
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

2.1  Partisipasi Penyusunan Anggaran  

Agar proses penyusunan anggaran dapat menghasilkan anggaran yang 

dapat berfungsi sebagai alat pengendalian, proses penyusunan anggaran harus 

mampu menanamkan sense of commitment dalam diri penyusunnya. Proses 

penyusunan anggaran yang tidak menanamkan sense of commitment dalam diri 

penyusunnya berakibat anggaran yang disusun tidak lebih hanya sebagai alat 

perencana belaka, yang jika terjadi penyimpangan antara realisasi dari 

anggarannya, tidak satupun pimpinan yang merasa bertanggungjawab.  

Menurut Mulyadi (2001:513), dalam bukunya menjelaskan bahwa :  

Partisipasi adalah suatu proses pengambilan keputusan bersama 

oleh dua pihak atau lebih yang mempunyai dampak masa depan bagi 

pembuat keputusan tersebut.  

Partisipasi dalam penyusunan anggaran berarti keikutsertaan pimpinan 

maupun pihak terkait dalam memutuskan bersama dengan tim penyusun anggaran 

mengenai ragkaian kegiatan dimasa datang yang akan ditempuh dalam pencapaian 

sasaran anggaran. Dengan adanya partisipasi, maka akan mendorong moral kerja 

yang tinggi dan inisiatif para pimpinan.  

2.1.1 Anggaran  

Dalam pengelolaan organisasi, manajemen menetapkan tujuan (goals) dan 

sasaran dan kemudian membuat rencana kegiatan untuk mencapai tujuan dan 

sasaran tersebut. Secara umum manajemen dapat diartikan sebagai suatu proses 

yang terdiri dari perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), 

pengarahan (actuating), dan pengendalian (controlling) dalam upaya mencapai 

tujuan secara efektif dan efesien. Dari keempat fungsi manajemen tersebut, maka 

planning merupakan fungsi yang memegang peranan yang sangat penting karena 

merupakan dasar bagi pelaksanaan fungsi-fungsi yang lain. 



 
Aktivitas planning menghasilkan rencana (plan) yang terdiri dari elemen-

elemen tujuan (goals), strategi (strategy), program (program), prosedur 

(procedure) dan anggaran (budget). Dengan demikian dapat disimpulkan 

anggaran merupakan salah satu elemen penting dalam kegiatan manajemen, 

khususnya dalam perencanaan.  

2.1.2 Pengertian Anggaran   

Anggaran merupakan suatu alat penting untuk perencanaan dan 

pengendalian jangka pendek yang efektif dalam organisasi. Suatu anggaran 

biasanya meliputi waktu satu tahun dan menyatakan pendapat dan beban yang 

direncanakan untuk satu tahun itu.  

Menurut Munandar (2001;1) pengertian anggaran adalah:  

Suatu rencana yang disusun secara sistematis, yang meliputi seluruh 

kegiatan perusahaan, yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter 

dan berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu yang akan 

datang .   

Sedangkan menurut Mulyadi (2001:488) pengertian anggaran adalah:  

Anggaran merupakan suatu rencana karja yang dinyatakan secara 

kuantitatif, yang diukur dalam satuan moneter standard dan satuan 

ukuran yang lain, yang mencakup jangka waktu satu tahun . 

Pengertian lain dari anggaran seperti yang dinyatakan oleh Adisaputro 

dan Marwan Asri (2001:1) adalah:  

Business budget adalah suatu pendekatan yang formal dan sistematis 

daripada pelaksanaan tanggung jawab manajemen di dalam 

perencanaan, koordinasi, dan pengawasan .   

Menurut Mardiasmo (2002:62) anggaran sector publik:   

Anggaran publik berisi rancana kegiatan yang dipresentasikan 
dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam 
satuan moneter. Dalam bentuk yang paling sederhana, anggaran 
publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi 



keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai 
pendapatan, belanja, dan aktivitas. Anggaran berisi estimasi 
mengenai apa yang akan dilakukan organisasi di masa yang akan 
datang. Setiap anggraan memberikan informasi mengenai apa yang 
hendak dilakukan dalam beberapa periode yang akan datang .     

Dari pengertian  diatas dapat disimpulkan bahwa anggaran mempunyai  

empat unsur, yaitu: 

1. Rencana, yaitu suatu penentuan terlebih dahulu tentang aktivitas atau 

kegiatan yang akan dilakukan di waktu yang akan datang. 

