
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  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 (2002:132) pengertian efektivitas adalah sebagai 

berikut: 

 “Efektivitas adalah hubungan antara keluaran dengan tujuan atau 
sasaran yang harus dicapai. Semakin besar kontribusi keluaran yang 
dihasilkan terhadap nilai pencapaian tersebut, maka dikatakan efektif 
pula suatu bagian”. 

 

   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. 

Menurut Mardiasmo (2002:132), pengertian efektivitas tersebut dapat di lihat 

pada gambar di bawah ini: 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Pengukuran Efektivitas 

 

Menurut Mardiasmo (2002:128) Pengukuran efektivitas berdasarkan pada 

beberapa dimensi antara lain:  

“ 1. Adanya sistem perencanaan dan pengendalian yang meliputi proses, 
prosedur dan struktur organisasi yang member jaminan bahwa 
organisasi telah dijelaskan dan dikomunikasikan ke seluruh bagian 
organisasi dengan menggunakan rantai komando yang jelas 
berdasarkan pada spesifikasi tugas pokok dan fungsi, kewenangan 
serta tanggung jawab. 

2. Perlu dilakukan pengawasan terhadap sumber daya manusia yang 
turut serta dalam mewujudkan tujuan organisasi. Penanggung jawab di 
suatu organisasi harus memotivasi stafnya untuk memperbaiki kinerja 
personal dan organisasi. Dan juga anggota organisasi perlu melakukan 
hubungan yang baik antara sesame anggota dan dengan masyarakat. 
Peran serta masyarakat juga dibutuhkan dalam mencapai visi dan misi 
organisasi. 

3. outcome dari output program, akan menjelaskan bagaimana jangkauan 
akibat dan dampak (outcome) dari suatu keluaran (output) program 
dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output 
yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang 
ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi”.  
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2.2 Pengertian Pajak 

Menurut  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. Sedangkan pengertian pajak menurut Soeparman Soemahamidjaja 

yang kemudian dikutip oleh Erly Suandy (2005:7) adalah sebagai 

berikut: 

“Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang 
dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna 
menutupi biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa korektif 
dalam mencapai kesejahteraan umum”. 

 
 

 



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). 

 

 

 



2.2.1  Fungsi Pajak 

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

budgeter (sumber keuangan negara) dan fungsi regulerend (mengatur). 

1 Fungsi anggaran (budgetair) 

Pembuatan  peraturan  perpajakan  yang  dimaksudkan  untuk memasukkan  uang  ke 

kas Negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran‐pengeluaran negara. 

2 Fungsi mengatur (regulerend) 

Pembuatan  peraturan  perpajakan  yang  dimaksudkan  untuk mengatur masyarakat 

baik di bidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu. Hal tersebut 

dapat dilihat dalam contoh sebagai berikut: 

a. Pemberian  tarif  yang  rendah  atau  pembebasan  pajak  kepada  Badan  koperasi 

yang  berkedudukan  di  Indonesia.  Tujuannya  memberikan  dorongan  bagi 

koperasi yang telah berdiri untuk lebih maju. 

b. Dalam bidang  sosial  (Keluarga Berencana) bagi  keluarga  yang memiliki  jumlah 

anak lebih dari 3 orang maka tidak diberikan tambahan untuk Penghasilan Tidak 

Kena Pajak. 

 

 

 

 

 



2.2.2 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, di mana 

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 kembali 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 mengutamakan kepentingan negara yang merupakan suatu kesatuan 

dari individu-individu di mana 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. 

 

2.2.3 Pengelompokan Pajak 

Pajak dapat di bagi beberapa jenis yaitu: 

1. Pembagian pajak atau dasar golongannya: 

a. Pajak langsung 

Pajak  langsung  adalah  pajak  yang  langsung  dibayar  atau  dipikul  oleh  Wajib 

Pajak, dan pajak ini langsng dipungut oleh pemerintah dari Wajib Pajak. 

b. Pajak tidak langsung 

Pajak  tidak  langsung  merupakan  pajak  yang  dipungut  kalau  ada  pada  suatu 

ketika  terdapat  peristiwa  atau  perbuatan  seperti  pergerakan  barang  tidak 

bergerak,  pembuatan  akta,  dan  lain‐lain,  dan  pajak  ini  tidak mempergunakan 

surat  ketetapan pajak,  atau dapat dialihkan pada orang  lain.  Jenis pajak  tidak 



langsung  adalah  pajak  yang  tidak  langsung  dipungut  oleh  pemerintah  kepada 

Wajib Pajak, dan pajak ini mengalihkan pembayarannya pada pihak ketiga. 

