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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Kerangka Konseptual 

1. Otonomi Daerah 

Pengertian Otonomi Daerah menurut Winarna Surya adalah wewenang untuk 

mengatur dan mengurus rumah tangga daerah, yang melekat pada negara kesatuan 

maupun pada negara federalisasi. Di negara kesatuan otonomi daerah lebih terbatas 

daripada di negara yang berbentuk federasi. Kewenangan mengatur dan mengurus 

rumah tangga daerah di negara kesatuan meliputi segenap kewenangan pemerintah 

kecuali beberapa urusan yang dipegang oleh Pemerintah Pusat.
1
 Otonomi daerah 

adalah hak penduduk yang tinggal dalam suatu daerah untuk mengatur, mengurus, 

mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri dengan menghormati 

peraturan perundangan yang berlaku. 

Otonomi Daerah menurut Hari Sabarno adalah merupakan kebijakan dan 

pilihan strategis dalam rangka memelihara kebersamaan nasional di mana hakikat 

khas daerah tetap dipertahankan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Melalui otonomi daerah pemerintah menguatkan sentra ekonomi kepala daerah 

dengan memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengurus dan mengelola 

potensi ekonominya sendiri secara proporsional. Dengan demikian, kekuatan 

ekonomi akan tersebar di seluruh daerah dengan mengandalkan kekuatan potensi 

                                                 
1
 Winarna Surya, Otonomi Daerah di Era Reformasi, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), 

h. 1 
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ekonomi daerah dengan mengandalkan kekuatan potensi ekonomi daerahnya masing-

masing.
2
  

Menurut Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 34 Tahun 2004 dimana 

Pemerintah Daerah mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat 

setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka daerah dipacu untuk 

dapat mencari sumber pendapatan daerah yang dapat mendukung pembiayaan 

pengeluaran daerah. Dari beberapa pendapat di atas maka penulis dapat 

menyimpulkan bahwa pengertian Otonomi Daerah adalah sebagai pemberian 

kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (kabupaten dan kota) 

untuk mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangganya sendiri dan masyarakat 

setempat (daerah otonom) secara sendiri dan mandiri. 

Tujuan Otonomi Daerah menurut UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 

Daerah pasal 2 ayat 3 menyebutkan bahwa tujuan Otonomi Daerah adalah 

menjalankan otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah, dengan tujuan 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing 

daerah. Berikut pemaparannya: 

a. Meningkatkan pelayanan umum 

Dengan adanya Otonomi Daerah diharapkan adanya peningkatan pelayanan 

umum secara maksimal dari lembaga pemerintah masing-masing daerah. Dengan 

                                                 
2
 Hari Sabarno, Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa, (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2007), h. 12 
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pelayanan yang maksimal tersebut, diharapkan masyarakat dapat merasakan secara 

langsung manfaat dari otonomi daerah. 

b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

Setelah pelayanan maksimal dan memadai, diharapkan kesejahteraan 

masyarakat Pendapatan Asli Daerah suatu daerah otonom bisa lebih baik dan 

meningkat. Tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut mewujudkan bagaimana 

Daerah Otonom bisa menggunakan hak dan wewenangnya secara tepat, bijak dan 

sesuai dengan yang diharapkan. 

c. Meningkatkan data saing daerah 

Dengan menerapkan Otonomi Daerah diharapkan dapat meningkatkan daya 

saing daerah dan harus memperlihatkan bentuk keaneka ragaman suatu daerah serta 

ke khususan atau keistimewaan daerah tertentu serta tetap mengacu pada Pendapatan 

Asli Daerah, semboyan Negara kita Bhineka Tunggal Ika walaupun berbeda-beda tapi 

tetap satu jua. 

Indikator yang dapat menentukan keberhasilan Otonomi Daerah meliputi 

empat faktor, antara lain: 

a. Indeks Pembangunan Manusia 

Indeks Pembangunan Manusia adalah pengukuran perbandingan, nilai indeks 

Pembangunan Manusia diukur berdasarkan tiga indikator sebagai acuannya yaitu 

tingkat harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua 
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Negara seluruh dunia.
3

 Sumber daya manusia adalah seseorang yang siap, mau dan 

mampu memberi sumbangan terhadap pencapaian tujuan organisasi. 

b. Keuangan 

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah pasal 1 ayat 5 yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah 

semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah, 

yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang 

berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam rangka Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
4
 Pengelolaan keuangaan daerah pada 

dasarnya menyangkut tiga aspek analisis yang saling terkait satu dengan yang 

lainnya, yang terdiri dari: 

1) Analisis penerimaan. 

Yaitu analisis mengenai kemampuan pemerintah daerah dalam menggali 

sumber-sumber pendapatan yang potensial dan biaya-biaya dikeluarkan untuk 

meningkatkan pendapatan tersebut. 

2) Analisis pengeluaran. 

Yaitu analisis mengenai seberapa besar biaya-biaya dari suatu pelayanan 

public dan factor-faktor yang menyebabkan biaya-biaya tersebut meningkat. 

 

 

                                                 
3
 Lincolin Arsyad, Ekonomi Pembangunan Edisi 5, (Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2015), 

h. 46 
4
 Ibid., h. 47 
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3) Analisis anggaran. 

