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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Pajak Daerah 

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh 

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. 

a. Dipungut oleh Pemda, berdasarkan kekuatan peraturan perundang-

undangan. 

b. Dipungut apabila ada suatu keadaan, peristiwa dan perbuatan yang 

menurut peraturan perundang-undangan dapat dikenakan pajak daerah. 

c. Dapat dipaksakan, yakni apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban 

pembayaran pajak daerah, yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi 

(pidana dan denda). 

d. Tidak terdapat hubungan langsung antara pembayaran pajak daerah 

dengan imbalan/balas jasa secara perseorangan. 

e. Hasil penerimaan pajak daerah disetor ke kas daerah 

f. Digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan daerah. 

2.2 Fungsi Pajak 

Fungsi pajak secara sederhana adalah untuk menyelenggarakan 

kepentingan bersama seluruh warga masyarakat. Berdasarkan ciri-ciri yang 
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melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terdapat dua fungsi pajak  

(Mardiasmo, Perpajakan Edisi Revisi, 2018). 

1) Fungsi Penerimaan (Budgetair) 

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-

pengeluarannya, baik yang bersifat rutin ataupun pengeluaran yang 

digunakan untuk pembangunan. 

Contoh: Dimasukkannya penerimaan dari pajak dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai penerimaan dalam negeri. 

2) Fungsi Mengatur (Reguleted) 

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan 

pemerintah dalam bidang sosial maupun ekonomi dan mencapai tujuan-

tujuan tertentu di luar bidang keuangan. 

Contoh: Dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras 

dapat ditekan serta demikian pula dengan barang mewah. 

2.3 Asas Pemungutan Pajak 

Adapun asas-asas dalam pemungutan pajak.  Terdapat empat asas-asas 

pemungutan pajak (Waluyo, 2013). 

1) Equality 

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak yang 

dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan 

membayar pajak atau ability to pay dan sesuai dengan manfaat yang 

diterima. Adil dimaksudkan bahwa setiap Wajib Pajak menyumbangkan 
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uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan 

manfaat yang diminta. 

2) Certainty 

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, 

wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang 

terutang, kapan harus bayar, serta batas waktu pembayaran. 

3) Convenience 

Kapan wajib pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan 

saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak. Sistem pemungutan ini 

disebut Pay as YourEarn. 

4) Economy 

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan 

kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, 

demikian pula beban yang dipikul wajib pajak. 

Ada beberapa sistem pemungutan pajak di Indonesia antara lain: (Resmi, 

2013) 

a. Official Assessment System 

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur 

perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap 

tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang 

berlaku. 

b. Self Assessment System 
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Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak 

untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya 

sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Self 

Assessment System. Sistem Self Assessment adalah suatu sistem yang 

memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk 

menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri jumlah pajak yang 

terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Selain itu 

wajib pajak diwajibkan pula melaporkan secara teratur jumlah pajak yang 

terutang dan telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan 

perpajakan. Pembayaran pajak selama tahun berjalan pada dasarnya 

merupakan angsuran pajak untuk meringankan beban wajib pajak pada 

akhir tahun pajak. Hakikat Self Assessment System adalah penetapan 

sendiri besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Pada sistem ini, 

masyarakat wajib pajak diberikan kepercayaan dan tangungjawab yang 

lebih besar untuk melaksanakan kewajibannya, yaitu menghitung, 

memperhitungkan, membayar serta melaporkan. 

c. With Holding System 

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak 

ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh 

wajib pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang 

berlaku. 
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2.4 Pendapatan Asli Daerah 

Pendapatan Asli daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah 

dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri dan dipungut berdasarkan 

peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena PAD 

merupakan salah satu sumber dana pembiayaan  pembangunan daerah (Halim, 

2004). 

a) Karakteristik  

Dalam konteks laporan kinerja keuangan, pendapatan operasi merupakan 

salah satu komponennya. Aktivitas operasi mengacu pada aktivitas-

aktivitas yang dilakukan oleh suatu entitas agar mencapai tujuan 

pokoknya. Pendapatan yang timbul dari aktivitas operasi dapat dibedakan 

menjadi pendapatan yang timbul dari pemilikan aktiva dengan pendapatan 

yang timbul dari pendanaan suatu entitas. Pendapatan adalah arus masuk 

bruto dari manfaat ekonomi yang timbul sebagai akibat aktivitas/kegiatan 

operasi entitas pemerintah selama satu periode yang mengakibatkan 

kenaikan ekuitas dan bukan berasal dari pinjaman yang harus 

dikembalikan. Pendapatan hanya terdiri atas arus masuk manfaat ekonomi 

yang diterima oleh entitas pemerintah untuk dirinya sendiri. Jumlah yang 

ditagih untukdan/atau atas nama pihak ketiga bukan merupakan 

pendapatan,karena tidak ada manfaat ekonomi bagi entitas pemerinth serta 

tidak ada kenaikan nilai ekuitas (Bastian, 2004). 
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b) Komponen PAD 