2. Meliputi seluruh kegiatan perusahaan, yaitu mencakup semua kegiatan 

yang akan dilakukan oleh semua bagian-bagian yang ada dalam 

perusahaan. Mengingat bahwa budget adalah suatu rencana yang nantinya 

akan dijadikan sebagai bahan pedoman kerja, sebagai alat 

pengorganisasian kerja dan alat pengawasan, maka sudah semestinya 

bahwa budget mencakup seluruh kegiatan perusahaan.   

3. Dinyatakan dalam satuan moneter, yaitu unit (kesatuan) yang dapat 

diterapkan pada berbagai kegiatan perusahaan yang beraneka ragam. 

4. Jangka waktu tertentu yang menunjukan bahwa budget berlakunya untuk 

masa yang akan datang. Ini berarti bahwa apa yang dimuat di dalam budget 

adalah taksiran-taksiran tentang apa yang akan terjadi serta apa yang akan 

dilakukan diwaktu yang akan datang.  

2.1.3 Tujuan Penyusunan Anggaran 

Anggaran perusahaan dapat dianggap sebagai suatu sistem tunggal yang 

memiliki ciri khas tersendiri, oleh karena anggaran perusahaan tersebut 

mempunyai tujuan serta cara kerja tersendiri yang merupakan suatu kebulatan dan 

yang berbeda dengan tujuan serta cara kerja sistem lain yang terdapat dalam 

perusahaan. Menurut Ellen C et al (2001:4) tujuan penyusunan anggaran adalah: 

1. Untuk menyatakan harapan / sasaran 
   2. Untuk mengkomunikasikan 
   3. Untuk menyediakan rencana terinci 
   4. Untuk mengkoordinasikan 
   5. Untuk menyediakan alat pengukur

  



Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan anggaran 

merupakan salah satu alat perencanaan yang digunakan oleh pihak manajemen 

untuk mengendalikan kegiatan operasional dan investasidan juga dijadikan 

sebagai alat ukur.  

2.1.4 Syarat Penyusunan Anggaran  

Menurut Supriyono (2001:95) anggaran akan berhasil jika memenuhi 

syarat sebagai berikut: 

1. Adanya Organisasi yang Sehat  
Organisasi yang sehat adalah organisasi yang membagi tugas 
fungsional dengan jelas dan menentukan garis wewenang dan 
tanggung jawab yang tegas. 

  2. Adanya Sistem Akuntansi yang memadai 
                  Meliputi: 

1)   Penggolongan rekening yang sama antara anggaran dan  
realisasinya             

       sehinnga dapat dibandingkan dan dihitung 
penyimpangannya. 
2)   Pencatatan akuntansi memberikan informasi tentang realisasi 

anggaran.  
3)   Laporan didasarkan pada akuntansi pertanggungjawaban. 

  3. Adanya Penelitian dan Analisa 
Penelitian dan analisa diperlukan untuk menetapkan alat 
pengukuran prestasi sehingga dapat dipakai untuk menganalisis 
prestasi. 

  4. Adanya Dukungan dari Para Pelaksana 
Anggaran dapat dipakai sebagai alat yang baik bagi manajemen 
jika ada dukungan aktif pelaksana dari tingkat atas dan bawah.

   

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam penyusunan anggaran 

perlu diperhatikan syarat sebagai berikut: 

1. Dalam penyusunan anggaran harus mempunyai organisasi yang sehat, 

yang meliputi pembagian tanggung jawab dan wewenang yang jelas. 

2. Harus ada evaluasi dan reorganisasi system akuntansi, dimana system 

tersebut sesuai dengan tanggung jawab di perusahaan. 

3. Anggaran harus mendapatkan dukungan dari para pelaksana sehingga 

dapat berguna dalam perencanaan dan pengendalian manajemen.    



2.1.5   Karakteristik Anggaran  

Dalam penyusunan suatu anggaran, terlebih dahulu kita harus mengetahui 

karakteristik anggaran tersebut. Dengan demikian kita mengetahui mengenai 

anggaran yang kita buat.  

Menurut Mulyadi (2001:490) anggaran mempunyai karakteristik sebagai 

berikut: 

1. Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan selain  
keuangan. 

2. Anggaran umumnya mencakup jangka waktu satu tahun. 
3. Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen yang 

berarti bahwa para manajer  setuju  untuk  menerima  tanggung  
jawab  untuk  mencapai sasaran yang ditetapkan dalam anggaran. 

4. Usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak yang 
berwenang lebih tinggi dari penyusunan anggaran. 

5. Sekali disetujui, anggaran hanya dapat diubah dibawah kondisi 
tertentu. 

6. Secara berkala, kinerja keuangan sesungguhnya dibandingkan 
dengan anggaran dan selisihnya dianalisis dan dijelaskan.

  

Menurut Mulyadi (2001:511) selain karakteristik-karakteristik secara 

umum diatas terdapat juga karakteristik-karakterisrik anggaran yang baik, yaitu: 

1.  Anggaran disusun berdasarkan program. 
  2. Anggaran disusun berdasarkan karakteristik pusat  pertanggung  
       jawaban yang dibentuk dalam organisasi perusahaan. 
  3. Anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan dan pengendalian.

   

Berdasarkan kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa karakteristik 

anggaran mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 

1. Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan, walaupun satuan 

keuangan tersebut dibantu dengan data non keuangan. 

2. Anggaran umumnya meliputi waktu satu tahun. 

3. Anggaran merupakan komitmen manajemen yang berarti bahwa 

manajer mau menerima tanggung jawab untuk mencapai target yang 

dianggarkan. 

4. Usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pejabat yang lebih tinggi 

dari penyusunan anggaran. 

5. Anggaran yang telah disetujui diubah jika terjadi kondisi khusus. 



6. Secara periodik kinerja keuangan sesungguhnya dibandingkan dengan 

anggaran kemudian selisihnya dianalisis dan dijelaskan.  

2.1.6  Fungsi Anggaran 

Anggaran mencerminkan suatu komitmen oleh penyusunnya dengan 

atasannya. Oleh karena itu, anggaran menjadi tolak ukur terhadap kinerja aktual 

yang dapat dinilai. Anggaran memiliki bebeerapa fungsi yang terkandung di 

dalamnya sebagai berikut. 

Fungsi anggaran menurut Mulyadi (2001:502) adalah sebagai berikut: 

1.   Anggaran merupakan hasil akhir proses penyusunan rencana 
kerja. 

     2.  Anggaran merupakan cetak biru aktivitas yang akan 
dilaksanakan                   perusahaan di masa yang akan datang.  

     3. Anggaran berfungsi sebagai alat komunikasi intern yang        
mehubungkan berbagai unit organisasi dalam perusahaan dan 
yang menghubungkan manajer bawah dan manajer atas. 

    4.  Anggaran berfungsi sebagai tolak ukur  yang dipakai sebagai   
pembanding hasil operasi sesungguhnya.  

   5. Anggaran berfungsi sebagai alat untuk mempengaruhi dan 
memotivasi manajer dan karyawan agar senantiasa bertindak 
secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan organisasi.

    

Menurut Munandar (2001:10) fungsi anggaran adalah sebagai berikut :  

    1. Sebagai pedoman kerja 
Anggaran berfungsi  sebagai pedoman kerja dan memberikan 
arah serta sekaligus memberi target-target yang harus dicapai 
oleh kegiatan-kegiatan perusahaan di waktu yang akan datang. 

2. Sebagai alat pengorganisasian kerja 
Anggaran berfungsi sebagai alat untuk pengkoordinasian kerja 
agar semua bagian-bagian yang terdapat didalam perusahaan 
dapat saling menunjang, saling bekerja sama dengan baik, untuk 
menuju ke sasaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian 
kelancaran jalannya perusahaan akan lebih terjamin.    

3. Sebagai alat pengawasan kerja 
Anggaran berfungsi pula sebagai tolak ukur, sebagai alat 
pembanding untuk menilai realisasi kegiatan perusahaan nanti. 
Dengan membandingkan antara apa yang dicapai oleh realisasi 
kerja perusahaan, dapatlah dinilai apakah perusahaan telah 
sukses bekerja ataukah kurang suksas bekerja. Dari 
perbandingan antara anggaran dengan realisasinya sehingga 
dapat pula diketahui kelemahan-kelemahan dan kekuatan-



kekuatan yang dimiliki perusahaan. Hal ini dapat dipergunakan 
sebagai bahan pertimbangan yang sangat berguna untuk 
menyusun rencana-rencana selanjutnya secara lebih matang dan 
lebih akurat.

   

2.1.7 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyusunan Anggaran 

Anggaran dapat berfungsi bilamana taksiran-taksiran yang termuat 

didalamnya cukup akurat, sehingga tidak jauh berbeda dengan realisasinya nanti. 

Untuk bias melakukan penaksiran secara lebih akurat, diperlukan berbagai data, 

informasi, dan pengalaman, yang merupakan faktor-faktor yang harus 

dipertimbangkan dalam penyusunan anggaran. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penyusunan anggaran menurut 

Munandar (2001:13) adalah: 

1. Faktor intern 

  2. Faktor ekstern

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa menyusun anggaran perlu diperhatikan 

faktor-faktor intern dan faktor-faktor ekstern yang mempengaruhi perubahan.  

