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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Konsep, Kontstruk, Variabel Penelitian 

2.1.1 Pengertian Kontribusi 

Pengertian kontribusi menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia ( 

Depdikbud ) adalah uang iuran ( kepada perkumpulan dsb ); sedangkan 

pengertian kontribusi bila berdasarkan kata asalnya dari bahasa inggris 

contribution memiliki pengertian dalam bahasa Indonesia adalah sumbangan, 

sokongan, bantuan ( M. Fikri Alfian ). Sedangkan menurut kamus ekonomi ( T 

Guritno 1992 ) kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama – sama dengan 

pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama. Sehingga 

kontribusi yang dimaksud dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh 

penerimaan pajak bumi dan bangunan terhadap besarnya pendapatan daerah. 

Jika potensi penerimaan pajak bumi dan bangunan semakin besar dan 

pemerintah dapat mengoptimalkan sumber penerimaannya dengan meningkatkan 

target dan realisasi pajak bumi dan bangunan yang berlandaskan potensi 

sesungguhnya, hal ini dapat meningkatkan total hasil dana perimbangan. 

Sehingga akan mengurangi rasio ketergantungan pemerintah daerah 

kepada daerah pusat. Untuk mengetahui bagaimana dan seberapa besar kontribusi



PBB, maka untuk mengklasifikasikan kriteria kontribusi PBB terhadap 

Pendapatan daerah digunakan rumus sebagai berikut : 

Kontribusi PBB = 
Realisasi Penerimaan PBB 

 x 100% 
Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah 

( Abdul Halim, 2001 )

Tabel 2.1 

Klasifikasi Kriteria Kontribusi 

Presentase Kriteria 

0,00% - 10% Sangat kurang 

10,10% - 20% Kurang 

20,10% - 30% Sedang 

30,10% - 40% Cukup baik 

40,10% - 50% Baik 

Diatas 50% Sangat baik 

Sumber : Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM 1991 

2.1.2 Pajak 

 Pajak merupakan gejala dalam kehidupan bermasyarakat, artinya pajak 

hanya ada dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat tersebut terdiri dari 

individu – individu yang mempunyai hidup dan kepentingannya masing – masing. 

Sedangkan negara adalah masyarakat yang mempunyai tujuan tertentu. 



Kelangsungan hidup negara juga berarti kelangsungan hidup masyarakat dan 

kepentingan masyarakat yang masing – masing memerlukan biaya. Biaya hidup 

individu menjadi beban dari individu yang bersangkutan dan berasal dari 

penghasilannya sendiri, sedangkan biaya hidup negara adalah untuk kelangsungan 

alat – alat negara, administrasi negara, lembaga negara, dan lain – lain yang harus 

dibiayai dari pendapatan negara bersangkutan. 

 Penghasilan suatu negara dapat berasal dari dua sumber , yaitu : a) melalui 

pemungutan pajak, dan atau b) dari hasil kekayaan alam yang ada dalam negara 

tersebut ( natural resource ). Dua sumber tersebut merupakan hal yang terpenting 

dalam kontribusinya untuk memberikan penghasilan kepada negara bersangkutan. 

Penghasilan itu digunakan untuk membiayai kepentingan umum yang akhirnya 

juga mencakup kepentingan pribadi individu seperti pendidikan, kesehatan, 

kesejahteraan rakyat yang merata, dan sebagainya. Jadi dimana ada kepentingan 

masyarakat maka disitu timbul pungutan pajak, sehingga dapat diartikan bahwa 

pajak adalah senyawa kepentingan umum. 

 Pemungutan pajak dapat mengurangi penghasilan atau kekayaan dari 

individu, tapi sebaliknya merupakan penghasilan bagi negara yang kemudian 

dikembalikan lagi kepada masyarakat melalui pengeluaran – pengeluaran rutin 

dan pengeluaran – pengeluaran untuk pembangunan yang akhirnya akan kembali 

lagi kepada seluruh masyarakat dan banyak menghasilkan manfaat bagi rakyat, 

baik yang membayar pajak maupun yang tidak membayar pajak. 



2.1.2.1 Fungsi Pajak 

 Ada dua fungsi pajak yaitu : 

a. Fungsi anggaran ( budgeter ) 

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran 

– pengeluarannya. 

b. Fungsi mengatur ( regulerend ) 

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan 

pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. 

2.1.2.2 Pengertian Pajak dan Wajib Pajak 

 Sekedar untuk perbandingan, berikut ini disajikan beberapa definisi pajak 

yang dikemukakan oleh para ahli, diantaranya : 

Moch Zein ( 2003 : 10-11 ) : 

 Definisi pajak menurut Prof. Dr. P. J. A Adriani berbunyi : 

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

 Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, S.H mengatakan : 

“ Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan UU ( 
yang dapat dipaksakan ) dengan tidak mendapat jasa timbal ( kontraprestasi 
) yang langsung dapat ditunjukan yang digunakan untuk membayar 
pengeluaran umum “. 