2. Pembagian pajak atas dasar kewenangan memungut: 

a. Pajak Negara (Pajak Pusat) 

Pajak Pusat yaitu pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah 

pusat. Contoh: PPh, PPN. 

b. Pajak Daerah  

Pajak Daerah yaitu pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah 

daerah. 

3. Pembagian pajak atas dasar sifatnya: 

a. Pajak subjektif atau bersifat perorangan 

Yaitu pajak yang dalam penggunaanya memperhatikan keadaan‐keadaan pribadi 

Wajib Pajak. 

b. Pajak objektif 

Yaitu  pajak  yang  bersifat  kebendaan  atau  objektif.  Yaitu  pajak  dalam 

penggunaannya tidak memperhatikan keadaan Wajib Pajak. 

 

 

 

 

 



2.2.4 Sistem Pemungutan Pajak 

Dalam pemungutan pajak, dikenal ada 3 sistem pemungutan pajak, yaitu: 

1. Self Assessment System 

Arti  kata  self  assessment  adalah menghitung  dan menetapkan  sendiri  pajak  yang 

terutang, dan membayarnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam 

peraturan yang berlaku. 

2. Official Assessment System 

Di dalam  sistem  ini, petugas pajak  yang  aktif untuk melakukan perhitungan pajak 

terutang yang harus dibayar oleh Wajib Pajak. 

3. With Holding System 

Arti kata With Holding adalah pemungutan pajak dengan bantuan pihak ketiga untuk 

menghitung  dan  menetapkan  pajak  yang  terutang  dan  membantu  pemerintah 

memungut  pajak  dari  Wajib  Pajak.  Misalnya  pemungutan  PPh  karyawan  oleh 

majikan. 

2.2.5 Cara Menentukan Besarnya Pajak 

Dalam menentukan besarnya pajak yang menjadi ukuran adalah besarnya 

kekayaan atau penghasilan dari wajib pajak. Ada 3 jenis stelsel yaitu : 

1. Stelsel Riil 

Pengenaan  pajak  didasarkan  pada  objek  (penghasilan  yang  nyata),  sehingga 

pemungutannya  baru  dapat  dilakukan  pada  akhir  tahun  pajak,  yakni  setelah 

penghasilan yang sesungguhnya diketahui. 

 



2. Stelsel Fiktif 

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang‐undang. 

Misalnya,  penghasilan  suatu  tahun  dianggap  sama  dengan  tahun  sebelumnya, 

sehingga  pada  awal  tahun  pajak  sudah  dapat  ditetapkan  besarnya  pajak  yang 

terutang untuk tahun pajak berjalan. 

3. Stelsel Campuran 

Stelsel  ini  merupakan  kombinasi  antara  nyata  dan  stelsel  anggapan.  Pada  awal 

tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan. Kemudian pada akhir 

tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. 

 

2.2.6 Azas Pemungutan Pajak 

Menurut Mardiasmo  (2006:7),  terdapat beberapa asas pemungutan pajak dan 

sistem yang digunakan, maupun tarif yang dipergunakan diantaranya:   

1. Azas Domisili 

Maksudnya  apabila  pemerinah  hendak  melaksanakan  pemungutan  pajak 

berdasarkan  azas  ini,  maka  yang  menjadi  dasar  pemungutannya  adalah  tempat 

tinggal  Wajib  Pajak  (domisili)  dengan  tidak  memandang  dimana  pendapatan  ini 

berasal, apakah dari dalam atau dari luar negeri. 

2. Azas Sumber 

Menurut  azas  sumber  cara  pemungutan  pajaknya  adalah  dengan  melihat  objek 

pajak tersebut bersumber darimana, jadi apabila di suatu Negara terdapat sumber‐



sumber  pendapatan, maka  Negara  tersebutlah  yang  berhak memungut  pajaknya 

dengan tidak menghiraukan tempat dimana Wajib Pajak itu berada. 

3. Azas kebangsaan 

Pajak yang berdasarkan azas kebangsaan adalah pajak yang dikenakan suatu Negara 

pada orang‐orang yang mempunyai kebangsaan dari Negara tersebut, dengan tidak 

memperdulikan dimana Wajib Pajak itu bertempat tinggal. 