Pendapatan Asli Daerah adalah semua pendapatan yang berasal dari 

sumber ekonomi asli daerah (Faud, 2015). 

Kelompok PAD diklasifikasikan menjadi empatt jenis pendapatan: 

1. Pajak Daerah  

a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

b. Pajak Hotel dan Restoran 

c. Pajak Reklame 

d. Pajak Hiburan 

e.  Pajak air di Bawah Tanah 

f. Pajak Penerangan Jalan 

2. Retribusi Daerah  

a. Retribusi Parkir 

b. Retribusi pelayanan kesehatan 

c. Retribusi pemakaian kekayaan daerah 

d. Retribusi pasar grosir dana atau pertokoan 

e. Retribusi penjualan produksi usaha daerah 

f. Retribusi izin trayek kendaraan penumpang 

g. Retribusi air 

h. Retribusi jembatan timbang 

i. Retribusi kelebihan muatan 

j. Retribusi perizinan pelayanan, dan pengendalian. 
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3. Bagian Laba Perusahaan Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 

lainnya yang dipisahkan  

a. Bagian laba Bank Pembangunan Daerah (BPD) 

b. Bagian laba Perusahaan Daerah, dan hasil investasi pada pihak ketiga. 

4. Lain-lain PAD yaitu semua PAD yang bukan berasal dari  pajak,retribusi dan 

laba usaha daerah (Lain-lain yang sah). 

a. Hasil penjualan barang milik daerah 

b. Penerimaan jasa giro 

c. Penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah (TP/TGR) 

d. Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan 

e. Penerimaan bunga deposito. 

2.5 Dokumen Pencatatan 

Tabel di bawah ini merupakan dokumen pencatatan pajak daerah (Faud, 

2015). 

Tabel 2.1 Dokumen Pencatatan Pajak Daerah 

Kelompok Pendapatan Pendapatan Dokumen 

Pendapatan Asli Daerah Pajak Derah Surat Ketetapan Pajak 

(SKP) Daerah 

Hasil Pengelolaan 

Kekayaan Derah yang 

Dipisahkan 

Hasil RUPS/Dokumen 

yang Dipersamakan 

Lain-lain PAD yang Sah Dokumen Kontrak 

Penjualan/Perjanjian 
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Penjualan/Dokumen yang 

dipersamakan 

Penjualan Aset yang 

dipisahkan 

Dokumen Kontrak 

Penjualan/Perjanjian 

Penjualan/Dokumen yang 

dipersamakan 

Jasa giro/bunga deposito Nota Kredit/sertifikat 

deposito/dokumen yang 

dipersamakan 

Tuntutan Ganti Rugi SK 

Pembebanan/SKP2K/SKT 

JM/Dokumen yang 

dipersamakan 

Sumber: Buku Akuntansi Sektor Publik Indra Bastian 

2.6 Pajak Sarang Burung Walet 

Pajak sarang burung walet  adalah pajak yang dipungut atau 

dikenakan atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet 

Sarang burung walet atau yang dikenal dengan sebutan Edible’s Bird Nest 

merupakan sarang burung yang tercipta dari air liur buurng walet yang kemudian 

menjadi padat dan memiliki banyak khasiat bagi kesehatan. 
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a) Subyek dan Objek Pajak  

Subyek pajak sarang burung walet yaitu orang pribadi atau badan yang 

melakukan penjualan sarang burung wallet. Sedangkan objek pajaknya 

setiap pengambilan sarang burung walet  yang dapat diperjualbelikan. 

b) Dasar Pengenaan, Tarif dan Tata Cara Perhitungan Pajak 

Dasar pengenaan pajak sarang burung walet yaitu Nilai jual sarang burung 

walet. Nilai Jual Sarang Burung Walet dihitung berdasarkan tarif pajak 

dikalikan dengan harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku 

di daerah Bojonegoro. Sedangkan tarif pajak sarang burung walet sebesar 

10% dari harga jual sarang burung walet. 

 