2.1.8 Prosedur Penyusunan Anggaran 

Pada dasarnya prosedur penyusunan anggaran akan dipengaruhi oleh jenis 

perusahaannya. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan efektivitas perusahaan 

yang akan menimbulkan permasalahan yang berbeda pula untuk masing-masing 

perusahaan. 

Sofyan Syafri Harahap (2001:83), mengemukakan tiga prosedur 

penyusunan yang biasanya digunakan suatu organisasi yaitu: 

1.  Otoriter atau Top Down Budgeting 
Otoriter atau Top Down Budgeting adalah prosedur penyusunan 
anggaran yang ditetapkan sendiri oleh pimpinan dan anggaran 
inilah yang harus dilaksanakan bawahan tanpa keterlibatan 
bawahan dalam penyusunannya. 

2. Demokrasi atau Bottom Up Budgeting 
Demokrasi atau Bottom Up Budgeting adalah prosedur 
penyusunan   anggaran berdasarkan hasil karyawan. Budget 
disusun mulai dari bawahan sampai keatasan.   



3. Campuran atau Top Down dan Bottom Up Budgeting 
Campuran atau Top Down dan Bottom Up Budgeting adalah 
prosedur penyusunan dari kedua metode diatas. Disini 
perusahaan menyusun budget dengan memulainya dari atas dan 
kemudian untuk selanjutnya dilengkapi dan dilanjutkan oleh 
karyawan bawahan .   

Pada dasarnya yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyusunan 

serta pelaksanaannya ada di tangan pimpinan tertinggi perusahaan. Namun 

demikian tugas menyiapkan dan menyusun budget serta kegiatan-kegiatan 

budgeting lainnya tidak harus ditangani sendiri oleh pimpinan tertinggi 

perusahaan, melainkan dapat didelegasikan kepada bagian dalam perusahaan. 

Adapun siapa atau bagian apa yang diserahi tugas mempersiapkan dan menyusun 

budget tersebut sangat tergantung pada struktur orgnisasi dari masing-masing 

perusahaan.   

2.2 Pengertian Efektivitas 

Efektivitas  merupakan  salah satu kunci keberhasilan sebuah organisasi 

dalam mencapai tujuannya. Setiap kegiatan organisasi yang dilakukan secara 

efektif akan membawa hasil yang baik dan memuaskan. Mengingat akan 

pentingnya efektivitas tersebut maka setiap organisasi senantiasa dituntut agar 

dapat mengukur tingkat efektivitas dari setiap kegiatan yang dilaksanakan, hal ini 

dilakukan agar setiap kegiatan yang dilaksanakan dalam organisasi tersebut dapat 

membawa hasil yang baik serta sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan 

sebelumnya.  

Menurut mardiasmo (2002:134) pengertian efektivitas adalah sebagai 

berikut: 

Ukuran  berhasil  atau  tidaknya suatu organisasi  mencapai  
tujunnya.  Apabila suatu organisasi berhasil mencapai suatu tujuan, 
maka organisasi tersaebut dikatakan efektif. Hal terpenting yang 
perlu dicatat adalah bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang 
berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan 
tersebut. Biaya boleh jadi melebihi apa yang telah dianggarkan, boleh 
jadi dua kali lebih besar, atau bahkan tiga kali lebih besar daripada 
yang telah dianggarkan. Efektivitas hanya melihat apakah suatu 
program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan . 



   Sedangkan menurut Arens et al (2005:775) pengertian efektivitas adalah 

sebagai berikut:  

Efectiveness is the degree to wich the organitation s objevtive are 

accomplished

 

Dari pengertian tersebut jelas bahwa efektivitas menunjukkan derajat 

keberhasilan suatu organisasi dalam usahanya untuk mencapai apa yang menjadi 

tujuan organisasi tersebut. 

Pengertian efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian 

tujuan atau target kebijakan (hasil guna).  Efektivitas merupakan hubungan antara 

keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional 

dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai sasaran akhir kebijakan. 

Indikator efektivitas menggambarkan jangkaun akibat dan dampak dari 

keluaran program untuk mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi 

output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, 

maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. 

Tentu saja pengertian efektivitas tidak semata-mata menitikberatkan pada 

segi output melainkan juga memperhatikan pada aspek-aspek lainnya, misalnya 

yaitu: 

1. Dengan mempertimbangkan cara-cara alternatif yang berupa rancangan-

rancangan program alternatif untuk mencapai tujuan. 

2. Dengan mempertimbangkan tujuan-tujuan alternatif yang merupakan 

kemungkinan-kemungkinan target/sasaran yang lain. 

