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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pajak Daerah  

Definisi Pajak menurut Rochmat Soemitro, (dalam Mardiasmo, 2011:1) 

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang 

dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang 

langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran 

umum. Sedangkan Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2009 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. 

2.2 Jenis Pajak Daerah 

Adapun jenis pajak daerah dibagi menjadi 2 yaitu: 

2.2.1 Pajak daerah yang dipungut oleh provinsi  

  Pajak Daerah yang dipungut oleh provinsi adalah : 
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1) Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau 

penguasaan kendaraan bermotor. 

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebagai 

berikut: 

a. Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling 

rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 

2% (dua persen); 

b. Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan 

seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling 

rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 

10% (sepuluh persen). 

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas 

penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat 

perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang 

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

pemasukan ke dalam badan usaha. 

Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan paling 

tinggi masing-masing sebagai berikut: 

a. Penyerahan pertama sebesar 20% (dua puluh persen); dan 

b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen). 

3) Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau 

pemanfaatan air. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat 
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pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di 

laut maupun di darat  

Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% 

(sepuluh persen). 

4) Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh 

Pemerintah. 

Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari 

cukai rokok. 

2.2.2 Pajak daerah yang dipungut oleh Kabupaten / Kota  

  Pajak Daerah yang dipungut oleh Kabupaten/Kota adalah :  

1) Pajak hotel, adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh 

hotel. 

Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan 

termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran yang 

mencakup losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, 

pesanggrahan, rumah penginapan, rumah singgah, serta umah kos 

dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). 

Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% 

(sepuluh persen). 

2) Pajak restoran, adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh 

restoran.  

Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman 

dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, 
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kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa 

boga/katering. 

Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh 

persen). 

3) Pajak hiburan, adalah pajak atas penyelenggara hiburan. 

Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan 

dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. 

Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% 

(tiga puluh lima persen). 

4) Pajak Reklame, adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. 

Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk 

dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial 

memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk 

menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, 

yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati 

oleh umum. 

Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% 

(dua puluh lima persen). 

5) Pajak Penerangan Jalan, adalah pajak atas penggunaan tenaga 

listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber 

lain. 

Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% 

(sepuluh persen).  
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6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, adalah pajak atas 

kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari 

sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk 

dimanfaatkan. 

Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam 

dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-

undangan di bidang mineral dan batubara. 

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling 

tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen). 

7) Pajak Parkir, adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di 

luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok 

usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk 

penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. 

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak 

bersifat sementara. 

Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh 

persen). 

8) Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau 

pemanfaatan air tanah. 

Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan 

di bawah permukaan tanah. 

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua 

puluh persen). 
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9) Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan 

pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. 

Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu 

collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta, 

dan collocalia linchi. 

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 

10% (sepuluh persen). 

10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak 

atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau 

dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang 

digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan 

pertambangan. 

Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan 

pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. 

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan 

secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut. 

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen). 

 2.2.3 Bagi Hasil Pajak Propinsi 

Hasil penerimaan Pajak provinsi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 ayat (1) sebagian diperuntukkan bagi kabupaten/kota di 

wilayah provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai 

berikut: 
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a. Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 

30% (tiga puluh persen); 

b. Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 

diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh 

persen); 

c. Hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada kabupaten/kota 

sebesar 70% (tujuh puluh persen); 

d. Hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada 

kabupaten/kota sebesar 50% (lima puluh persen). 

Khusus untuk penerimaan Pajak Air Permukaan dari sumber air 

yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota, hasil 

penerimaan Pajak Air Permukaan dimaksud diserahkan kepada 

kabupaten/kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh 

persen). 

2.3 Retribusi Daerah 

Menurut Waluyo (2013:6) menyebutkan bahwa Retribusi Daerah yang 

selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas 

jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh 

pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Sedangkan 

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Retribusi Daerah, yang 

selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas 
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jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh 

Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.  