2.3 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  berdasrkan  peraturan  daerah  sesuai  dengan  peraturan 

perundang‐undangan”. 

2.3.1 Pajak Daerah 

Berdasarkan undang-undang nomor 65 tahun 2001, pengertian pajak daerah yaitu; 

“pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, ialah iuran yang wajib 
dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa 
imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang 
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah 
dan pembangunan daerah”. 
 

 Pajak Daerah merupakan pajak yang wewenang pemungutannya terletak 

di tangan Pemerintah Daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga 

Pemerintah Daerah tersebut. Yang dimaksud daerah adalah daerah yang berhak 



mengurus rumah tangganya sendiri atau daerah otonomi dalam ikatan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Di Indonesia daerah yang berhak memungut pajak terdiri dari Daerah 

Tingkat I atau Propinsi dan Daerah Tingkat II atau Kota. 

 

2.3.1.1 Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah 

 Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah didasarkan pada Undang-undang 

Nomor 34 tahun 2000 tentang pajak daerah. 

 Pemungutan pajak daerah adalah: 

“Suatu rangkaian kegiatan dalam suatu proses yang meliputi sistem 
dan prosedur tertentu serta didasarkan pada azas fungsional yang 
menghubungkan tiap kegiatan yang ada pada tiap fungsi sehingga 
dapat berjalan dengan sendirinya dan pada akhirnya dapat 
menghasilkan suatu produk yang sesuai dengan yang direncanakan 
yaitu tertib administrasi dalam meningkatkan pendapatan daerah”. 

  

 Sedangkan pemungutan pajak daerah didasarkan pada Manual Pendapatan 

Daerah yang berlaku saat ini adalah: 

1. Dengan Surat Ketetapan Pajak (SKP), dikenal dengan system Official 

Assessment. 

Sistem ini lebih dikenal sebagai lembaga Aanslag atau system konversional 

dengan surat ketetapan pajak. Pada sistem ini pengenaannya ditetapkan oleh 

aparat pajak, sehingga secara formal wajib pajak terutang pajak sudah 

menerima Surat Ketetapan Pajak. 

 

 



Jenis-jenis Surat Ketetapan Pajak (SKP) ini berdasarkan Undang-undang 

No.34 tahun 2000, terdiri dari: 

“a. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), adalah surat keputusan yang 
menentukan besarnya jumlah pajak terutang. 

b. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) adalah surat untuk melakukan 
tagihan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. 

c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) adalah 
surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang 
terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran 
pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih 
harus dibayar. 

d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan 
(SKPDKBT) adalah surat keputusan yang menentukan jumlah 
tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan. 

e. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN) adalah surat 
keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama 
besarnya dengan jumlah kredit pajak/ pajak tidak terutang dan tidak 
ada kredit pajak. 

f. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) adalah surat 
keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak 
karena jumlah kredit pajak yang terutang/ tidak seharusnya 
terutang.” 
 

2. Pemungutan Pajak yang ditentukan oleh Wajib Pajak sendiri atau dikenal 

dengan system Self Assessment. 

Sistem ini dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 1947 dikenal dengan 

sistem Setor Tunai, kemudian dalam Tahun 1968 menurut Undang-undang 

No.8 tahun 1967 dikenal dengan sistem memperhitungkan pajak sendiri 

(MPS). Setelah reformasi perpajakan nasional (UU No. 6 Tahun 1983) dikenal 

sebagai Self Assessment bahkan untuk pajak Negara dipopulerkan dengan 

istilah Voluntary Compliance pada akhirnya dikenal sebagai sistem Self 

Assessment. Sistem ini dimulai dengan penunjukkan sebagai Wajib Pajak 

tunai, dimana wajib pajak diberi kepercayaan oleh pemerintah untuk 



menghitung sendiri, menyetor dan melaporkan bahkan untuk waktu tertentu 

diberi kesempatan untuk memperbaiki disesuaikan dengan penuntun. 

Pelaksanaan sistem ini memiliki minimal yang harus dipenuhi meliputi: 

a. Harus ada landasan hukum 

b. Harus ada petunjuk tarif yang jelas 

c. Harus ada formulir yang digunakan sebagai setoran masa maupun surat 

tagihan pajak daerah (STPD) yang merupakan surat untuk melakukan 

penagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. 