Perluasan titik pandang terhadap pengertian efektivitas tersebut di atas 

berakibat pada luas lingkup perhatian pemeriksaan hasil program yang mana 

sampai ke masalah  penelitian  terhadap kebijaksanaan  manajemen tingkat 

atas atau strategi manajemen tingkat atas dalam mencapai tujuan program.  

2.3 Pajak   

Salah satu sumber yang digunakan oleh pemerintah dalam memenuhi 

kebutuhan pembiayaan sehubungan dengan kegiatan pembangunan di Indonesia 

adalah melalui sektor pajak. Pemasukan dari sektor ini cukup besar, sehingga 



sebaiknya pemeintah memberikan perhatian khusus dan pengelolaan yang lebih 

terarah pada sektor pajak agar pembangunan dapat berjalan lancar.   

2.3.1 Pengertian Pajak 

Dalam Manajemen Perpajakan, Moh Zain (2003:10) mengatakan bahwa 

ada bermacam-macam batasan atau definisi tentang pajak yang dikemukakan 

oleh para ahli dan berkenaan dengan hal ini akan dikemukakan definisi pajak 

menurut : 

1. Adriani  
Pajak ialah 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 gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum 
berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan 
pemerintahan .  

2. Rachmat Soemitro 
Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan 
undang-undang (yang dapat dipasakan) dengan tiada mendapat 
jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan 
dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum .   

Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut : 

Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas 
Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya 
digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama 
untuk membiayai public investment .  

3. Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., dan Brock Horace R. 
Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke 
sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun 
wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan 
terlebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan 
proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-
tugasnya untuk menjalankan pemerintahan .    

Dari definisi tersebut  di atas dapat disimpulkan bahwa ada dua hal 

penting yang terdapat pada pengertian pajak tersebut, yaitu: 



a) Iuran yang dapat dipaksakan, artinya iuran yang mau tidak mau harus 

dibayar oleh rakyat yang dikenakan kewajiban membayar iuran tersebut. 

Kalau rakyat atau badan hukum yang oleh pemerintah dikenakan 

kewajiban membayar iuran tersebut (lazim disebut wajib pajak) tidak 

melaksanakan pembayaran tersebut, maka wajib pajak yang bersangkutan 

dapat dikenakan tindakan hukum oleh Pemerintah berdasarkan undang-

undang atau dengan perkataan lain wajib pajak tersebut dapat dipaksa oleh 

pemerintah untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan 

menggunakan surat paksa dan sita. 

b) Tanpa jasa timbal/kontra prestasi/imbalan langsung, yang dapat 

ditunjukkan mengandung arti bahwa wajib pajak yang membayar iuran 

kepada negara tidak ditunjukkan secara langsung imbalan apa yang 

diperolehnya dari pemerintah atas pembayaran iuran tersebut. Berbeda 

dengan pembayaran iuran kebersihan, kita akan langsung ditunjukkan atau 

diberikan imbalan berupa diangkutnya pada waktu-waktu tertentu sampah 

yang kita tempatkan pada tempat sampah di depan rumah kita atau di 

tempat pembuangan sampah umum pada suatu komplek perumahan. 

Contoh lain misalnya bersekolah, maka kita harus bayar uang sekolah, 

sedang mereka yang tidak bersekolah tidak harus bayar uang sekolah. 

Imbalan yang secara tidak langsung diperoleh wajib pajak adalah berupa 

pelayanan pemerintah kepada seluruh anggota masyarakat, baik yang 

membayar pajak maupun yang dibebaskan dari pengenaan pajak, yaitu 

antara lain penyelenggaraan bidang keamanan, kesejahteraan, pembuatan 

jalan, saluran irigasi, pencegahan penyakit menular. 

Dari berbagai definisi tersebut di atas, baik pengertian secara ekonomis 

(pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah) atau 

pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan) dapat ditarik 

kesimpulan tentang ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak antara lain 

sebagai berikut: 



1) Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun 

pemerintah daerah berdasarkan atas undang-undang serta aturan 

pelaksanaannya. 

2) Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari 

sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor negara 

(pemungutan pajak/administrator pajak). 

3) Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum 

pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin 

maupun pemerintahan. 

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

pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib 

pajak. 

5) Selain fungsi budgeter (anggaran) yaitu fungsi mengisi Kas 

Negara/Anggaran Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan 

penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk 

mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi 

dan sosial (fungsi mengatur/regulatif).  