Ray M. Sommerfeld, dkk ( 1994 : 4 ) menyebutkan pengertian pajak 

adalah:

 “ Pajak adalah peralihan sumber daya, yang wajib dilaksanakan dan 
bukan akibat pelanggaran hukum, dari sektor swasta ke sektor pemerintah, 
dipungut berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu, 
tanpa adanya imbalan secara langsung yang proporsional, yang digunakan 
untuk mencapai beberapa tujuan ekonomi dan sosial “. 

Dari berbagai definisi tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan tentang ciri 

– ciri atau karakteristik – karakteristik yang terdapat pada pengertian pajak yaitu 

sebagai berikut : 

1. Pajak dipungut berdasarkan Undang – Undang serta aturan pelaksanaan 

yang sifatnya dapat dipaksakan. 

2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi 

individual oleh pemerintah. 

3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah 

daerah. 

4. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran – pengeluaran pemerintah, yang bila 

dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk 

membiayai public investment. 

5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgetair, yaitu mengatur. 

 Pengertian wajib pajak mengacu pada pasal 1 Undang – Undang 

Republik Indonesia No 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan 

Kewajiban Perpajakan adalah : 

“ Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, yang meliputi 
pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai 



hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang – undangan perpajakan “. 

2.1.2.3 Syarat Pemungutan Pajak 

 Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, 

maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut : 

a. Pemungutan pajak harus adil ( syarat keadilan ) 

Sesuai 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 

pelaksanaannya adalah dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk 

mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan 

banding kepada Majelis 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 bagi 

warganya maupun negara. 

c. Tidak mengganggu perekonomian ( syarat ekonomis ) 

Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi 

maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan keleluasaan 

perekonomian masyarakat. 

d. Pemungutan pajak harus efisien ( syarat finansial ) 



Sesuai dengan fungsi budgeter, biaya pemungutan pajak harus dapat 

ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya. 

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana 

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong 

masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah 

dipenuhi oleh undang – undang perpajakan yang baru. 

2.1.2.4 Penggolongan Pajak 

 Pajak dapat dikelompokan sebagai berikut : 

1. Menurut golongannya 

a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib 

pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahakan kepada orang 

lain, misalnya Pajak Penghasilan. 

b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang akhirnya dapat dibebankan 

atau dilimpahkan kepada pengguna terakhir, misalnya Pajak 

Pertambahan Nilai. 

2. Menurut sifatnya 

a. Pajak Subjektif, yaitu yang berdasarkan pada subjeknya, dalam arti 

memperhatikan keadaan dari wajib pajak, misalnya Pajak Penghasilan. 

b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa 

memperhatikan keadaan dari wajib pajaknya, mislanya Pajak 

Pertambahan Nilai. 



3. Menurut lembaga pemungutannya 

a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Misalnya pajak 

penghasilan, pajak pertambahan nilai, PPnBM, pajak bumi dan 

bangunan dan bea materai. 

b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri 

atas : 

 Pajak daerah Tk I ( provinsi ) , contohnya yaitu pajak 

kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. 

 Pajak daerah Tk II ( kotamadya / kabupaten ), contohnya yaitu 

pajak pembangunan I dan pajak penerangan jalan. 

2.1.3 Pajak Daerah 

2.1.3.1 Pengertian Pajak Daerah 

Menurut Mardiasmo ( 2006 : 12 ) pajak daerah yaitu :

“ Pajak daerah adalah iuran yang diwajibkan dilakukan oleh pribadi atau 
badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang 
dipaksakan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, 
yang digunakan untuk membiayai penyelanggaraan pemerintah daerah dan 
pembangunan daerah. “ 

 Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh 

pemerintah daerah dengan peraturan daerah ( Perda ), yang wewenang 

pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan 



untuk membiayai pengeluaran pemerintah dalam melaksanakan penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan daerah.  

2.1.3.2 Jenis Pajak 

Pajak Daerah dibagi menjadi dua bagian yaitu : 

1. Pajak Provinsi terdiri dari : 

a. Pajak Kendaraan Bermotor ; 

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ; 

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ; 

d. Pajak Air Permukaan ; dan 

e. Pajak Rokok. 

2. Pajak Kabupaten / Kota, terdiri dari : 

a. Pajak Hotel ; 

b. Pajak Restoran ; 

c. Pajak Hiburan ; 

d. Pajak Reklame ; 

e. Pajak Penerangan Jalan ; 

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ; 

g. Pajak Parkir ; 

h. Pajak Air Tanah ; 

i. Pajak Saran Burung Walet ; 

j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan ; dan 

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 



2.1.3.3 Tarif Pajak Daerah 

Pada Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah ditentukan besaran 

tarif pajak yang dapat ditetapkan oleh pemerintah untuk masing – masing jenis 

pajak daerah. Tarif pajak yang diatur adalah tarif yang paling tinggi, sebagaimana 

dibawah ini : 

