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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Pajak 

2.1.1.1 Pengertian Pajak 

Pengertian pajak menurut P.J.A Andiani dalam Diana Sari (2013: 33), 

adalah sebagai berikut : 

”Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) 

yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan 

umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang 

langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk 

menyelenggarakan pemerintahan”. 

 

Pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo  (2011: 

1):  

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-

undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal 

(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan 

untuk membayar pengeluaran umum”. 

 

Dari pengertian 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-undang serta 

aturan pelaksanaannya. 
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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 negara, yakni pengeluaran-

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 

Menurut Mariot P Siahaan (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 pengeluaran negara 

dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan”. 

 

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

“Pajak adalah kontribusi wajib negara yang terutang oleh orang pribadi 

atau badan yang bersifat memaksa bersifat Undang-Undang, dengan tidak 

mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan 

negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” 

Maka menurut penulis, pajak dapat diartikan sebagai iuran wajib yang harus 

dibayarkan oleh masyarakat kepada negara dengan tidak mendapat timbal balik 

atau imbalan secara langsung. 

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 : 
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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 di bidang keuangan 

(bidang ekonomi, politik, budaya, pertahanan, keamanan). 

2.1.1.3 Tarif Pajak 

Menurut Mardiasmo (2011: 9) tarif yang dikenal dan diterapkan selama ini 

dibebankan menjadi 4 yaitu : 

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

terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak 

yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. 

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

berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang 

terutang tetap. 

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

jumlah yang dikenai pajak semakin besar. 

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

jumlah yang dikenai pajak semakin besar. 
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2.1.1.4 Syarat Pungutan Pajak 

Karena pajak merupakan peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor 

negara, maka agar pemungutannya tidak menimbulkan berbagai hambatan atau 

perlawanan, maka pemungutannya harus memenuhi syarat sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Mardiasmo (2012: 2) sebagai berikut : 

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan). 

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

3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis). 

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansiil). 

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana. 

Dari kelima syarat di atas harus dipenuhi agar dalam melakukan pungutan 

pajak tidak akan menimbulkan hambatan dalam pelaksanaannya. 

2.1.1.5 Sistem Pemungutan Pajak 

1. Official Assesment System 

Official Assesment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang 

berdasarkan UU pemerintah (fiskus) diberi wewenang untuk menentukan 

besarnya pajak yang terutang.  

Ciri Official Assesment System : 

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada 

fiskus. 

2) Wajib pajak bersifat pasif. 

3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh 

fiskus. 
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2. Self Assesment System 

Self Assesment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang 

berdasarkan UU memberikan kepercayaan kepada WP untuk 

melaksanakan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan.  

Ciri Self Assesment System : 

1) WP menghitung dan memperhitungkan sendiri oleh WP, pajak 

yang harus dibayar / pajak yang terutang. 

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

terutang ke bank / kantor pos. 

3) WP melaporkan sendiri pajak yang harus dibayar / pajak yang 

terutang. 

4) 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 dipotong / dipungut dari WP yang 

wajib menyetorkan hasil pemotongan / pemungutan pajak tersebut.  

Ciri With Holding System : 

1) Pemotongan / pemungutan pajak dilakukan oleh pihak ketiga 

(bukan pemerintah / bukan fiskus). 
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2) Pemotongan / pemungutan pajak wajib menyetorkan hasil 

pemotongan / pemungutan pajak tersebut. 

3) Pemerintah (fiskus) mengawasi pelaksanaan pemotongan / 

pemungutan dan penyetoran oleh pihak ketiga. 

2.1.1.6 Penggolongan Pajak 

1. Berdasarkan sifatnya 

1) 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. 

Contoh : PPh. 

2) 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 

1). Pajak Langsung. Pajak yang dipungut secara periodik (berkala). 

Pajak langsung harus dipikul sendiri oleh WP dan tidak dapat 

dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. 

Contoh : Pajak Penghasilan. 
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2). 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 

1). Pajak Pusat / Pajak Negara. Pajak yang dipungut dan dikelola oleh 

pemerintah pusat (Departemen Keuangan, Direktorat Jenderal 

Pajak) dan hasil penerimaannya sebagai sumber utama bagi APBN 

yang digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, baik biaya 

rutin maupun biaya pembangunan. 

Contoh : PPh, PPN / PPnBM, BM. 

2). 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 : 



15 
 

“Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib 

kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan 

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat’. 

 

Pengertian Pajak Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 

2000 adalah : 

“Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau 

badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat 

dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, 

dimana hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan 

pemerintahan daerah dan pembangunan daerah”. 

