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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Soemohamijaya dalam Diana Sari (2013) pengertian pajak

adalah:

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

Menurut Mariot PSiahaan (2010,7) 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 pengeluaan negara
dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.”

Mardiasmo (2011:1) menyatakan bahwa Pajak Adalah :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang undang
(yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal
(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan
untuk membayar pengeluaran umum.”

Dari definisi tersebut,disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur :

1) Iuran dari rakyat kepada negara, yang berhak memungut pajak

hanyalah negara, iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2) Berdasarkan undang-undang, pajak dipungut berdasarkan atau dengan

kekuatan undang-undangan serta aturan pelaksannya.
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3) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung

dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan

adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negaranya yakni

pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 pajak adalah :

“Pajak adalah kontribusi wajib negara yang terutang oleh orang pribadi
atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,dengan
tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunaka untuk
keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

2.1.1.2  Fungsi Pajak

Pada umumnya fungsi pajak sebagai alat untuk politik perekonomian,

pajak memiliki kegunaan dan manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan umum,

suatu negara tidak mungkin menghendaki merosotnya kehidupan ekonomi

masyarakat. Diana Sari (2013:37) menyatakan bahwa fungsi Pajak dibagi menjadi

dua fungsi yaitu :

1. Fungsi Penerimaan (Budgeter)

Pajak sebagai alat (sumber) untuk memasukan uang sebanyak-banyaknya

dalam kas negara dengan tujuan membiayai pengeluaran negara yaitu

pengeluaran rutin dan pembangunan.

2. Fungsi Mengatur (Reguler)

Pajak sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dibidang keuangan (bidang

ekonomi,politik,budaya,pertahanan,keamanan).
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2.1.1.3 Tarif Pajak

Tarif yang dikenal dan diterapkan selama ini dibebankan menjadi 4

(empat) menurut Mardiasmo (2011:9) yaitu:

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

terhadapberapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang

terutangproporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

2. Tarif tetap, yaitu tarif yang berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap

berapapun jumlahyang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang

tetap.

3. Tarif progresif, yaitu persentase tarif yang digunakan semakin besar bila

jumlah yangdikenai pajak semakin besar.

4. Tarif degresif, yaitu persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah

yangdikenai pajak semakin besar

2.1.1.4  Syarat Pungutan Pajak

Karena pajak merupakan peralihan kekayaan dari sektor swasta kesektoran

negara maka agar pemungutannya tidak menimbulkan berbagai hambatan atau

perlawatan, maka pemungutannya harus memenuhi syarat sebagaimana yang

dikemukakan oleh Mardiasmo (2011:2) sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan).

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis).

3. Tidak menggangu perekonomian (Syarat Ekonomis).

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansiil).
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5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

Dari kelima syarat diatas harus dipenuhi agar dalam melakukan pungutan

pajak tidak akan menimbulkan hambatan dalam pelaksanaannya.

2.1.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Oyok Abuyamin (2010) Sistem Pemungutan Pajak terdiri dari :

1. Official Assesment System

Official Assesment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang

berdasarkan UU pemerintah(fiskus) diberi wewenang untuk menentukan

besarnya pajak yanng terutang. Ciri Official Assessment System :

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada

fiskus.

b. Wajib pajak bersifat menunggu (pasif).

c. Utang pajak yang harus dibayar olehh WP timbul setelah diterbitkan

surat ketetapan pajak (SKP) oleh fiskus.

2. Self Assessment System

Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang

berdasarkan UU memberikan kepercayaan kepada WP untuk

melaksanakan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan. Ciri Self

Assessment System :

a) WP menghitung dan memperhitungkan sendiri oleh WP , pajak

yang harus dibayar / pajak yang terutang.

b) WP membayar / menyetor sendiri pajak yang harus dibayar /

pajak yang terutang ke bank / kantor pos.
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c) WP melaporkan sendiri pajak yang harus dibayar / pajak yang

terutang.

d) Pemerintah (fiskus) mengawasi pelaksanaan hak dan kewajiban

WP di bidang perpajakan.