1. Tarif PKB ditetapkan paling tinggi 10% dengan perincian : 

a. Tarif PKB untuk kendaraan bermotor pribadi kepemilikan pertama 

ditetapkan paling tinggi sebesar 2% ; 

b. Tarif PKB untuk kendaraan bermotor pribadi kepemilikan kedua 

dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling tinggi 

10% ; 

c. Tarif PKB untuk kendaraan bermotor angkatan umum, ambulans, 

pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan 

keagamaan, Pemerintah / TNI / POLRI, pemerintah daerah dan 

kendaraan lain yang ditetapkan dengan pertauran daerah ditetapkan 

paling tinggi sebesar 2% ; dan 

d. Tarif PKB untuk kendaraan bermotor alat – alat berat dan alat – 

alat besar ditetapkan paling tinggi sebesar 0,2%. 

2. Tarif BBNKB ditetapkan paling tinggi 20% dengan perincian : 

a. Tarif BBNKB untuk penyerahan pertama ditetapkan paling tinggi 

sebesar 20% ; dan 

b. Tarif BBNKB untuk penyerahan kedua dan seterusnya ditetapkan 

paling tinggi sebesar 1%. 



3. Tarif PBBKB ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. 

4. Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. 

5. Tarif Pajak Rokok paling tinggi ditetapkan sebesar 10%. 

6. Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. 

7. Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. 

8. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35%. 

9. Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25%. 

10. Tarif Pajak Penerangan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. 

11. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi 

sebesar 25%. 

12. Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30%. 

13. Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20%. 

14. Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. 

15. Tarif Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan 

paling tinggi sebesar 0,3%, dengan perincian : 

a. NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- tarif pajak sebesar 0,1% 

; 

b. NJOP diatas Rp. 1.000.000.000,- tarif pajak sebesar 0,2%. 

16. Tarif BPHTB ditetapkan paling tinggi sebesar 5%. 



2.1.4 Pajak Bumi dan Bangunan

 Dasar hukum pajak bumi dan bangunan adalah Undang – Undang No 12 

Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No 12 Tahun 

1994. 

 Sedangkan asas pajak bumi dan bangunan menurut Mardiasmo ( 2006 )

adalah sebagai berikut : 

a. Memberikan kemudahan dan kesederhanaan. 

b. Adanya kepastian hukum. 

c. Mudah dimengerti dan adil. 

d. Menghindari pajak berganda. 

2.1.4.1 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan 

 Pengertian bumi menurut M. Zain ( 2006 : 259 ) : 

“ Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya, 

permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut di wilayah 

Indonesia “. 

 Pengertian bangunan menurut M. Zain ( 2006 :259 ) adalah sebagai 

berikut: 

“ Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilakukan secara tetap 

pada tanah dan atau perairan, yang termasuk dalam pengertian bangunan adalah : 



 Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti 

hotel, pabrik dan sebagainya yang merupakan satu kesatuan dengan 

kompleks bangunan tersebut; 

 Jalan tol; 

 Kolam renang; 

 Pagar mewah; 

 Tempat olahraga; 

 Golongan kapal, demaga; 

 Tanah mewah; 

Pajak bumi dan bangunan adalah pajak negara yang sebagian besar 

penerimaannya merupakan pendapatan daerah yang antara lain dipergunakan 

untuk penyediaan fasilitas yang dinikmati oleh pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah. Oleh sebab itu, wajar pemerintah pusat ikut membiayai penyediaan 

fasilitas tersebut melalui Pajak Bumi dan Bangunan. 

2.1.4.2 Objek Pajak Bumi dan Bangunan 

 Objek pajak adalah objek pajak yang yang dimilki atau dikuasai atau 

digunakan oleh pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan, 

diantaranya : 

a) Yang menjadi objek pajak adalah bumi dan bangunan. 



b) Yang dimaksud dengan klasifikasi bumi dan bangunan adalah 

pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan 

sebagai pedoman, serta untuk memudahkan perhitungan pajak yang 

terutang. 

c) Pengecualian Objek Pajak 

Objek pajak yang tidak dikenakan pajak Bumi dan Bangunan adalah 

objek pajak yang : 

1. Digunakan semata – mata untuk melayani kepentingan umum dan 

tidak untuk mencari keuntungan, antara lain: 

a. Di bidang ibadah 

b. Di bidang kesehatan 

c. Di bidang pendidikan 

d. Di bidang sosial 

e. Di bidang kebudayaan 

2. Digunakan untuk kuburan , peninggalan purbakala, atau yang sejenis 

itu. 

3. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, dan 

sebagainya. 

4. Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan 

perlakuan timbal balik. 

5. Digunakan oleh badan atau perwakilan internasional  



d) Objek pajak yang digunakan oleh negara untuk penyelenggaraan 

pemerintahan, penentuan pengenaan pajaknya diatur lebih lanjut dengan 

peraturan pemerintah. 

e) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ( NJOPTKP ) 

ditetapkan sebesar Rp. 12.000.000,00 untuk setiap wajib pajak. Apabila 

setiap wajib pajak mempunyai beberapa objek pajak, maka yang 

diberikan NJOPTKP hanya salah satu objek pajak yang nialinya terbesar, 

sedangkan objek pajak lainnya dikenakan secara penuh tanpa dikurangi 

NJOPTKP. 