2.3.2 Dasar Pemungutan Perpajakan 

Menurut  Erly Suandy (2005:28),  ada 5 macam teori pajak yang 

digunakan sebagai dasar pengenaan pajak, yaitu : 

1. Teori Asuransi 
Teori ini mengatakan bahwa pajak itu diibaratkan sebagai suatu 

premi asuransi yang harus dibayar setiap orang (warga negara) , karena 
warga negara tersebut telah mendapatkan perlindungan atas hak-haknya 
dari pemerintah yaitu keselamatan jiwa dan bendanya. Dengan perkataan 
lain karena negara melindungi rakyat, maka rakyat harus membayar premi 
kepada negara dalam bentuk pajak (hampir sama dengan premi asuransi).  

Sekarang teori ini sudah tidak dipakai lagi karena tidak tepat lagi 
dan bertentangan dengan sifat pajak yang diartikan bahwa untuk 
pembayaran pajak tersebut rakyat tidak meminta imbalannya secara 
langsung sebagaimana layaknya yang dilakukan oleh perusahaan asuransi. 

2. Teori Kepentingan 
Menurut teori ini, yang harus membayar pajak adalah orang yang 

berkepentingan, dan besarnya pajak yang harus dibayar sesuai dengan 
besarnya kepentingan wajib pajak yang dilindungi. 



Teori ini tidak sesuai lagi dan ditinggalkan orang, karena tidak 
sesuai dengan sifat pajak, dimana kadang-kadang yang berkepentingan 
adalah orang yang tidak mampu yang justru perlu dilindungi oleh negara, 
misalnya rakyat miskin yang memerlukan perlindungan dalam jaminan 
sosial, sehingga disini terdapat kepentingan yang saling bertentangan. 
Dimana di satu pihak, negara mempunyai kepentingan untuk menghimpun 
dana dari pajak, tetapi di lain pihak orang yang mempunyai kepentingan 
ini tidak mampu membayarnya. Sedangkan menurut teori seharusnya 
merekalah yang lebih banyak membayar pajak, oleh karena itu tidak sesuai 
dengan kenyataannya. 

3. Teori Gaya Pikul  
Menurut teori gaya pikul semua warga negara harus membayar 

pajak, dimana besar kecilnya pajak tersebut harus sesuai dengan gaya 
(daya) pikul seseorang.  

Gaya pikul adalah besarnya kekuatan seseorang untuk dapat 
mencapai pemuasan kebutuhan setinggi-tingginya, setelah dikurangi 
dengan yang mutlak untuk kebutuhan yang primer.  

Yang termasuk dalam gaya pikul ini adalah segala macam beban 
pengeluaran dan tanggungan keluarganya, dan ini baru dapat dipikul bila 
seseorag mempunyai penghasilan. Gaya pikul seseorang tergantung dari 
pendapatan yang diperolehnya, susunan keluarga dan dari jumlah 
kekayaan yang dimilikinya.   

Teori ini disebut juga teori modern pemungutan pajak dan hampir 
dipakai semua negara. 

4. Teori Daya Beli 
Teori ini mengatakan bahwa setiap warga negara harus membayar 

berdasarkan kemampuan membelinya, apabila daya belinya besar berarti 
pendapatannya cukup besar pula, kemudian dari daya beli tersebut oleh 
negara dalam bentuk pajak, yang kemudian disalurkan kemabali kepada 
masyarakat.  

Jadi pajak ini berasal dari rakyat sesuai dengan kemampuannya 
yang kemudian kembali kepada rakyat yang disalurkan negara melalui 
pembangunan dan sebagainya. 

5. Teori Bhakti 
Teori ini mangutamakan kepentingan negara yang merupakan 

suatu kesatuan dari individu-individu dimana setiap warga negara terikat 
kepada pemerintahnya, sehingga negara mempunyai hak atas warganya 
dan memungkinkan secara mutlak untuk memungut pajak dari rakyatnya. 

Sebaliknya rakyat secara sadar membayar pajak karena 
menginsafinya sebagai kewajiban asli untuk membuktikan tanda baktinya 
kepada negara.     



2.3.3 Sistem Pemungutan Pajak  

Sistem pemungutan pajak yang digunakan menurut Mardiasmo (2006:6), 

yaitu: 

a. Self Assessment System 
Sistem ini memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab 
kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, 
membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus 
dibayar. 

b. Official Assessment System 
Sistem ini memberi kewenangan pemerintah untuk menentukan 
besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri Official Assessment adalah : 

 

Wewenang untuk menetapkan besarnya pajak terutang berada 
pada fiscus. 

 

Wajib pajak bersifat pasif. 

