu 

pemda dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan 

yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan 
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pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber 

daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna 

melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. 

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan 

penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan dipisahkan 

yang mencakup: 

a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik 

daerah/BUMD. 

b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik 

negara/BUMN;dan 

c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta 

atau kelompok usaha masyarakat. 

4. Lain-lain Pendapatan Usaha Daerah yang Sah. 

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-

lain milik pemerintah daerah.  

 Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, 

“Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan 

APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai 

kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.” 
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 Dana Perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara 

Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dan antar Pemerintah Daerah. Dana 

perimbangan terdiri dari : 

a. Dana Bagi Hasil 

b. Dana Alokasi Umum 

c. Dana Alokasi Khusus 

 

2.5 Kerangka Pemikiran 

Pajak penerangan jalan untuk daerah perkotaan terutama kota 

Bandung merupakan salah satu sumber pendapatan yang cukup besar. 

Penerangan Jalan juga merupakan faktor penunjang hal ini disebabkan 

kebutuhan masyarakat akan penerangan jalan yang sangat besar, 

banyaknya permintaan masyarakat terhadap layanan penerangan jalan 

merupakan salah satu faktor pajak tersebut menjadi salah satu sumber 

pendapatan asli daerah. 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 

2008 Pasal 6 ayat 1 dan 2, yang menjadi dasar pengenaan pajak 

penerangan jalan adalah NJTL (Nilai Jual Tenaga Listrik). NJTL 

dibedakan menjadi tiga yaitu dalam hal tenaga listrik berasal dari PLN, 

tenaga listrik berasal dari bukan PLN dan tenaga listrik khusus untuk 

kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam. 

Untuk pajak penerangan jalan di Kota Bandung tenaga listrik yang 

digunakan berasal dari PLN jadi jumlah tagihan biaya beban ditambah  
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dengan biaya pemakaian kwh yang ditetapkan dalam rekening listrik. 

Untuk tarif Pajak Penerangan Jalan Kota Bandung sendiri telah 

ditetapakan didalam  Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 

2008 Pasal 12. 

Dalam rangka meningkatkan jumlah penerimaan pajak penerangan 

jalan upaya-upaya dapat dilakukan khususnya oleh PLN yaitu : 

a. Memasarkan dan mendistribusikan listrik kedaerah-daerah yang 

belum terjangkau listrik atau daerah-daerah dalam tahap 

pembangunan. 

b. Mempromosikan untuk penambahan daya dimasyarakat, penambahan 

daya yang telah ditetapkan oleh PLN dengan melayani penambahan 

daya untuk pelanggan -pelanggan PLN. 

  Adanya upaya-upaya tersebut akan berdampak terhadap meningkatnya 

jumlah realisasi penerimaan pajak penerangan jalan, dan secara langsung 

realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan yang meningkat akan 

berdampak terhadap meningkatnya juga Pendapatan Asli Daerah. 
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Gambar 1.1 

Kerangka Pemikiran 

Pajak Penerangan Jalan 

(X) 

Pendapatan Asli Daerah 

(Y) 

Indikator : 

Realisasi Penerimaan Pajak 

Penerangan Jalan 

 

Indikator : 

Realisasi Pendapatan Asli Daerah 

 

 
 

 

a. Analisis Regresi Linier 

Sederhana 

b. Koefisien Korelasi 

c. Koefisien Determinasi 

d. Uji Signifikansi 

 

Hipotesis 

Ho:  Penerimaan Pajak Penerangan Jalan tidak 

berpengaruh signifikan   terhadap Pendapatan Asli 

Daerah.  

Ha: Penerimaan Pajak Penerangan Jalan berpengaruh 

signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.  

 