2.1.4.3 Subjek Pajak Bumi dan Bangunan 

Menurut Mardiasmo ( 2006 ) yang menjadi subjek pajak untuk PBB 

adalah : 

a. Yang menjadi subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata 

mempunyai hak atas bumi dan memeproleh manfaat atas bangunan. 

Dengan demikian tanda pembayaran atau pelunasan pajak bukan 

merupakan bukti pemilikan hak. 

b. Subjek pajak sebagaimana telah dimaksud dalam abjad (a) yang dikenakan 

kewajiban membayar pajak menjadi wajib pajak. 

c. Dalam hal atas suatu objek pajak belum jelas diketahui pajaknya, 

Direktorat Jendral Pajak dapat menetapkan subjek sebagaimana dimaksud 

dalam abjad (a) sebagai wajib pajak.  



d. Subjek pajak yang dimaksud dalam abjad (c), dapat memberikan 

keterangan secara tertulis kepada Direktorat Jendral Pajak bahwa ia bukan 

wajib pajak terhadap objek pajak yang dimaksud. 

e. Bila keterangan yang diajukan oleh wajib pajak dalam abjad (d) disetujui, 

maka Direktorat Jendral Pajak membatalkan penetapan sebagai wajib 

pajak sebagaimana dalam abjad (c) dalam jangka waktu satu bulan sejak 

diterimanya surat keterangan dimaksud. 

f. Bila keterangan yang diajukan tidak disetujui, maka Direktorat Jendral 

Pajak mengeluarkan surat keputusan penolakan dengan disertai alasan – 

alasannya. 

g.  Apabila setelah jangka waktu satu bulan setelah diterimanya keterangan 

sebagaimana dalam abjad (d) Direktorat Jendral Pajak tidak meberikan 

keputusan , maka keterangan yang diajukan itu dianggap disetujui. 

Apabila Direktorat Jendral Pajak tidak memberikan keputusan dalam 

waktu satu bulan sejak diterimanya keterangan dari wajib pajak, maka 

ketetapan sebagai wajib pajak gugur dengan sendirinya dan berhak 

mendapatkan keputusan pencabutan pendapatan sebagai wajib pajak. 

2.1.4.4 Tarif Pajak Bumi dan Bangunan 

Mardiasmo ( 2006 ) menjelaskan bahwa “ Tarif pajak yang dikenakan 

atas objek pajak adalah sebesar 0,5% ( lima persepuluh persen ). “ 

 Dasar pengenaan pajak dan cara menghitung pajak adalah sebagai berikut : 



a. Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual objek pajak. 

b. Besarnya nilai objek pajak ditentukan setiap tiga tahun oleh Menteri 

Keuangan, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai 

dengan perkembangan daerahnya. 

c. Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Kena Pajak yang ditetapkan 

serendah – rendahnya 20% dan setinggi – tingginya 100% dari Nilai Jual 

Objek Pajak. 

d. Besarnya presentase Nilai Jual Kena Pajak ditetapkan berdasarkan 

Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional. 

 Untuk perekonomian sekarang ini , terutama untuk tidak terlalu 

membebani wajib pajak didaerah pedesaan, tetapi dengan tetap memperhatikan 

penerimaan, khususnya bagi Pemerintah Daerah, maka telah ditetapkan besarnya 

presentase untuk menentukan besarnya Nilai Jual Kena Pajak ( NJKP ) adalah : 

1. sebesar 40% dari NJOP untuk : 

a. Objek Pajak perkebunan ; 

b. Objek pajak kehutanan ; 

c. Objek Pajak lainnya, yaitu Wajib Pajaknya perorangan dengan NJOP 

atas bumi dan bangunan sama atau lebih besar dari Rp 1.000.000.000 ( 

satu milyar rupiah ). 

2. Sebesar 20 % dari NJOP untuk : 

a. Objek pajak pertambangan ; 

b. Objek pajak lainnya yang NJOP-nya kurang dari Rp 1.000.000.000 ( 

satu milyar rupiah ). 



2.1.4.5 Dasar Pengenaan PBB 

 Dasar pengenaan PBB adalah “ Nilai Jual Objek Pajak ( NJOP ) “. NJOP 

ditetapkan per wilayah berdasarkan keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat 

Jendral Pajak dengan terlebih dahulu memperhatikan : 

a. Harga rata – rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara 

wajar ; 

b. Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis yang letaknya 

berdekatan dan telah diketahui harga jualnya ; 

c. Nilai perolehan baru ; 

d. Penentuan nilai jual objek pengganti. 