3. With Holding System

With Holding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang

berdasarkan UU memberikan kepercayaan / wewenang kepada pihak

ketiga (bukan pemerintah dan bukan WP yang bersangkutan ) untuk

memotong atau memungut pajak yang wajib dipotong / dipungut dari WP

yang wajib membayarnya. Pihak ketiga wajib menyetorkan hasil

pemotongan / pemungutan pajak tersebut, Ciri With Holding System :

a) Pemotongan / pemungutan pajak dilakukan oleh pihak ke tiga

(bukan pemerintah / bukan fiskus).

b) Pemotongan / pemungutan pajak wajib menyetorkan hasil

pemotongan / pemungutan pajak tersebut .

c) Pemerintah (fiskus) mengawasi pelaksanaan pemotongan /

pemungutan dan penyetoran oleh pihak ketiga.

2.1.1.6 Penggolongan Pajak

1. Berdasarkan Sifatnya

 Pajak Bersifat Subjektif.

Pajak yang bersifat subjektif adalah pajak yang berdasarkan atau

berpangkal pada keadaan diri subjek pajak (wajib pajaknya).Dalam hal ini

jumlah pajak yang terutang dipengaruhi oleh keadaan diri subjek pajaknya.
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Contoh : PPh

 Pajak Bersifat Objektif.

Pajak yang bersifat objektif adalah pajak berdasarkan atau berpangkal

pada objek pajaknya yang berupa benda, atau keadaan,atau peristiwa,dan

setelah ada objeknya baru ditentukan subjek pajaknya.

Contoh : PPN & PPnBM.

2. Berdasarkan Cara Pemungutan

 Pajak Langsung.

Pajak yang dipungut secara periodik (berkala). Pajak langsung ini harus

dipikul sendiri oleh WP dan tidak dapat dibebankan atau dilimahkan

kepada orang lain.

Contoh : Pajak Penghasilan.

 Pajak Tidak Langsung.

Pajak yang dipungut karena perbuatan atau peristiwa tertentu dan pada

akhirnya pembayar pajak dapat membebankan atau melimpahkan beban

pajaknya kepada orang lain.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai

3. Berdasarkan Lembaga / Wewenang Pemungutan

 Pajak Pusat / Pajak Negara.

Pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat (Departemen

Keuangandan Direktorat Jenderal Pajak) dan hasil penerimaannya sebagai

sumber utama bagi APBN yang digunakan untuk membiayai rumah

tangga negara, baik biaya rutin maupun biaya pembangunan.
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Contoh : PPh,PPN / PPnBM,BM

 Pajak Daerah.

Pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah (Provinsi /

Kabupaten / Kota) dan hasil penerimaannya sebagai sumber utama APBD

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah,baik biaya rutin maupun

biaya pembangunan.

Contoh : Pajak Hotel,Pajak Restoran,Pajak Hiburan, Pajak Kendaraan

Bermotor, dll

2.1.2 Pajak Daerah

2.1.2.1  Pengertian Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengertian Pajak 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 berdasarkanUndang-Undang, dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pengertian Pajak Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun

2000adalah :

“Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau
badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat
dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
dimana hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggeraan
pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.”
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Pengertian Pajak Daerah menurut Marihot PSiahaan (2010,7) menyatakan

bahwa :

“Pajak Daerah adalah Iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada
orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang,yang
dapat dipakasa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan
pembangunan daerah.”

Pajak Daerah adalah iuran wajib daerah bersifat memaksa berdasarkan

Undang-Undang tampa imbalan langsung digunakan untuk membiayai

penyelenggaraan,pembangunan dan keperluan daerah untuk kemakmuran rakyat.

Dengan kata lain pajak daerah merupakan kontribusi peraturan pemerintahan

daerah yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah guna

melaksanakan pembangunan,penyelenggaraan pemerintah daerah untuk pelayanan

masyarakat.