3. Sistem Pemungutan Pengkaitan. 

Meskipun tidak secara jelas diatur di dalam UU No.34 Tahun 2000, tetapi 

sistem ini masih berjalan dan menunjukan hasil yang baik untuk memungut 

pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor serta pajak 

penerangan jalan. 

4. Sistem Pemungutan dengan Benda Berharga/ Harta 

Seperti sistem Pengkaitan, pemungutan dengan benda berharga dan kartu juga 

diatur secara tegas di dalam UU No. 34 tahun 2000. Akan tetapi sangat 

dimungkinkan sistem ini masih diperlukan, karena untuk jenis pungutan 

tertentu masih cukup efektif dan efisien untuk dijelaskan. 

Yang dimaksud dengan benda-benda berharga adalah karcis, kupon, legas, 

formulir berharga, bahkan materi yang diterbitkan oleh Pemda. Benda 

berharga ini sangat cocok untuk memungut pajak daerah. 

Sedangkan yang dimaksud dengan kartu sebagai sarana pemungutan dapat 

dibedakan sebagai: 



a. Kartu sebagai alat untuk membayar (tempat tanda terima). 

b. Kartu sebagai tanda terima pembayaran. 

 

2.3.1.2 Mekanisme Pemungutan Pajak Daerah 

Berdasarkan keputusan menteri dalam negeri Nomor 43 tahun 1999 

Tentang Sistem dan prosedur administrasi pajak daerah, retribusi Daerah dan 

penerimaan pendapatan lain-lain, mekanisme pemungutan pajak daerah/ retribusi 

daerah meliputi sistem dan prosedur sebagai berikut: 

“ 1.   Sistem dan Prosedur pendaftaran dan pendataan. 
2.   Sistem dan Prosedur penetapan.  
3.   Sistem dan Prosedur penyetoran. 
4.   Sistem dan Prosedur angsuran dan penundaan. 
5. Sistem dan Prosedur pembukuan dan pelaporan. 
6. Sistem dan Prosedur keberatan dan banding. 
7. Sistem dan Prosedur penagihan. 
8. Sistem dan Prosedur pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan 

dan penghapusan atau pengurangan saksi administrasi. 
9. Sistem dan Prosedur pengembalian kelebihan pembayaran”. 

 

2.3.1.3 Jenis dan Tarif Pajak Daerah 

Tarif pajak daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah diatur 

dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang ditetapkan dengan 

pembatasan tarif paling tinggi, yang berbeda untuk setiap jenis pajak daerah. 

a. Pajak Propinsi 

1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air (PKB). 

Pajak ini merupakan pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan 

bermotor dan kendaraan diatas air. 

Dengan tarif paling tinggi ditetapkan 5%. 



Tarif ini dikenakan atas nilai jual kendaraan serta faktor-faktor 

penyesuaian yang mencerminkan biaya ekonomis yang diakibatkan oleh 

penggunaan kendaraan bermotor, misalnya kerusakan jalan dan 

lingkungan sedangkan untuk tarif kendaraan diatas air dikenakan atas nilai 

jual kendaraan diatas air. 

2. Bea Balik Nama Kendaran Bermotor dan Kendaran di atas air (BBNKB). 

Pajak ini adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor dan 

kendaraan diatas air sebagai akibat perjanjian dua pihak/perbuatan sepihak 

atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan 

atau pemasukan kedalam badan usaha. 

Dengan tarif paling tinggi ditetapkan 10% 

Tarif ini dikenakan atas nilai jual kendaraan bermotor dan tarif Bea Balik 

Nama Kendaraan diatas Air dikenakan atas nilai jual kendaraan diatas air. 

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). 

Pajak ini adalah pajak atas bahan bakar yang disediakan/dianggap 

digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan-bakar yang 

digunakan untuk kendaraan diatas air. 

Dengan tarif paling tinggi ditetapkan 5%. 

Tarif ini dikenakan atas nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor. 

4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air 

Permukaan. 



Pajak ini adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah 

atau air permukaan untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan, 

kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertaniaan rakyat. 

Dengan tarif paling tinggi ditetapkan 20%. 

Tarif ini dikenakan atas nilai perolehan air yang diambil dan 

dimanfaatkan, antara lain berdasarkan jenis, volume, kualitas air dan 

lokasi sumber air. 