2.1.4.6 Dasar Penghitungan PBB 

 Dasar penghitungan PBB adalah Nilai Jual Kena Pajak ( NJKP ). Besarnya 

NJKP ditentukan serendah – rendahnya 20% dan setinggi – tingginya 100%. 

Menurut Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2002 NJKP adalah sebagai berikut : 

a. Objek pajak perkebunan adalah 40% ; 

b. Objek pajak kehutanan adalah 40% ; 

c. Objek pajak pertambangan adalah 40% ; 

d. Objek pajak lainnya ( perdesaan dan perkotaan ) : 

 Apabila NJOP-nya > Rp. 1.000.000.000 adalah 40% ; 

 Apabila NJOP-nya >  Rp. 1.000.000.000 adalah 20%. 



2.1.4.7 Cara Menghitung PBB

Agar pembayaran PBB dapat berjalan dengan baik sesuai dengan 

ketentuan pembayarannya, maka menurut Mardiasmo ( 2006 ) cara penghitungan 

PBB dapat dilakukan dengan rumus berikut : 

2.1.4.8 Bagi Hasil Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat 

 Dana bagi hasil dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana 

telah diatur dalam UU No 33 Tahun 2004 Pasal 11 ayat (2), dibagi antara daerah 

provinsi, daerah kabupaten/kota, dan pemerintah pusat. 

 Dana bagi hasil dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 90% 

untuk daerah dengan rincian sebagai berikut : 

a. 16,2% untuk daerah provinsi yang bresangkutan dan disalurkan ke 

rekening Kas Umum Daerah Provinsi.  

b. 64,8% untuk daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan disalurkan ke 

rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota. 

c. 9% untuk biaya pemungutan. 

 Dana bagi hasil dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 10%, 

dibagikan kepada seluruh kabupaten dan/ kota yang didasarkan atas realisasi 

PBB  = Tarif pajak x NJKP 

 = 0,5% x [presentase NJKP x ( NJOP-NJOPTKP )]  



penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tahun berjalan, dengan imbangan sebagai 

berikut : 

a. 6,5% dibagikan secara merata kepada seluruh daerah kabupaten dan atau 

kota. 

b. 3,5% dibagikan secara intensif ke daerah kabupaten/kota yang realisasi 

tahun sebelumnya mencapai atau melampaui rencana penerimaan sektor 

tertentu. 

2.1.5 Pendapatan Daerah 

 Pendapatan Daerah menurut Ketentuan Umum Undang – Undang No 32 

Tahun 2004 pasal 1 poin 15 adalah : 

“ Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan 

nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan “. 

 Sedangkan pendapatan daerah menurut PERMENDAGRI No 13 Tahun 

2006 pasal 23 ayat 1 adalah : 

“ Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas 

umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu 

tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah “. 

Struktur pendapatan daerah terdiri dari : 

a. Pendapatan Asli Daerah. 



b. Dana Perimbangan. 

c. Lain – Lain Pendapatan yang Sah. 

2.1.5.1 Pendapatan Asli Daerah  

 Pengertian Pendapatan Asli Daerah menurut Undang – Undang Republik 

Indonesia No 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut : 

“ Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) adalah pendapatan yang diperoleh daerah 

yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan 

perundang – undangan “. 

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari : 

a. Pajak Daerah 

Kewenangan pemerintah dalam memungut pajak kepada masyarakat ini 

sesuai dengan pengertian pajak daerah dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyatakan bahwa : 

“Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh 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.” 

Pajak Daerah ini terdiri dari beberapa jenis pajak sesuai dengan ketetapan 

dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah. Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas : 



a. Pajak Hotel 

b. Pajak Restoran  

c. Pajak Hiburan  

d. Pajak Reklame 

e. Pajak Penerangan Jalan 

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 

g. Pajak Parkir 

h. Pajak Air Tanah 

i. Pajak Sarang Burung Walet 

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan 

k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 

b. Retribusi Daerah 

Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah menyatakan bahwa : 

“Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi 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” 

Pasal 108 angka 1 UU nomor 28 Tahun 2009 menjelaskan objek retribusi 

dibagi menjadi tiga yaitu : 

1. Jasa Umum 

Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang 

disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan 



kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh 

orang pribadi atau badan. 

2. Jasa Usaha  

Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan 

oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang 

meliputi : 

a. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan 

Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau 

b. Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan 

secara memadai oleh pihak swasta 

3. Perizinan Tertentu 

Objek retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan 

perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi 

atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan 

atas kegiatan pemanfaatan ruang,penggunaan sumber daya 

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

melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian 

lingkungan.  

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 

Hasil  perusahaan  milik  daerah  dan  hasil  pengelolaan  kekayaan  milik 

daerah  yang  dipisahkan  merupakan  penerimaan  daerah  yang  berasal dari  



hasil  perusahaan  milik  daerah  dan  pengelolaan  kekayaan  daerah yang 

dipisahkan.  