2.1.2.2 Jenis Pajak Daerah

Unsur – unsur yang mencakup pajak daerah menurut Undang-Undang

Nomor 28 tahun 2009 pasal 2 adalah sebagai berikut :

Jenis Pajak Provinsi terdiri atas :

a. Pajak Kendaraan Bermotor;

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;

d. Pajak Air Permukaan;

e. Pajak Rokok;
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Jenis 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 Pedesaan dan Perkotaan;

k. Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;

Jenis Pajak Daerah yang dapat dipungut di Kota Bandung sesuai dengan

Peraturan Daerah Nomor 20 tahun 2011 pasal 2  adalah :

Jenis Pajak Daerah Kota Bandung terdiri atas :

a. Pajak Hotel;

b. PajakRestoran;

c. PajakHiburan;

d. PajakReklame;

e. PajakPeneranganJalan;

f. PajakParkir;

g. Pajak Air Tanah;

h. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
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i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Pajak daerah sebagai salah satu komponen pendapatan asli daerah

memberikan kontribusi besar bagi pendapatan asli daerah,sehingga semakin

besarnya pajak daerah maka semakin besar pula pendapatan asli daerah, dengan

terealisasinya target dari pemerintah daerah atas pajak yang telah ditentukan maka

akan memberikan indikasi yang baik bagi keuangan daerah dalam mengatur

pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.Sebagai daerah pariwisata,Kota

Bandung memiliki peluang besar dalam meningkatkan pajak daerah terutama

disektor pajak hiburan,pajak reklame dan pajak parkir.

2.1.3 Pajak Parkir

2.1.3.1 Pengertian Pajak Parkir

Dalam Peraturan Daerah Kota BandungNomor 20 tahun 2011 pajak parkir

adalah:

“Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar
badan jalan, baik yang disediakan, berkaitan dengan pokok usaha maupun
yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat
penitipan kendaraan bermotor.”

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat

sementara.

2.1.3.2 Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak Parkir

Menurut Peraturan Daerah Nomor 20 tahun 2011 pasal 30

Nama,Objek,Subjek dan Wajib Pajak Parkir adalah :
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• Dengan nama pajak parkir dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan

tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan

dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha,

termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

• Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar

badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha

maupun yang disediakan sebagai sesuatu usaha, termasuk penyediaan

tempat, penitipan kendaraan bermotor.

• Tidak termasuk obyek Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) adalah sebagai berikut:

a. Penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah

Daerah;

b. Penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya

digunakan untuk karyawannya sendiri;

c. Penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, dan

perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan

d. Penyelenggaraan tempat parkir di tempat peribadatan, pendidikan

dan fasilitas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan sendiri.

• Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan

parkir kendaraan bermotor.

• Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang

menyelenggarakan/usaha tempat parkir.
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2.1.3.3 Dasar Pengenaan Tarif, dan Cara Perhitungan dan Pajak Parkir

Menurut Peraturan Daerah Nomor 20 tahun 2011pasal 32Kota Bandung

Dasar Pengenaan, Tarif, Cara Penghitungan dan Masa Pajak Parkiradalah:

• Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang

seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.

• Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

termasuk potongan harga, Parkir cuma-cuma yang diberikan kepada

penerima jasa parkir.

• Dalam hal penyelenggara tempat parkir tidak memungut sewa parkir

kepada penerima jasa parkir, maka dasar pengenaan pajak parkir

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan

luas area parkir, jumlah rata-rata kendaraan yang diparkir setiap hari,

jumlah hari operasional tempat penyelenggaraan parkir dalam 1 (satu)

bulan dan jenis tarif sewa parkir tetap.

• Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen

2.1.4 Pajak Penerangan Jalan

2.1.4.1 Pengertian Pajak Penerangan Jalan

Menurut Undang-undang No.28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan

retribusi daerah pajak penerangan jalana adalah pajak atas penggunaan tenaga

listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 tahun 2002

menyatakan pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik
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dengan ketentuan bahwa di wilayah Daerah tersebut tersedia penerangan jalan,

yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah. Penerangan jalan adalah

penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar

oleh Pemerintah Daerah. Sehingga penerimaan pajak yang diperoleh dari pajak

penerangan jalan akan digunakan untuk membiayai penerangan jalan pada jalan

umum meliputi pemeliharaan dan perbaikan lampu jalan.