 

Pengertian Pajak Daerah menurut Marihot P Siahaan (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 dipaksa 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 tanpa 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. 
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Maka menurut penulis, pajak daerah dapat diartikan sebagai iuran wajib 

yang harus dibayarkan oleh masyarakat kepada daerah dengan tidak mendapat 

timbal balik atau imbalan secara langsung yang dapat dipaksakan berdasarkan 

perundang-undangan. 

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 : 

1. Pajak Kendaraan Bermotor. 

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. 

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. 

4. Pajak Air Permukaan. 

5. Pajak Roko. 

Jenis Pajak Kabupaten / Kota terdiri atas : 

1) Pajak Hotel. 

2) Pajak Restoran. 

3) Pajak Hiburan. 

4) Pajak Reklame. 

5) Pajak Penerangan Jalan. 

6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. 

7) Pajak Parkir. 

8) Pajak Air Tanah. 

9) Pajak Sarang Burung Walet. 
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10) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. 

11) 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 : 

1) Pajak Hotel. 

2) Pajak Restoran 

3) Pajak Hiburan. 

4) Pajak Reklame. 

5) Pajak Penerangan Jalan. 

6) Pajak Parkir. 

7) Pajak Air Tanah. 

8) Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 

9) 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.  

2.1.3 Pajak Hiburan 

2.1.3.1 Pengertian Pajak Hiburan 

Dalam Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 Kota Bandung 

menyatakan pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. 
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Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau 

keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. 

2.1.3.2   Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Pajak Hiburan 

Dalam Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 Kota Bandung Pasal 

13 dan 14 menyatakan objek, subjek, dan wajib pajak hiburan yaitu : 

1. Dengan nama Pajak Hiburan, dipungut pajak atas penyelenggaraan 

hiburan. 

2. Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan 

dipungut bayaran. 

3. Hiburan sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah : 

1) Tontonan film. 

2) Pegelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana. 

3) Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya. 

4) Pameran bersifat komersil. 

5) Diskotik, karaoke, klab malam, pub dan sejenisnya. 

6) Sirkus, akrobat, dan sulap. 

7) Permainan billiard, golf driving, golf lapangan, dan bowling. 

8) Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan. 

9) Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran 

(fitness centre). 

10) Pertandingan olahraga. 

4. Subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati 

hiburan. 
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5. Wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang 

menyelenggarakan hiburan. 

2.1.3.3 Dasar Pengenaan, Tarif,  dan Cara Perhitungan Pajak Hiburan 

Menurut Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 pasal 15 dan 16 Kota 

Bandung Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan dan Masa Pajak Hiburan 

adalah : 

1. Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau 

yang seharusnya diterima oleh penyelenggaraan hiburan. 

2. Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma–cuma yang 

diberikan kepada penerima jasa hiburan. 

3. Tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% dan 

ditetapkan dengan peraturan daerah. Hal ini dimaksudkan untuk 

memberikan keleluasaan kepada pemerintah kota untuk menetapkan 

tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing 

daerah. Oleh karena itu pajak hiburan meliputi berbagai jenis hiburan, 

pemerintah kota juga harus menetapkan tarif pajak masing-masing 

jenis hiburan, yang biasanya berbeda antar jenis hiburan. Misalnya, 

suatu pemerintah daerah kota menetapkan besarnya tarif pajak hiburan 

untuk setiap jenis hiburan sebagaimana berikut ini : 
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1. Besarnya tarif pajak untuk setiap jenis hiburan adalah : 

1) Tontonan film  

(1). Harga tiket masuk dengan harga di atas Rp. 50.000,- 

(lima puluh ribu rupiah) ditetapkan sebesar 15% (lima 

belas persen). 

(2). Harga tiket masuk mulai harga Rp. 10.000,- (sepuluh 

ribu rupiah) ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). 

(3). Harga tiket masuk di bawah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu 

rupiah) ditetapkan sebesar 7,5% (tujuh koma lima 

persen). 

2) Pagelaran kesenian, musik, tari modern dan/atau busana 

ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga tiket 

masuk atau jumlah uang yang seharusnya diterima; 

3) Binaraga dan sejenisnya ditetapkan sebesar 25% (dua puluh 

lima persen) dari harga tiket masuk atau jumlah uang yang 

seharusnya diterima; 

4) Pameran yang bersifat komersil ditetapkan sebesar 15% (lima 

belas persen) dari harga tiket masuk atau jumlah uang yang 

seharusnya diterima; 

5) Diskotik, karaoke, klab malam, pub, dan sejenisnya 

ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah 

pembayaran atau jumlah uang yang seharusnya diterima; 
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6) Sirkus, akrobat, dan sulap ditetapkan sebesar 10% (sepuluh 

persen) dari harga tiket masuk atau jumlah uang yang 

seharusnya diterima; 

7) Permainan billiard dan bowling ditetapkan sebesar 15% (lima 

belas persen) dari jumlah uang yang seharusnya diterima; 

8) Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan penerimaan 

ketangkasan dewasa ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima 

persen) dari harga tiket masuk atau jumlah uang yang sudah 

diterima; 

9) Panti pijat, refleksi, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 

25% (dua puluh lima persen) dari jumlah uang yang sudah 

diterima; 

10) Khusus pusat kebugaran (fitness centre) ditetapkan sebesar 

10% (sepuluh persen) dari jumlah uang yang seharusnya 

diterima; 

11) Pertandingan olah raga ditetapkan sebesar 10% (sepuluh 

persen) dari harga tiket masuk atau jumlah uang yang 

seharusnya diterima; 

2. Khusus untuk kecantikan ditetapkan 35% (tiga puluh lima 

persen) dari harga tiket masuk atau jumlah uang yang 

seharusnya diterima; 

3. Khusus untuk golf, baik golf driving maupun golf lapangan 

ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen); 
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4. Khusus untuk ketangkasan anak ditetapkan sebesar 10% 

(sepuluh persen) dari harga tiket masuk atau jumlah uang yang 

seharusnya diterima. 

4. Perhitungan pajak hiburan yang terutang dihitung dengan cara 

mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara 

umum perhitungan pajak hiburan adalah sesuai dengan rumus 

berikut : 

 

Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak 

= Tarif Pajak x Jumlah Uang yang Dirterima atau yang 

Seharusnya Diterima oleh Penyelenggara Hiburan 

 

2.1.4 Pendapatan Asli Daerah 

2.1.4.1  Pengertian Pendapatan Asli Daerah 

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, pengertian 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 Abdul Halim (2004: 67) pengertian Pendapatan Asli Daerah 

sebagai berikut : 

“Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah 

yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah”. 

 

Menurut Ahmad Yani (2009: 51) pengertian Pendapatan Asli Daerah 

adalah : 
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“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 pengertian di atas 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 yang dimiliki oleh daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan 

untuk pelayanan masyarakat. 

2.1.4.2  Sumber-sumber Pendapatan 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-laim PAD yang sah, meliputi : 

1). Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. 

2). Jasa giro. 

3). Pendapatan bunga. 

4). Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. 

5). Komisi, potongan, atau pun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan 

dan / pengadaan barang dan / jasa oleh daerah. 

 



24 
 

2.2 Penelitian Sebelumnya 

Penelitian mengenai Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan terhadap 

Pendapatan Asli Daerah pernah dilakukan sebelumnya oleh beberapa peneliti 

dengan persamaan dan perbedaan dari hasil penelitian tersebut, seperti yang 

terdapat pada tabel 2.1 berikut ini : 

Tabel 2.1  

Penelitian Sebelumnya 

No Penelitian 

(tahun) 

Judul  Metlit  Hasil  Sama / beda 

dengan 

penelitian 

sekarang 

1. Jessica C.W 

(2014) 

Kontribusi 

Pajak Hotel, 

Pajak 

Restoran dan 

Pajak Hiburan 

Terhadap 

Pendapatan 

Asli Daerah 

Dalam 

Mendukung 

Otonomi 

Daerah 

Kabupaten 

Kuningan.  

Penelitian ini 

Menggunakan 

Analisis 

Deskriptif 

dan Studi 

Kasus. 

Ada 

kontribusi 

dari pajak 

hotel, 

restoran, 

dan hiburan 

terhadap 

pendapatan 

asli daerah 

kabupaten 

Kuningan. 

Sama 

Menggunakan 

deskriptif dan 

studi kasus. 

2. Randy J.R. 

Walakandau 

(2013) 

Analisis 

Kontribusi 

Pajak Hotel 

terhadap 

Pendapatan 

Asli Daerah 

(PAD) di 

Kota Manado 

 

 

 

Metode yang 

digunakan 

adalah 

metode 

analisis 

deskriptif. 

Pajak Hotel 

memberikan 

kontribusi 

yang cukup 

besar 

kepada 

PAD kota 

Manado. 

Sama dengan 

peneltian 

sekarang adalah 

menggunakan 

metode analisis 

deskriptif. 
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No Penelitian 

(tahun) 

Judul  Metlit  Hasil  Sama / beda 

dengan 

penelitian 

sekarang 

3. Firman 

Hadi 

Yuwono 

(2012) 

Analisis 

Potensi dan 

Kontribusi 

Pajak Hiburan 

terhadap 

Penerimaan 

Pendapatan 

Asli Daerah 

(Studi Kasus 

Pendapatan 

Daerah Kota 

Malang). 

Penelitian ini 

Menggunakan 

Penelitian 

Deskriptif 

Kuantitaf. 

Target 

Kontribusi 

Pajak 

Hiburan 

terhadap 

Pajak 

Daerah 

Kota 

Malang 

mengalami 

kenaikan 

yang 

fluktuatif. 