Perusahaan daerah adalah semua perusahaan yang didirikan seluruhnya 

atau  sebagian  dengan  modal  daerah.  Tujuannya  adalah  dalam  rangka 

menciptakan lapangan kerja atau mendorong perekonomian daerah dan 

merupakan  cara  yang  efisien  dalam  melayani  masyarakat  dan  untuk 

menghasilkan  penerimaan  daerah.  Bagian  keuntungan  usaha  daerah atau laba 

usaha daerah adalah keuntungan yang menjadi hak pemerintah daerah  dari  usaha  

yang  dilakukannya.   

Jenis  pendapatan  ini  dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup 

(UU No. 33/2004) : 

a. Bagian  laba  atas  penyertaan  modal  pada  perusahaan  milik 

daerah/BUMD. 

b.  Bagian  laba  atas  penyertaan  modal  pada  perusahaan  milik 

negara/BUMN. 

c. Bagian  laba  atas  penyertaan  modal  pada perusahaan  milik  swasta 

atau kelompok usaha masyarakat. 

d. Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. 

Lain-lain  PAD  yang  sah  adalah  penerimaan  daearah  di  luar 

penerimaan  yang  berasal  dari  pajak  daerah,  retribusi  daerah,  dan bagian laba 

usaha yang telah diuraikan di atas. Rekening ini disediakan untuk  



mengakuntansikan  penerimaan  daerah  selain  yang  disebut  di atas. Jenis 

pendapatan  ini  meliputi objek pendapatan berikut (UU No. 33/2004) : 

a. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan 

b. Jasa Giro  

c. Pendapatan bunga 

d.  Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing 

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

penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah 

f. Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata 

uang asing 

g. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan 

h. Pendapatan denda pajak 

i. Pendapatan denda retribusi 

j. Pendapatan eksekusi atas jaminan 

k. Pendapatan dari pengembalian 

l. Fasilitas sosial dan umum 

m. Pendapatan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan  

n. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan  

2.1.5.2 Dana Perimbangan

 Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari dana penerimaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ) yang dialokasikan kepada 

daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Menurut PERMENDAGRI No 13 



Tahun 2006 tentang kelompok pendapatan dana perimbangan dibagi menurut 

jenis pendapatannya, yang terdiri atas : 

a. Dana Bagi Hasil. 

1) Dana Bagi Hasil Pajak, terdiri dari : 

a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

Penerimaan negara dari pajak bumi dan bangunan dibagi dengan 

imbangan 10% untuk pemerintah pusat dan 90% untuk daerah.Dana 

bagi hasil PBB untuk daerah sebesar 90% dengan rincian sebagai 

berikut : 

1. 16,2% untuk daerah provinsi yang bersangkutan  

2. 64,8% untuk kabupaten/kota yang bersangkutan 

3. 9% untuk biaya pemungutan 

Selanjutnya 10% penerimaan pajak bumi dan bangunan bagian 

pemerintah pusat dialokasikan kepada seluruh kabupaten dan kota 

dengan rincian sebagai berikut : 

1. 6,5% dibagikan secara merata kepada seluruh kabupaten dan kota  

2. 3,5% dibagikan secara intensif kepada kabupaten da/atau kota yang 

realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan 

perkotaan sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan 

yang ditetapkan  

b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 



Penerimaan negara dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan 

dibagi dengan imbangan 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk 

daerah.DBH BPHTB untuk daerah sebesar 80% dengan rincian 

sebagai berikut : 

1. 16% untuk provinsi yang bersangkutan 

2. 64% untuk kabupaten/kota yang bersangkutan 

Selanjutnya bagian pemerintah sebesar 20% dialokasikan dengan porsi 

yang sama besar untuk seluruh kabupaten dan kota. 

c. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang 

Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 

Dana Bagi Hasil dari  Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 

Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 dengan 

rincian sebagai berikut : 

1. 60% untuk kabupaten atau kota 

2. 40% untuk provinsi 

2) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam  

a. Sektor Kehutanan 

Penerimaan kehutanan yang berasal dari Penerima Iuran Hak 

Pengusahaan Hutan (IHPH) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) 

yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan dibagi dengan 

imbangan 20% untuk pemerintah dan 80% untuk daerah.Penerimaan 

kehutanan yang berasal dari dana reboisasi dibagi dengan imbangan 

dana sebesar 60% untuk pemerintah dan 40% untuk daerah. 



b. Sektor Pertambangan Umum 

Penerimaan pertambangan umum yang dihasilkan dari wilayah daerah 

yang bersangkutan,dibagi dengan imbangan 20% untuk pemerintah 

dan 80% untuk daerah. 

c. Sektor Pertambangan Minyak Bumi 

Penerimaan pertambangan minyak bumi yang dihasilkan dari wilayah 

daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan 

pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibagi 

dengan imbangan 84,5%% untuk pemerintah pusat dan 15,5% untuk 

daerah. 

d. Sektor Pertambangan Gas Bumi 

Penerimaan pertambangan minyak bumi yang dihasilkan dari wilayah 

daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan 

pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibagi 

dengan imbangan 69,5% untuk pemerintah pusat dan 30,5% untuk 

daerah. 

e. Sektor Perikanan 

Penerimaan perikanan yang diterima secara nasional dibagi dengan 

perimbangan 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk daerah. 

f. Sektor Pertambangan Panas Bumi 

Pertambangan panas bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang 

bersangkutan yang merupakan penerimaan negara bukan pajak,dibagi 



dengan imbangan 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk 

pemerintah daerah. 

b. Dana Alokasi Umum ( DAU ) 

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Dana Alokasi Umum 

merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Nasional (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan 

keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka 

pelaksanaan desentralisasi.Tujuan dari Dana Alokasi Umum ini untuk 

mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah. 