2.1.4.2 Nama, Objek, Subjek, dan wajib Pajak Penerangan Jalan

Adalah penggunaan tenaga listrik di wilayah daerah yang tersedia

penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah, dikecualikan

dari objek pajak penerangan jalan yang dimaksud jika:

1. Penggunaan tenaga listrik oleh instansi pemerintah pusatdan daerah,

penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan,

konsulat perwakilan asing dan lembaga-lembaga international dengan asas

timbale balik.

2. Penggunaan tenaga listrik berasal dari bukan PLN dengan kapasitas tertentu

yang tidak memerlukan izin dan instansi terkait.

3. Penggunaan tenaga listrik lainya diatur dengan peraturan daerah.

2.1.4.3 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan sebagai salah satu pajak daerah memiliki dasar

hukum agar dipatuhi oleh masyarakat dan juga pihak-pihak terkait. Pajak

Penerangan Jalan di Kabupaten Minahasa mempunyai payung hukum dalam

pemungutannya sebagai berikut:
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1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi

Daerah yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun

2000.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah

3. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pajak Penerangan

Jalan yang merupakan pengganti dari Perda Nomor 12 Tahun 2001.

2.1.4.4 Dasar Pengenaan Tarif Pajak Penerangan Jalan

Menurut Peraturan Daerah (Perda) No. 4 Tahun 2003 Dasar pengenaan

tarif pajak penerangan Jalan adalah:

1. Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual tenaga listrik.

2. Nilai jual tenaga listrik adalah dalam hal tenaga listrik dari PLN dengan

pembayar, nilai jual tenaga listrik adalah tagihan biaya beban ditambah

dengan biaya pemakaian kwh yang ditetapkan dalam rekening

listrik.Sedangkan dalam hal tenaga listrik bukan dari PLNdengan tidak

dipungut bayaran, nilai jual tenaga listrikdihitung berdasarkankapasitas

tersedia, penggunaantenaga listrik atau taksiran penggunaan listrik, dan

hargasatuan listrik yang berlaku di wilayah daerah yangbersangkutan.

3. Khusus untuk kegiatan industri, pertambangan minyakbumi dan gas alam,

nilai jual tenaga listrik ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen).

4. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN bukanuntuk industri sebesar

9% (sembilan persen).

5. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN untuk tenaga industri sebesar

9% (sembilan persen).
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6. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN untuk industri sebesar

9% (sembilan persen).

7. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLNuntuk industrisebesar

5% ( lima persen).

2.1.5 Pendapatan Asli Daerah

2.1.5.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, definisi dari Pendapatan

Asli Daerah adalah sebagai berikut :

“Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan
yang diperoleh dari Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Menurut AbdulHalim (2004: 67), pengertian Pendapatan Asli Daerah

sebagai berikut :

“Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah

yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.”

Menurut AhmadYani(2009:51), pengertian Pendapatan Asli Daerah

adalah:

“Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan asli daerah yang
bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil daerah lain
yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah
dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai
perwujudan atas desentralisasi.”

Menurut definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah

(PAD) merupakan pendapatan yang berasal dari semua penerimaan daerah yang

berasal dari pajak daerah,retribusi daerah,kekayaan daerah dan sumber lainnya
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yng dimiliki oleh daerah berdasarkan peraturan perundang-undanagan untuk

pelayanan masyarakat.

2.1.5.2 Sumber- sumber Pendapatn Asli Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli

Daerah bersumber dari :

1. Pajak Daerah.

2. Retribusi Daerah.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan.

4. Lain-lain PAD yang sah, 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.

e) Komisi, potongan, atau pun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan

/ pengadaan barang dan / jasa oleh daerah.

2.1.6 Efektivitas

2.1.6.1 Pengertian Efektivitas

Mahmudi (2010:143) menyatakan bahwa efektivitas merupakan hubungan

antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif

apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Semakin

besar ouput yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang
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ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Pajak daerah

dapat dikategorikan tingkat efektivitasnya sebagai berikut:

1. Tingkat pencapaian di atas 100% berarti sangat efektif.

2. Tingkat pencapaian antara 90% - 100% berarti efektif.

3. Tingkat pencapaian antara 80% - 90% berarti cukup efektif.

4. Tingkat pencapaian antara 60% - 80% berarti kurang efektif.

5. Tingkat pencapaian di bawah 60% berarti tidak efektif.

Analisis Efektivitas :

= Realisasi	penerimaan	pajak	parkirTarget	penerimaan	pajak	parkir x	100%
2.1.7 Kontribusi

2.1.7.1 Pengertian Kontribusi

Kata kontribusi menurut Alwi (2007:126), dalam Kamus Besar Bahasa

Indonesia berarti iuran uang atau sumbangan.Dalam penelitian ini kontribusi

digunakan untuk mengukur sumbangan pajak parkir terhadap Pendapatan Asli

Daerah Kota Bandung.