Tarif pajak propinsi ditetapkan seragam di seluruh Indonesia dan diatur 

dalam peraturan pemerintah. Penetapan tarif yang seragam untuk jenis-jenis pajak 

propinsi dimaksudkan agar dalam pelaksanaannya bersifat netral terhadap wajib 

pajak sehingga dapat dihindarkan dari praktik pemanfaatan tarif pajak yang lebih 

rendah pada daerah tertentu. 

 

b. Pajak Kota  

1. Pajak Hotel (Perda Kota No. 02 Tahun 2003 tentang Pajak Hotel). 

• Obyek  Pajak  adalah  pelayanan  yang  disediakan  hotel  dengan  pembayaran 

kepada hotel. 

• Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran 

kepada hotel. 

• Wajib Pajak adalah pengusaha hotel. 

• Tarif  Pajak  ditetapkan  sebesar  10  %  (sepuluh  persen)  dari  jumlah 

pembayaran kepada hotel. 

 



2. Pajak Restoran (Perda Kota No. 03 Tahun 2003 tentang Pajak Restoran). 

• Obyek  Pajak  adalah  pelayanan  yang  disediakan  restoran  dengan 

pembayaran kepada restoran. 

• Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran 

kepada restoran. 

• Wajib Pajak adalah pengusaha restoran. 

• Tarif  Pajak  ditetapkan  sebesar  10  %  (sepuluh  persen)  dari  jumlah 

pembayaran kepada restoran. 

3. Pajak Hiburan (Perda Kota No. 11 Tahun 2000 tentang Pajak Hiburan). 

• Obyek  Pajak  adalah  semua  jenis  pertunjukan,  permainan,  permainan 

ketangkasan  dan/atau  keramaian  dengan  nama  dan  bentuk  apapun  yang 

ditonton  atau dinikmati  oleh  setiap orang dengan dipungut bayaran  tidak 

termasuk fasilitas berolah raga yang antara lain berikut taripnya : 

1) Pertunjukan Film di Bioskop : 

- Golongan A II utama sebesar 12,5 % 

- Golongan A II sebesar 10 % 

- Golongan A I sebesar 10 % 

- Golongan B II sebesar 7,5 % 

- Golongan B I sebesar 7,5 % 

- Golongan C sebesar 5 % 

- Golongan D sebesar 5 % 

- Jenis Keliling sebesar 5 % 



2) Pertunjukan kesenian dan sejenisnya seperti kesenian tradisional, 

pertunjukan sirkus, pameran seni, pameran busana, kontes 

kecantikan sebesar 10 %. 

3) Pertunjukan/pergelaran musik dan tari sebesar 25 %. 

4) Diskotik, Bar, Karaoke, Pub, Klub Malam sebesar 30 %. 

5) Permainan Bilyard sebesar 10 %. 

6) Permainan ketangkasan dan sejenisnya : 

- Dewasa sebesar 25 % dan anak‐anak sebesar 10 %. 

7) Panti Pijat sebesar 25 %. 

8) Mandi Uap dan sejenisnya sebesar 25 %. 

9) Pertandinangan Olah Raga sebesar 12,5 %. 

10) Permainan Bowling sebesar 15 %. 

11) Tempat rekreasi termasuk di dalamnya kolam renang sebesar 10 %. 

12) Pusat Kebugaran sebesar 10 %. 

13) Jasa Pemandu Lagu sebesar 30 %. 

4. Pajak Penerangan Jalan (Perda Kota No. 28 Tahun 2002 tentang Pajak 

Penerangan Jalan). 

• Obyek Pajak adalah setiap penggunaan tenaga listrik 

• Subyek  Pajak  adalah  orang  pribadi  atau  badan  yang  menjadi  pelanggan 

listrik dan/atau pengguna tenaga listrik 

• Tarif Pajak ditetapkan sebagai berikut : 

1) Penggunaan tenaga listrik bukan untuk golongan industri yang 

berasal dari PLN sebesar 4,5 %. 



2) Penggunaan tenaga listrik untuk golongan industri/usaha yang 

berasal dari PLN sebesar 3 %. 

3) Penggunaan tenaga listrik bukan yang bukan berasal dari PLN 

sebesar 9%. 