Pemerintah mengeluarkan aturan berupa Peraturan Dalam Negeri Nomor 

26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD) dinyatakan bahwa Dana Alokasi Umum agar 

diprioritaskan penggunaannya untuk mendanai gaji dan 

tunjangan,kesejahteraan pegawai,kegiatan operasi,dan pemeliharaan serta 

pembangunan fisik sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan pelayanan 

dasar dan pelayanan umum yang dibutuhkan oleh masyarakat. 

Pengalokasian Dana Alokasi Umum kepada setiap daerah ditentukan oleh 

celah fiskal yang merupakan selisih antara kebutuhan fiskal satu daerah 

dengan kapasitas fiskal yang dimiliki daerah tersebut.Dana Alokasi Umum 

yang telah ditetapkan kepada setiap daerah berdasarkan pertimbangan celah 



fiskal tadi akan disalurkan dengan pemindahbukuan dari rekening umum 

pemerintah pusat kepada rekening kas pemerintah daerah. 

c. Dana Alokasi Khusus ( DAK ). 

Menurut  Undang-Undang  Nomor  33 Tahun  2004  tentang  

Perimbangan Keuangan antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah,  Dana Alokasi  

Khusus  adalah  dana  yang  bersumber dari  pendapatan  APBN  yang  

dialokasikan kepada  daerah  tertentu  dengan  tujuan  untuk membantu 

kegiatan  khusus  yang  merupakan urusan  daerah  dan  sesuai  dengan  

prioritas nasional.  DAK  dimaksudkan  untuk  membantu membiayai  

kegiatan - kegiatan  khusus  di  daerah tertentu  yang  merupakan  urusan  

daerah  dan sesuai  dengan  prioritas  nasional,  khususnya untuk  membiayai  

sarana  dan  prasarana pelayanan  dasar  masyarakat  yang  belum mencapai  

standar  tertentu  untuk  mendorong percepatan pembangunan daerah. DAK  

termasuk  di  dalamnya  40 persen  dari  dana  reboisasi.  Berbeda  dengan 

Dana Bagi Hasil dan DAU, kewenangan dalam pengalokasian  DAK  relatif  

terbatas  karena dana  tersebut  pada  dasarnya  dikaitkandengan pembiayaan  

kegiatan  tertentu  termasuk kegiatan  reboisasi.  Dana  tersebut  dimaksudkan 

untuk  membiayai  kebutuhan  yang  tidak  dapat diperkirakan sebelumnya 

dengan menggunakan rumus  DAU,  serta  pembiayaan  proyek  yang 

merupakan komitmen atau prioritas nasional. Alokasi  DAK  per  daerah  

ditetapkan dengan  Peraturan  Menteri  Keuangan  paling lambat  2  minggu  

setelah  Undang-Undang APBN ditetapkan. Petunjuk teknis penggunaan DAK  



ditetapkan  paling  lambat  2  minggu setelah  penetapan  alokasi  DAK  oleh  

menteri keuangan.  Daerah  penerimaan  DAK  wajib mencantumkan  alokasi  

dan  penggunaan  DAK di  dalam  APBD.  Penggunaan  DAK  dilakukan 

sesuai  dengan  petunjuk  teknis  penggunaan DAK.  DAK  tidak  dapat  

digunakan  untuk mendanai  kegiatan  administrasi,  penyiapan kegiatan  fisik,  

penelitian,  pelatihan  dan perjalanan dinas. 

2.1.5.3 Lain – Lain Pendapatan yang Sah

 Menurut PERMENDAGRI No 13 Tahun 2006 mengenai kelompok lain 

– lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut jenis pendapatan yang 

mencakup : 

a. Hibah, berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, 

badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat 

perseorangan, dan lembaga luar ngeri yang tidak mengikat baik dalam 

devisa, rupiah maupun barang dan atau jasa, termasuk tenaga ahli dan 

pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali. 

b. Dana darurat, dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban atau 

kerusakan akibat bencana alam. 

c. Dana bagi hasil dari provinsi kepada kabupaten/kota. 

d. Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh 

pemerintah. 

e. Bantuan keuangan dari provinsi dan atau dari daerah pemerintah lainnya. 