Kontribusi yang diberikan seserorang untuk meningkatkan efisisensi dan

efektivitas hidupnya. Hal ini dilakukan dengan cara menajamkan posisi perannya,

sesuatu yang kemudian mejadi bidang spesialis, agar lebih tepat sesuai dengan

kompetensi.

Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah

memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD.Dalam mengetahui kontribusi

dilakukan denganmembandingkan penerimaan pajak daerah (khususnya Pajak
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Parkir) periode tertentu dengan penerimaan PAD periode tertentu pula. Semakin

besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap PAD,

begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan

pajak daerah terhadap PAD juga kecil (Mahmudi2010:145).

Analisis Kontribusi

= Realisasi	penerimaan	pajak	parkirPenerimaan	Pendapatan	Asli	Daerah x	100%
2.1.8 Penelitian Sebelumnya

Penelitian mengenai analisis dan kontribusi terhadap Pendapatan Asli

Daerah pernah dilakukan sebelumnya oleh beberapa peneliti dengan persamaan

dan perbedaan dari hasil penelitian tersebut, seperti yang terhadap pada tabel

berikut ini :

Tabel 2.1 Jurnal Atau Penelitian Sebelumnya

No Peneliti
(tahun)

Judul
Penelitian

Metodologi
Penelitian

Hasil
Penelitian

Persamaan
dengan

Penelitian
Sekarang

Perbedaan
Dengan

Penelitian
sekarang

1 Mourin
M. Mosal
( 2013)

Analisis
efektivitas dan
Kontribusi
Pajak Parkir
Terhadap
Pendapatan
Asli daerah
Dan Penerapan
akuntansi di
kota Manado

Metode
penelitian yang
digunakan
adalah metode
kuantitatif
dengan data
sekunder

Hasil
penelitian
menunjukkan
tingkat
efektivitas
pajak parkir
tahun 2008-
2012
bervariasi.

Penelitian
Ini Sama-
sama
menganalisis
efektivitas
dan
kontribusi
pajak parkir

Penelitian ini
dilakukan di
kota Manado
sebagai objek
penelitian nya.
Dan ada
variabel
pendekatan
akuntansi
sebagai
penghubung

2 Feisly
Kesek
(2013)

Efektivitas Dan
Kontribusi
Penerimaan
Pajak Parkir
Terhadap
Pendapatan
Asli daerah
Kota Manado

Penelitian ini
menggunakan
metode
penelitian
deskriptif
kualitatif karena
peneliti bertolak
dari data, dengan
memanfaatkan
teori yang ada

Hasil
penelitian
menunjukkan
bahwa setiap
tahun target
dan realisasi
penerimaan
pajak parkir
meningkat
dengan

Penelitian
Ini Sama-
sama
mengamati
efektivitas
dan
kontribusi

Penelitian ini
dilakukan di
kota Manado
sebagai objek
penelitian nya.
Dan Tahun
anggaran yang
diamati
berbeda
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sebagai bahan
penjelas, dan
berakhir dengan
suatu teori dalam
pelaksanaannya

tingkat
efektivitas
dan besarnya
kontribusi
yang
bervariasi.
Tingkat
efektivitas
tertinggi pajak
parkir terjadi
tahun 2012
sebesar
155,89% dan
terendah
tahun 2010
sebesar
69,14%

3 Fitria
(2012)

Analisis
Penerapan dan
Pemungutan
Pajak
Penerangan
Jalan, Pajak
Hotel dan Pajak
Sarang Burung
Walet di
Kabupaten
Karawang

Metode analisis
yang digunakan
dalam penelitian
ini adalah
analisis
deskriptif. yaitu
suatu metode
pembahasan
masalah yang
sifatnya
menguraikan,
menggambarkan,
membandingkan
suatu data atau
keadaan serta
melukiskan dan
menerangkan
suatu keadaan
sedemikian rupa
sehingga
dapatlah ditarik
suatu
kesimpulan.