5. Pajak Parkir (Perda Kota No. 05 Tahun 2004 tentang Pajak Parkir). 

Pajak ini adalah jenis pajak daerah yang baru, walaupun sebenarnya parkir 

ini sejak dulu sudah termasuk sebagai komponen PAD tetapi bukan dari 

sektor pajak tetapi dari sektor retribusi. 

Pajak ini dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan 

untuk orang pribadi/ badan baik yang disediakan berkaitan dengan pokok 

usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan 

tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasinya. 

Tarif paling tinggi yang dapat dikenakan adalah 20% 

6. Pajak Reklame (Perda Kota No. 08 Tahun 2003 tentang Pajak Reklame). 

• Obyek Pajak meliputi : 

a. Reklame papan/billboard  

b. Reklame Kain    

c. Reklame melekat (sticker)   

d. Reklame selebaran    

e. Reklame berjalan.kendaraan  

f. Reklame udara  

g. Reklame suara 

h. Reklame film/slide 



i. Reklame pernyataan 

• Obyek Pajak yang dikecualikan meliputi : 

a. Reklame  Internet,  TV,  Radio,  Warta  Harian  (bulanan)  dan  atau 

mingguan. 

b. Reklame  khusus  untuk  kegiatan  :  sosial,  pendidikan  dan  keagamaan 

politik.  

c. Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan 

atau melalukan pemesanan reklame. 

• Tarif pajak sebesar 25 % 

7. Pajak Sewa Menyewa/Kontrak Rumah dan/atau Bangunan (Perda Kota 

No. 04 Tahun 2003 tentang Pajak Sewa Menyewa/Kontrak Rumah 

dan/atau Bangunan). 

• Obyek  Pajak  adalah  pelayanan  yang  disediakan  dengan  pembayaran  atas 

penghunian  dan/atau  penggunaan  rumah  dan/atau  bangunan  yang 

disewakan/dikontrakan . 

• Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyewa/mengontrak 

rumah dan/atau bangunan. 

• Wajib  Pajak  adalah  orang  pribadi  atau  badan  yang menjalankan  kegiatan 

sewa menyewa/mengontrak rumah dan/atau bangunan lainnya. 

• Tarif  Pajak  ditetapkan  sebesar  5  %  (lima  persen)  dari  dasar  penyewaan 

pajak. 

 Dengan memperhatikan bahwa kondisi masing-masing daerah, tarif untuk 

pajak kabupaten/kota dapat ditetapkan tidak seragam. Penetapan tarif paling tinggi 

tersebut bertujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari penetapan 



tarif yang terlalu membebani sedangkan tarif paling rendah tidak ditetapkan untuk 

member peluang kepada pemerintah daerah untuk mengatur sendiri besarnya tarif 

pajak yang sesuai dengan kondisi masyarakat di daerahnya, termasuk 

membebankan pajak bagi masyarakat yang tidak mampu. 

 

2.3.1.4 Tarif Pajak Daerah 

Tarif  pajak  daerah  ditentukan  dalam  peraturan  pajak  masing‐masing  atau 

ditentukan sendiri oleh pemerintah daerah. 

Tata  cara  penagihan  pajak  diatur  dalam  peraturan  pajak  daerah  yang 

bersangkutan  dalam  suatu  peraturan  pajak  juga  dapat  diadakan  ketentuan  tentang 

keharusan wajib pajak mengisi semacam SPT yang berupa daftar isian yang disampaikan 

kepadanya yang nanti akan dipergunakan untuk penetapan pajak. 

Dalam  sistem  perpajakan  yang  baru,  pemungutan  pajak  dipercayakan  kepada 

wajib  pajak.  Wajib  pajak  menghitung,  menetapkan  dan  membayar  sendiri  besarnya 

jumlah pajak yang terutang kepada Negara. 

Dalam sistem perpajakan yang baru  terkandung unsure keadilan, karena wajib 

pajak sendirilah yang mengatahui tentang besarnya pajak yang harus dibayar. Aparatur 

perpajakan  yang  baru,  lebih  berfungsi  sebagai  pengendali  dan  pengawas  terhadap 

pelaksanaan undang‐undang. 

 

 

 



2.3.1.5 Cara Perhitungan Pajak 

Besarnya pokok pajak dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan 

dasar pengenaan pajak. Cara perhitungan ini digunakan untuk setiap jenis pajak 

daerah yang juga merupakan dasar perhitungan untuk semua jenis pajak pusat. 