Sama dengan 

penelitian 

sekarang 

karena 

menggunakan 

Pajak Hiburan, 

tetapi penelitian 

sekarang lebih 

pada Kontribusi 

Pajak Hiburan, 

Pajak Reklame 

dan Pajak 

Parkir. 

4. Laila Faizah 

Ramadhan 

(2008) 

Pengaruh 

Realisasi 

Pajak Daerah 

terhadap 

Peningkatan 

Pendapatan 

Asli Daerah 

dalam 

Mendukung 

Pelaksanaan 

Otonomi 

Daerah. 

Penelitian ini 

menggunakan 

model regresi 

linear 

berganda dan 

teknik 

analisisnya 

data yang 

digunakan 

adalah 

statistik  

Pendapatan 

Asli kota 

Bandung 

dari tahun-

ke tahun 

cenderung 

berfluktuasi, 

tetapi 

realisasi 

penerimaan 

Pendapatan 

Asli Daerah 

meningkat 

setiap 

tahunnya. 

Sama dengan 

penelitian 

sekarang adalah 

kontribusi 

pendapatan asli 

daerah terhadap 

otonomi daerah 
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2.3 Kerangka Pemikiran 

Penerimaan terbesar pemerintah adalah dari sektor pajak, pada pemerintah 

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

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

merupakan kontribusi yang cukup besar bagi keuangan pemerintah daerah. 

Sumber penerimaan pajak daerah berasal dari masyarakat, baik produsen maupun 

konsumen dengan meningkatkan pendapatan dari produsen dan konsumen 

tersebut maka seharusnya mereka membayar kepada pemerintah daerah dan 

pendapatan daerah pun meningkat. (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 berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan 

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. 

 

Dasar hukum dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang 

berlaku di Indonesia yaitu : 

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

Retribusi Daerah. 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. 

Pajak daerah merupakan sumber pembiayaan daerah yang cukup besar 

pengaruhnya terhadap pembangunan dan meningkatkan pembangunan daerah. 

Pajak daerah memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan pendapatan 
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daerah. Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan daerah harus meningkatkan 

pelayanan bagi masyarakat dan pembangunan daerah. 

Menurut Undang-Undang Nomot 33 Tahun 2004, pengertian 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 : 

1. Pajak Daerah. 

2. Retribusi daerah. 

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan. 

4. 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 : 

1). Pajak Hotel. 

2). Pajak Restoran. 

3). Pajak Hiburan. 

4). Pajak Reklame. 

5). Pajak Penerangan Jalan. 

6). Pajak Parkir. 

7). Pajak Air Tanah. 

8). Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 

9). Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 

Dalam meningkatkan pendapatan asli daerah pajak hiburan memiliki andil 

besar terutama di daerah yang memiliki potensi pariwisata yang besar guna 
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meningkatkan pendapatan asli daerah dan membangun daerah. Seperti dalam 

Undang-Undang Nomor 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”. 

 

Sebagai daerah yang memiliki potensi yang besar dalam pariwisata 

pemerintah daerah sebaiknya meningkatkan potensi-potensi pariwisata sebagai 

pendapatan asli daerah untuk meningkatkan pendapatan, pembangunan, pelayanan 

dan kemandirian daerah. Sebagai bentuk pemerintahan daerah mewujudkan 

tanggung jawab dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri. Agar 

tidak menggantungkan dan mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat. 

 

Berdasarkan penjelasan berikut, maka kerangka pemikiran untuk penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

 

 

2.3.1 Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah 

Pajak daerah sebagai salah satu komponen pendapatan asli daerah 

memberikan kontribusi besar bagi pendapatan asli daerah, dengan terealisasinya 

target dari pemerintah daerah atas pajak yang telah ditentukan maka akan 
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memberikan indikasi yang baik bagi keuangan daerah dalam mengatur 

pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. 

Jenis Pajak Daerah yang dapat dipungut di Kota Bandung sesuai dengan 

Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 pasal 2 salah satunya adalah Pajak 

Hiburan. 

Menurut Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 dasar pengenaan pajak 

hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh 

penyelenggara hiburan. Besarnya jumlah pajak hiburan yang terutang dihitung 

dengan cara mengalihkan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Tarif Pajak Hiburan 

ditetapkan dengan peraturan daerah. 

2.4 Hipotesis 

Sugiyono (2009: 93) mengemukakan hipotesis sebagai berikut : 

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian disusun dalam 

bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang 

diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan 

pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data”. 

Pada penelitian ini hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut : 

Ho : p = 0 : Artinya Pajak Hiburan tidak berpengaruh terhadap 

Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Ha : p < 0 : Artinya Pajak Hiburan berpengaruh terhadap Pendapatan 

Asli Daerah (PAD). 

 

 