Hasil
perhitungan
dengan
menggunakan
analisis rasio
efektifitas
dapat
diketahui
bahwa tingkat
efektifitas
pajak
peneranagan
jalan
Kabupaten
Minahasa dari
tahun 2008-
2012 rata-rata
sebesar
99.84%. Hal
ini berarti
bahwa
penerimaan
pajak
penerangan
jalan
Kabupaten
Minahasa
sangat efisien
dan baik.
2. Kontribusi
pajak
penerangan
jalan terhadap
pajak daerah
dapat
diketahui
bahwa tingkat
efisensi pajak

Penelitian
Ini Sama-
sama
menganalisis
pajak
Penerangan
Jalan
Terhadap
Pendapatan
Asli Daerah

Penelitian Ini
Tidak
Menganalisis
Efektivitas.
Dan Objek
Pajak yang
diteliti, yaitu
Kabupaten
Karawang
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tahun 2008-
2012 diatas
100%. Hal ini
berarti bahwa
penerimaan
pajak
penerangan
jalan terhadap
penerimaan
pajak daerah
Kabupaten
Minahasa
sangat tinggi.

2.1.9 Kerangka Pemikiran

Penerimaan terbesar pemerintah adalah dari sektor pajak, pada pemerintah

daerah pajak yang dapat dipungut oleh pemerintahan daerah berupa pajak daerah.

Seperti pemerintah pusat dapat menarik pajak pusat, oleh karena itu pajak daerah

merupakan kontribusi yang cukup besar bagi keuangan pemerintahan daerah.

Sumber penerimaan pajak daerah berasal dari masyarakat, baik produsen maupun

konsumen dengan meningkatkan pendapatan dari produsen dan konsumen

tersebut maka seharusnya mereka bayar kepada pemerintah daerah dan

pendapatan daerah pun meningkat(Marihot P Siahaan, 2010).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 Tahun 2009

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengertian Pajak 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 berdasarkanUndang-Undang, dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Dasar hukum dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah yang berlaku

di Indonesia yaitu :
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1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah;

2. Peraturan Pemerintahan Nomor 20 tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

Pajak daerah merupakan sumber pembiayaan daerah yang cukup besar

pengaruhnya terhadap pembangunan dan meningkatan daerah. Pajak daerah

memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan pendapatan daerah. Kontribusi

pajak daerah terhadap pendapatan daerah harus meningkatkan pelayanan bagi

masyarakat dan pembangunan daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, definisi dari Pendapatan

Asli Daerah adalah sebagai berikut :

“Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan

yang diperoleh dari Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004. Pendapatan Asli Daerah

bersumber dari: Pajak Daerah;

1. Retribusi Daerah;

2. Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan;

3. Lain-lain PAD yang sah.

Pajak Daerah yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah dan dikelola

oleh Pemerintah Daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sesuai

dengan Peraturan Daerah Nomor 20 tahun 2011 pasal 2  adalah :

a. Pajak Hotel;

b. Pajak Restoran;
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c. Pajak Hiburan;

d. Pajak Reklame;

e. Pajak Penerangan Jalan;

f. Pajak Parkir;

g. Pajak Air Tanah;

h. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;dan

i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Dalam meningkatan pendapatan asli daerah pajak hiburan,pajak reklame

dan pajak parkir memiliki andil besar terutama di daerah yang memiliki potensi

pariwisata yang besar guna meningkatkan pendapatan asli daerah dan membangun

daerah.

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah adalah Pengertian Pajak Hiburan adalah pajak atas

penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan,

permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

Pajak Penerangan Jalan, yaitu pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan

ketentuan   bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang

rekeningnya dibayai oleh pemerintah daerah.