 

 

 

 

2.3.2 Retribusi  Daerah 

Pasal 1 ayat 26 Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 yaitu perubahan 

Undang-undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah menyatakan Retribusi 

Daerah yang selanjutnya disebut retribusi, yaitu: 

“Retribusi adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa 

atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah 

daerah untuk kepentingan pribadi atau badan”. 

Contoh jenis pendapatan retribusi untuk kabupaten atau kota meliputi 

objek pendapatan, diantaranya: retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan 

persampahan atau kebersihan, retribusi penggantian biaya cetak KTP, retribusi 

pelayanan pemakaman, dan lain-lain. 

 

 

 

 

Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak 



2.3.3 Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan 

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan 

penerimaan daerah yang berasal dari hasil pengelolaan kekayaan milik daerah 

yang dipisahkan. 

Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut : 

1 Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah atau 

BUMN. 

2 Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah atau 

BUMN. 

3 Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta. 

 

2.3.4 Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain 

milik pemerintah daerah. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut : 

1 Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dapat dipisahkan. 

2 Jasa giro 

3 Pendapatan bunga 

4 Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang 

asing. 

5 Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan. 

6 Pendapatan denda pajak. 

7 Pendpatan denda retribusi. 



8 Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari 

penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah. 

9 Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan. 

10 Pendapatan dari pengembalian. 

11 Fasilitas sosial dan fasilitas umum. 

12 Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. 

13 Pendapatan dari angsuran atau cicilan penjualan. 

 

2.4 Pajak Parkir 

2.4.1 Pengertian Pajak Parkir 

Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat 

parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan 

berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, 

termasuk penyediaan tempat penitipan kedaraan bermotor dan garasi kendaraan 

bermotor yang memungut bayaran. Dalam pemungutan pajak parkir ada beberapa 

terminologi yang perlu diketahui. Terminologi tersebut antara lain: 

1. Tempat  parkir  adalah  tempat  parkir  di  luar  badan  jalan  yang  disediakan  oleh 

orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha 

maupun  yang  disediakan  sebagai  suatu  usaha,  termasuk  penyediaan  tempat 

penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut 

bayaran. 

2. Pembayaran  adalah  jumlah  yang  diterima  atau  seharusnya  diterima  sebagai 

imbalan atas penyerahan barang dan jasa pembayaran kepada penyelenggaraan 

tempat parkir. 



3. Pengusaha  parkir  adalah  orang  pribadi  atau  badan  hukum  yang 

menyelenggarakan usaha parkir atau jenis lainnya pada gedung, pelataran milik 

pemerintah/swasta  orang  pribadi  atau  badan  yang  dijadikan  tempat  parkir 

untuk  dan  atas  namanya  sendiri  atau  untuk  dan  atas  nama  pihak  lain  yang 

menjadi tanggungan. 

4. Gedung parkir adalah tempat parkir kendaraan, tempat menyimpan kendaraan 

dan  atau  tempat  memamerkan  kendaraan  yang  berupa  gedung  milik 

pemerintah/swasta,  orang  pribadi,  atau  badan  yang  dikelola  sebagai  tempat 

parkir kendaraan. 

5. Pelataran parkir adalah pelataran milik pemerntah/swasta, orang pribadi, atau 

badan  diluar  badan  jalan  atau  yang  dikelola  sebagai  tempat  parkir  secara 

terbuka. 

6. Garasi  adalah  bangunan  atau  ruang  rumah  yang  dipakai  untuk  menyimpan 

kendaraan bermotor yang dipungut bayaran. 

7. Tempat  penitipan  kendaraan  adalah  suatu  ruang,  bidang  yang  dipakai  untuk 

menyimpan,  menaruh,  mengumpulkan,  memamerkan,  memajang  kendaraan 

untuk jangka waktu tertentu, dan alat untuk diperjualbelikan. 

8. Kendaraan bermotor  adalah  setiap  kendaraan  yang digerakkan oleh peralatan 

yang ada pada kendaraan itu dan dipergunakan untuk pengangkutan orang dan 

atau barang di jalan. 

 

 

 

 



2.4.2 Dasar Hukum Pajak Parkir 

Pemungutan Pajak Parkir di Indonesia saat ini didasarkan pada hukum 

yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang 

terkait. Dasar hukum pemungutan Pajak Parkir pada suatu kabupaten atau kota 

adalah sebagai berikut: 

1. Undang‐undang  Nomor  34  Tahun  2000  yang  merupakan  perubahan  atas 

Undang‐undang Nomor  18  Tahun  1997  tentang  Pajak Daerah  dan  Retribusi 

Daerah. 