2.2 Kerangka Pemikiran 

Dengan ditetapkannya UU No.32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah 

dan UU No.33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah 

pusat dan daerah,maka pemerintah kabupaten/kota dituntut untuk meningkatkan 

kemampuan dalam merencanakan, menggali, mengelola dan menggunakan 

sumber-sumber keuangan sendiri sesuai dengan potensi yang dimiliki keuangan 

daerahnya. Hal ini disebabkan pemerintah daerah harus mengelola keuangan 

daerahnya sendiri dengan meningkatkan penerimaan daerahnya untuk dapat 

membiayai pengeluaran atau belanja daerah secara efektif dan efisien. 

Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan pembangunan 

dan pelayanan terhadap masyarakat di daerahnya. Untuk mewujudkan tugasnya 

tersebut maka pemerintah daerah harus memiliki sumber keuangan yang cukup 

dan memadai kerena untuk pelaksanaan pembangunan daerah itu diperlukan biaya 

yang tidak sedikit. Salah satu sumber keuangan untuk penyelenggaraan 

pembangunan daerah tersebut adalah dari dana perimbangan yang mana salah 

satunya merupakan dana bagi hasil pajak yang bersumber dari pajak bumi dan 

bangunan (PBB). 

Terkadang dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan pemerintah 

menemukan kendala – kendala tertentu. Salah satunya adalah sistem pembayaran 

kepada Bank BJB yang seringkali mengalami system error sehingga dapat 

mengakibatkan wajib pajak mengalami keterlambatan dalam pembayaran Pajak 

Bumi dan Bangunan pada tahun tersebut. 



Pengertian yang terkandung dalam pajak bumi dan bangunan menurut 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 adalah sebagai berikut: “ Bumi adalah 

permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi 

meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) 

serta laut wilayah Republik Indonesia. Bangunan adalah konstruksi teknik yang 

ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan untuk tempat 

tinggal, tempat usaha dan tempat yang diusahakan ”. PBB merupakan pajak pusat 

karena dalam APBN termasuk dalam dana perimbangan. PBB juga merupakan 

azas pembantuan karena dana bagi hasil dari penerimaan PBB sebesar 90% untuk 

daerah dengan rincian sebagai berikut 16,2% untuk daerah provinsi yang 

bersangkutan dan disalurkan ke rekening kas umum daerah provinsi, 64,8% untuk 

daerah kabupaten; kota yang bersangkutan dan disalurkan ke rekening kas umum 

daerah kabupaten kota, 9% untuk biaya pemungutan. Sedangkan sisa 10% bagian 

pemerintah yang dibagikan kepada seluruh kabupaten dan kota yang didasarkan 

atas realisasi penerimaan PBB tahun anggaran berjalan dengan imbangan sebagai 

berikut: 6,5% dibagikan secara merata kepada seluruh daerah kabupaten kota, dan 

3,5% dibagikan secara intensif kepada daerah kabupaten dan kota yang realisasi 

stahun sebelumnya mencapai atau melampaui rencana penerimaan sektor 

tertentu. Nominal 64,8% ini memiliki kontribusi yang cukup besar bagi 

pendapatan daerah. 

Wajib pajak menyetorkan PBB pada suatu badan yang ditunjuk oleh 

pemerintah untuk kemudian dikelola lebih lanjut oleh kantor pajak bumi dan 

bangunan (KPBB). Instansi ini bertanggung jawab pada pemerintah pusat. 



Sedangkan pengertian pendapatan daerah menurut ketentuan umum Undang-

Undang No.32 Tahun 2004 pasal 1 poin 15 tentang pemerintahan daerah adalah:  

“ Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai 

penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahunanggaran yang 

bersangkutan”. 

Pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah, dana 

perimbangandan lain-lain pendapatan yang sah. Dana perimbangan merupakan 

pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri dari dana bagi hasil, 

dana alokasi umum dandana alokasi khusus. Dana bagi hasil terdiri bersumber 

dari pajak dan sumber daya alam. Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak 

terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan, Bea perolehan atas hak tanah dan 

bangunan (BPHTB). Dan pajak penghasilan (PPh) pasal25 dan 29 wajib pajak 

orang pribadi dalam negeri dan PPh pasal 21. 

Dalam penelitian ini akan dibahas pajak bumi dan bangunan yang 

menitikberatkan efektivitas dan kontribusinya terhadap pendapatan daerah. Dalam 

hal ini pajak bumi dan bangunan merupakan faktor yang mempengaruhi untuk 

membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk 

mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintah antara pusat dan daerah 

serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintah antar daerah. 

 Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka hubungan antar variabel 

dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut : 



Gambar 2.1 

Skema Kerangka Pemikiran 

2.3 Hipotesis Penelitian 

 Dari kerangka pemikiran diatas penulis menarik hipotesis bahwa pajak 

bumi dan bangunan memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan 

daerah.

PAJAK BUMI DAN 
BANGUNAN 

PENDAPATAN 
DAERAH 