 

Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan 
Pajak oleh fiskus. 

c. With Holding System 
Arti kata With Holding adalah pemotongan pajak dengan bantuan 
pihak ketiga untuk menghitung dan menetapkan pajak yang terutang 
dan membantu pemerintahan memungut pajak dari wajib pajak. 
Yang dimaksud dengan pihak ketiga disini adalah orang atau badan 
yang bukan merupakan badan publik yang sebenarnya tak 
mempunyai wewenang memungut pajak, tetapi melalui Undang-
Undang diberi tugas serta wewenang untuk memungut pajak atas 
jumlah uang yang dibayarkan kepada karyawan, pemegang sahan 
dan sebagainya. Hasil pemungutan tersebut harus disetorkan ke kas 
negara dan jangka waktu tertentu yang dijelaskan dalam Undang-
Undang yang disertai dengan sanksi-sanksi tertentu apabila ia lalai 
dalam kewajiban tersebut.   

2.3.4 Fungsi Pajak 

Erly Suandy (2005:14) menjelaskan ada 2 fungsi pajak, yaitu : 

1. Fungsi Budgeter / Finansial 
Fungsi budgeter / finansial yaitu memasukkan uang sebanyak-

banyaknya ke kas negara, dengan tujuan untuk membiayai 
pengeluaran-pengeluaran negara. Upaya tersebut ditempuh dengan 
cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui 
penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak 
Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas 
Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan lain-lain.  

2. Fungsi Regulerend (mengatur) 



Fungsi regulerend / fungsi mengatur yaitu pajak yang 
digunakan sebagai alat untuk mengatur baik masyarakat di bidang 
ekonomi, sosial maupun politik dengan tujuan tertentu. 
Pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dapat 
dilihat dalam contoh sebagai berikut : 
a. Pemberian insentif pajak dalam rangka meningkatkan investasi baik 

investasi dalam negeri maupun investasi luar negeri. 
b. Pengenaan  pajak  ekspor untuk produk-produk tertentu dalam 

rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri. 
c. Pengenaan Bea Masuk dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah 

Untuk produk-produk impor tetentu dalam rangka melindungi 
produk-produk dalam negeri.  

2.3.5 Jenis Pajak 

Pembagian pajak menurut Mardiasmo (2003:5) dapat dilakukan 

berdasarkan golongan, sifatnya maupun wewenang pemungut. 

1. Menurut Golongannya 
Menurut golongannya, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu Pajak 
Langsung dan Pajak Tidak Langsung. 
a. Pajak Langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung 

sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau 
dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi 
beban sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh : Pajak 
Penghasilan, pajak penghasilan dibayar atau ditanggung oleh 
pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.  

b. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat 
dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. 
Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN).  

2. Menurut sifatnya 
Menurut sifatnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu Pajak 
Subjektif dan Pajak Objektif. 

a. Pajak Subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan 
pada keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang 
memperhatikan keadaan subjeknya. 
Contoh: Pajak Penghasilan. Dalam Pajak Penghasilan terdapat 
Subjek pajak (Wajib Pajak) orang pribadi. Pengenaan Pajak 
Penghasilan untuk orang pribadi tersebut memperhatikan keadaan 
pribadi Wajib Pajak (status perkawinan, banyaknya anak dan 
tanggungan lainnya). Keadaan pribadi Wajib Pajak tersebut 
selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan 
tidak kena pajak. 

b. Pajak Objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan 
pada objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau 
peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar 



pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib 
Pajak) maupun tempat tinggal. 
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas 
Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan.  

3. Menurut Lembaga Pemungutnya 
Menurut lembaga pemungutnya, pajak dikelompokkan menjadi dua 
yaitu Pajak Negara (Pajak Pusat) dan Pajak Daerah. 

a. Pajak Negara (Pajak Pusat) adalah pajak yang dipungut oleh 
pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga 
negara pada umumnya.  
Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 
Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Materai. 

b. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah 
baik daerah tingkat I maupun daerah tingkat II dan digunakan 
untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contoh: 
Pajak Reklame serta Pajak Hotel dan Restoran.  

2.4  Pajak Daerah 

    Berlangsungnya otonomi daerah menyebabkan pemerintah berusaha 

membuat undang-undang yang tepat mengenai pajak daerah hal ini 

diharapkan agar pemerintah daerah dapat menggali potensi yang berasal dari 

pajak daerah karena pajak daerah merupakan bagian dari pendapatan asli 

daerah yang tersebar kemudian disusun dengan pendapatan yang berasal dari 

retribusi daerah ( suparmoko). 