2. Peraturan Daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang Pajak Daerah. 

3. Keputusan bupati/walikota yang mengatur  tentang Pajak Parkir sebagai aturan 

pelaksanaan  peraturan  daerah  tentang  Pajak  Parkir  pada  kabupaten/kota 

dimaksud. 

 

2.4.3 Objek Pajak Parkir 

Menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2004, yang 

merupakan objek pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan 

jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha, termasuk penyediaan 

tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang 

memungut bayaran.  

Klasifikasi tempat parkir di luar badan jalan yang dikenakan Pajak Parkir: 

1. Gedung parkir; 

2. Peralatan parkir; 

3. Garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran, dan 

4. Tempat penitipan kendaraan bermotor. 



2.4.4 Bukan Objek Pajak Parkir 

Pada Pajak Parkir, tidak semua penyelenggaraan parkir dikenakan pajak. 

Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk objek pajak, yaitu: 

1. Penyelenggaraan  tempat  parkir  oleh  pemerintah  pusat  dan  pemerintah 

daerah.  Penyelenggaraan  tempat  parkir  oleh  BUMN  dan  BUMD  tidak 

dikecualikan sebagai objek Pajak Parkir. 

2. Penyelenggaraan  parkir  oleh  kedutaan  konsulat,  perwakilan Negara  asing, 

dan perwakilan lembaga‐lembaga internasional dengan asas timbal balik. 

3. Penyelenggaraan  tempat  parkir  di  tempat  peribadatan  dan  sekolah  serta 

tempat‐tempat lainnya yang diatur lebih lanjut oleh Walikota. 

 

2.4.5 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Parkir 

Pada Pajak Parkir, subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang 

melakukan pembayaran atas tempat parkir. Pajak Parkir dibayar oleh pengusaha 

yang menyediakan tempat parkir dengan dipungut bayaran. Pengusaha tersebut 

secara otomatis ditetapkan sebagai wajib pajak yang harus membayar Pajak Parkir 

terutang. Dengan demikian, pada Pajak Parkir subjek pajak dan wajib pajak tidak 

sama. Konsumen yang menggunakan tempat parkir merupakan subjek pajak yang 

membayar (menanggung) pajak, sedangkan pengusaha yang menyediakan tempat 

parkir dengan dipungut bayaran bertindak sebagai wajib pajak yang diberi 

wewenang untuk menanggung pajak dari konsumen (subjek pajak). 

 Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, wajib pajak dapat diwakili 

oleh pihak tertentu yang diperkenankan oleh undang-undang dan peraturan daerah 



tentang Pajak Parkir. Wakil wajib pajak bertanggung jawab secara pribadi dan 

atau secara tanggung rentang atas pembayaran pajak terutang. Selain itu, wajib 

pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat khusus untuk menjalankan hak 

dan memenuhi kewajiban perpajakannya. 

 

2.4.6 Dasar Pengenaan dan Perhitungan Serta Tarif Pajak Parkir 

Yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran 

atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir. Dasar Pengenaan 

Pajak Parkir didasarkan pada klasifikasi tempat parkir, daya tampung, dan 

frekwensi kendaraan bermotor. Setiap kendaraan bermotor yang parkir pada 

tempat parkir di luar badan jalan akan ditetapkan oleh pengelola parkir. 

 Tarif parkir yang ditetapkan oleh pengelola tempat parkir di luar badan 

jalan yang memungut bayaran umumnya disesuaikan dengan tarif parkir yang 

ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota. Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling 

tinggi sebesar dua puluh persen (20%) dan ditetapkan berdasarkan peraturan 

daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk 

memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan 

tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah 

kabupaten/kota. Dengan demikian, setiap daerah kabupaten/kota diberi 

kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda 

dengan kabupaten/kota lainnya, selama tidak  melebihi dua puluh persen. 



 Besarnya pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara 

mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Rumusnya adalah sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pajak Terutang  = Tarif Pajak x  Dasar Pengenaan Pajak 
  

=  Tarif Pajak x Jumlah Pembayaran untuk Pemakaian 
Tempat Parkir