Pajak Parkir adalah pajak atas atas penyelenggaraan tempat parkir di luar

badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang

disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan

bermotor.Parkir adalah kendaraan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak

bersifat sementara. Sebagai daerah yang memiliki potensi yang besar dalam
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pariwisata pemerintah daerah sebaiknya meningkatkan potensi-potensi pariwisata

sebagai pendapatan asli daerah untuk meningkatkan pendapatan, pembanguan,

pelayanan dan kemandirian daerah. Sebagai bentuk pemerintahan daerah

mewujudkan tanggung jawab dalam mengurus dan mengatur rumah tanggannya

sendiri.Agar tidak menggantungkan dan mengandalkan bantuan dari pemerintah

pusat.

Menurut penjelasan Undang-undang No 32 tahun 2004Pajak daerah

sebagai salah satu komponen penerimaan pendapatan asli daerah yang cukup

besar bagi peningkan pendapatan asli daerah, sehingga dengan semakin besar

pajak maka semakin besar pula pendapatan. Dengan upaya meningkatkan

pendapatan asli daerah maka pemerintah harus memanfaatkan potensi-potensi

yang dimiliki daerah seperti sumber pariwisata memiliki banyak cabang untuk

meningkatkan pendapatan asli daerah seperti pajak hotel, pajak restoran dan pajak

hiburan memiliki andil besar dalam peingkatan pendapatan asli daerah.

2.1.9.1 Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah

Dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 Pajak

Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik

yang disediakan, berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai

suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.Parkir

adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

Kota Bandung adalah salah satu daerah wisata yang semakin hari banyak

dikunjungi oleh para wisatawan sudah tentu dituntut untuk mampuh menyediakan

berbagai fasilitas baik sarana maupun prasarana untuk mendukung perkembangan
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daerah sesuai dengan predikat daerah yang disandang. Sebagai tuntutan berbagai

fasilitas seperti tempat hiburan, penginapan, rumah makan,  tempat refleksi,

pagelaran budaya, aneka hiburan dan fasilitas lain, sebenarnya justru akan

menjadi peluang bagi daerah untuk lebih meningkatkan upaya perolehan dan

penggalian sumber pendapatan sektor ini.

2.2 Hipotesis

Menurut Uma (2007:135),hipotesis dapat didefinisikan sebagai hubungan

yang diperkirakan secaralogis diantaradua variabelyang diungkapkan dalam

bentuk pertanyaan secara logis. Hubungan tersebut diperkirakan berdasarkan

jaringan asosiasi yang ditetapkan dalam kerangka teoritis yang dirumuskan untuk

studi penelitian,dengan menguji hipotesis dan menegaskan perkiraan

hubungan,diharapkan bahwa solusi dapat ditemukan untuk mengatasi masalah

yang dihadapi.

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini berkaitan dengan ada atau

tidaknya  kontribusi variable xterhadap variabel Y, dimana hipotesis nol (H0)

yaitu suatu hipotesis tentang tidak adanya hubungan, atau untuk ditolak,

sedangkan Hipotesis alternatif (Ha) merupakan hipotesis yang diajukan peneliti

dalam penelitian ini, maka hipotesis yang disajikan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut :

Ho1 = Tidak ada Efektivitas dan Kontribusi pemungutan Pajak Parkirterhadap

Pendapatan Asli Daerah.

H1 = Pemungutan Pajak Parkir efektif dan berkontribusi terhadap Pendapatan

Asli Daerah.
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Ho2 = Tidak ada kontribusi Pemungutan Pajak Penerangan Jalan terhadap

Pendapatan Asli Daerah.

H2 = PemungutanPajak Penerangan Jalan efektif dan berkontribusi terhadap

Pendapatan Asli Daerah.

Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung
Jalan Wastukencana No. 2 Bandung

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

Pendapatan Asli Daerah
Menurut Abdul Halim (2012) Pendapatan Asli Daerah merupakan semua

penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli Daerah.
Dipisahkan menjadi 4 Jenis

Pajak
Penerangan Jalan

Pajak Parkir

Target Realisasi

Efektivitas Dan Kontribusi pemungutan  Pajak
Parkir Dan Penerangan Jalan  Kota Bandung

Hasil Pajak
Daerah

Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah

Hasil Lain-
Lain yang Sah

Hasil Retribusi
Daerah