      Dengan demikian pemerintah daerah mengeluarkan undang-undang 

No.34 tahun 2000 penggatnti undang-undang No.18 tahun 1997 tentang 

pajak daerah dan retribusi daerah. Menurut Erly Sundary ( 2005 : 231) 

tujuan dibuatnya undang-undang ini adalah:  

1. menyederhanakan berbagai pungutan daerah dalam rangka mengurangi 

ekonomi biaya tinggi. 

2. Menyederhanakan system dan admistrasi perpajakan dan dan retribusi 

daerah untuk memperkuat pondasi penerimaan daerah khususnya daerah 

tingkat II, dengan mendefektifkan jenis pajak dan retribusi tertentu yang 

potensial. 

Pajak daerah juga diatur dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia 

No.65 Tahun 2001.  



2.4.1 Pengertian Pajak Daerah 

                        Pajak daerah sesuai pasal (1) angka 6 undang-undang Nomor 34 Tahun 

2000 adalah iuaran wajib yang dilajkukan oleh orang pribadi atau badan kepada 

daerah tanpa imbalan langsung yang dapat dipaksakan dan digunakan untuk 

membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 

                        Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak daerah memiliki 

unsur sebagai berikut : 

1. iuran wajib masyarakat kepada daerah. 

2. Berdasarkan Undang-undang 

3. Dapat dipaksakan 

4. Tidak mendapat jasa timbal yang seimbang  

Menurut Early Sundri  (2005 : 38) mendefinisikan  Pajak Daerah sebagai 

berikut :  

Pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah 
yang pelaksnaanya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Pajak 
Daerah diatur dalam Undang-undang dan hasilnya akan masuk 
keanggaran pendapatan dan belanja daerah. 

  

sedangkan berdasarkan Undang-undang  Nomor 34 Tahun 2000 tentang 

pajak daerah dan retribusi daerah mendefinisikan pajak daerah sebagai 

berikut :  

Iuran yang dilakukan orang pribadi atau badan kepada daerah 
tanpa imbalan lansung yangseimbang, yang dapat dipaksakan 
berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yang digunkan 
untuk membiyayai penyenggaraan pemerintah daerah dan 
pembangunan daerah.   

Dari uraian diatas dapat disimpulkan pajak daerah merupakan pajak yang 

dipungut oleh pemerintah daerah yang dapat dipaksakandan tanpa dapat imbalan 

langsung yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiyayai 

penyelenggaraan daerah dan pembangunn daerah.   



2.4.2 Dasar Hukum Pajak Daerah 

1. Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 

2. Undang-undang RI nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan 

retribusi, sebagai perubahan atas Undang-undang RI Nomor 18 tahun 

1997. 

3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 tahun 2001 tentang pajak daerah dan 

ada pula peraturan daerah yang disetujui oleh Mentri Dalam Negri.  

2.5 Efektivitas Pendapatan Pajak Daerah 

Konsep efektivitas merupakan pernyataan secara menyeluruh tentang 

seberapa jauh suatu organisasi telah mencapai tujuannya. Efektivitas juga dapat 

berarti kegiatan yang selesai tepat pada waktunya sesuai dengan rencana yang 

telah ditetapkan.  

Mardiasmo (2002;134) mengemukakan bahwa efektivitas adalah: 

Ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. 

Apabila suatu organisasi tersebut telah mencapai tujuannya 

dikatakan telah berjalan dengan efektif . 

Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan antara output 

dengan outcome. Output merupakan hasil yang yang dicapai dari suatu program, 

aktivitas, dan kebijakan. Sedangkan outcome adalah dampak yang ditimbulkan 

dari suatu aktivitas tertentu. 

Efektivitas juga dapat diartikan sebagai hubungan antara keluaran (output) 

suatu pusat pertanggungjawaban dengan sasaran yang harus dicapai. Semakin 

besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian sasaran, maka 

semakin efektif pusat pertanggungjawaban. Hal terpenting yang perlu dicatat 

adalah bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah 

dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut, tetapi efektivitas hanya melihat 

apakah suatu pekerjaan atau kegiatan telah mencapai tujuan yang ditetapkan. 

Berkaitan dengan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas 

pendapatan pajak daerah adalah tingkat pencapaian keberhasilan dinas pendapatan 



kota Bandung dalam mengelola pendapatan pajak daerah sesuai dengan target 

atau tujuan yang telah ditetapkan. 

Untuk itu agar efektivitas pendapatan pajak daerahl dapat tercapai maka 

pendapatan pajak daerah harus dikelola secara tertib, bertanggung jawab, dan taat 

pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terlepas dari peran 

koordinator yang mengurus pendapatan pajak daerah dengan rutin dan 

terprogram.                         