2.3.1 Objek Retribusi Daerah 

Objek Retribsi Daerah terdiri atas : 

a. Jasa Umum, adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh 

Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan 

umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 

b. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah 

dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya 

dapat pula disediakan oleh sektor swasta. 

c. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah 

dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan 

yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian 

dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta 

penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau 

fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga 

kelestariaan lingkungan. 

2.3.2 Subjek Retribusi Daerah 

Subjek Retribusi daerah, antara lain : 

a. Retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang 

menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang 

bersangkutan. 
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b. Retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang 

menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. 

c. Retribusi periziznan terpadu adalah orang pribadi atau badan yang 

memperoleh izin tertentu dari pemeritah daerah 

2.3.3 Jenis Retribusi Daerah 

 Jenis Retribusi Daerah dibagi menjadi 3, yaitu : 

1. Jenis Retribusi Jasa Umum, antara lain : 

a. Retribusi Pelayanan Kesehatan; 

b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; 

c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk 

dan Akta    Catatan Sipil; 

d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat; 

e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; 

f. Retribusi Pelayanan Pasar; 

g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; 

h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; 

i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; 

j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; 

k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair; 

l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; 

m. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan 

n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. 

2. Jenis Retribusi Daerah Jasa Usaha, antara lain : 
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a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; 

b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan; 

c. Retribusi Tempat Pelelangan; 

d. Retribusi Terminal; 

e. Retribusi Tempat Khusus Parkir; 

f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa; 

g. Retribusi Rumah Potong Hewan; 

h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan: 

i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Ola;raga; 

j. Retribusi Penyeberangan di Air; dan 

k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. 

3. Jenis Retribusi Perizinan tertentu, antara lain: 

a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; 

b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; 

c. Retribusi Izin Gangguan; 

d. Retribusi Izin Trayek; dan 

e. Retribusi Izin Usaha Perikanan. 

2.4 Pendapatan Asli daerah (PAD) 

 Menurut Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 mengenai Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dimaksud 

dengan Pendapatan Asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah 

yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peratura perundang-

undangan. 
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 Menurut Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 pasal 6 ayat (1), sumber 

dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah: 

1. Pajak Daerah 

2. Retribusi Daerah 

3. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahan 

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, sebagaimana yang 

dimaksud pada ayat (1), yaitu : 

a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan 

b. Jasa giro 

c. Pendapatan bunga 

d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang 

asing 

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

penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh 

daerah 

2.5 Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap 

Pendapatan Asli Daerah 

Kontribusi dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia mengartikan kontibusi 

sebagai bentuk iuran uang atau dana pada suatu forum, perkumpulan dan lain 

sebagainya. Dengan demikian kontribusi dalam penelitian ini adalah sejauh mana 

porsi atau jumlah dana yang terkumpul dari sektor pajak daerah terhadap 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sidoarjo. Dalam kontribusi ini dapat 
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dimaksudkan bahwa seberapa besar kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah 

terhadap pendapatan asli daerah (PAD).  

Perhitungan kontibusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah adalah: 

 

 

 

 Perhitungan kontibusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah adalah: 

 

 

Apabila semakin besar kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap 

pendapatan asli daerah (PAD), maka semakin besar pula kontribusi pajak daerah 

dan retribusi daerah. Untuuk mengetahui besarnya kontribusi pajak daerah dan 

retribusi daerah dapat disusun ukuran dilihat dari pengklasifikasian sebagai 

berikut: 

a. 80% - 100% : Besar Sekali 

b. 60% -79% : Besar 

c. 40% - 59% : Cukup Besar 

d. 20% - 39% : Cukup 

e. 0%  - 19% : Kecil 

Sumber: DPPKA Kabupaten Sidoarjo 

Formula =  Realisasi per jenis pajak daerah 

Realisasi PAD 
X 100% 

Formula =  Realisasi per jenis retribusi  daerah 

Realisasi PAD 

X 100% 