Yaitu analisis mengenai hubungan antara pendapatan dan pengeluaran serta 

kecenderungan yang di proyeksikan untuk masa depan. 

4) Peralatan 

Undang-undang nomor 28 tahun 2004 pasal 1 ayat 4 dikatakan bahwa jalan 

adalah prasarana transportasi darat yang meliputi bagian jalan, termasuk bangunan 

pelengkap dan perlengkapannya yang di peruntukan bagi lalu lintas, yang berada 

pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah atau air 

di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel. 

Penyelenggaraan jalan jalan berdasarkan pada asas kemanfaatan, keamanan, 

keselamatan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keadilan, transparasi dan 

akuntabilitas, keberdayagunaan serta kebersamaan dan kemitraan. 

c. Organisasi dan Manajerial 

Organisasi dan Manajerial adalah suatu alat atau wadah bagi pemerintah 

untuk mengambil keputusan dan membuat kebijakan atas tugas yang dilaksanakan.
5
 

2. Pendapatan Asli Daerah 

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari 

hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk 

memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam 

                                                 
5
 Ibid., h. 47 



18 

 

pelaksanaan Otonomi Daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.
6
 Pendapatan 

Asli Daerah menurut Ahmad Yani adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang 

dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.
7
 Sedangkan pengertian Pendapatan Asli Daerah menurut Abdul Halim 

adalah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli 

daerah, yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik 

Daerah Yang Dipisahkan dan lain-lain.
8
 

Kemudian Aries Djaenuri mendefinisikan Pendapatan Asli Daerah adalah 

penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang 

dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku.
9
 Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu modal dasar pemerintah 

daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. 

Pendapatan asli daerah merupakan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan 

dalam mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atas (subsidi).
10

 Pendapatan Asli 

Daerah dikategorikan dalam pendapatan rutin Anggaran dan Belanja Daerah (APBD). 

Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu pendapatan yang bersumber dari hasil 

pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

                                                 
6
 Ahmad Yani, Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di 

Indonesia,(Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 51-52 
7
 Ibid., h. 51 

8
 Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi, Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 4, (Jakarta: 

Salemba Empat, 2014), h. 101. 
9
 Aries Djaenuri, Hubungan Keuangan Pusat  dan Daerah, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012), 

h. 88 
10

 A.W. Widjaja, Otonomi Daerah dan Daerah Otonom, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2002), h. 32 
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dipisahkan dan pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan 

keleluasan daerah dalam menggali pendapatan dalam pelaksanaan otonomi daerah 

sebagai perwujudan atas desentralisasi. 

Jadi dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan 

Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber ekonomi 

dalam potensi-potensi wilayahnya sendiri seperti pajak daerah, retribusi daerah dan 

lain-lain yang sah serta penerimaan keuangan yang diatur berdasarkan peraturan 

pemerintah dan perundangundangan. Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah, daerah dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang 

menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan dilarang menetapkan peraturan daerah 

tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa 

antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor. Yang dimaksud dengan peraturan daerah 

tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi adalah peraturan daerah 

yang mengatur pengenaan pajak dan retribusi oleh daerah terhadap objek-objek yang 

telah dikenakan pajak oleh pusat dan provinsi sehingga menyebabkan menurunnya 

daya saing daerah. 

Sumber pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil 

pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah. Sumber-

sumber pendapatan asli daerah ini digali sesuai dengan potensi dan kemampuan 

daerah masing-masing. 
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a. Pajak Daerah 

Perpajakan daerah adalah kewajiban peduduk (masyarakat) menyerahkan 

sebagian dari kekayaan kepada daerah disebabkan suatu keadaan, kejadian atau 

perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai suatu sanksi 

atau hukuman.
11

 Pajak daerah, sebagai salah satu pendapatan asli daerah diharapkan 

menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan 

masyarakat. Meskipun beberapa jenis pajak daerah sudah ditetapkan dalam Undang-

Undang Nomor 34 Tahun 2000, daerah kabupaten/kota diberi peluang dalam 

menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak selain 

yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kreteria yang telah ditetapkan dan sesuai 

dengan aspirasi masyarakat.
12

 

Jenis pajak daerah terbagi menjadi dua macam yaitu pajak provinsi dan pajak 

kabupaten/kota. Jenis pajak provinsi terdiri dari sebagai berikut: 

1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air . Objek Pajak 

Kendaraan Bermotor Dan Kendaraan Di Atas Air adalah kepemilikan 

dan/atau penguasaan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. 

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air. Objek pajak 

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air adalah 

penyerahan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. 

                                                 
11

 Rahardjo Adisasmita, Pembiayaan Pembangunan Daerah, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 

2011), h. 77 
12

 Ahmad Yani, Hubungan Keuangan Antara…., h. 53 
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3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 

4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. 

Objek pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air 

permukaan adalah pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air 

permukaan.
13

 

Jenis pajak kabupaten/kota terdiri dari sebagai berikut : 

1) Pajak Hotel. Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan hotel 

dengan pembayaran termasuk fasilitas penginapan, pelayanan pengunjung, 

dan jasa persewaan gedung untuk kegiatan atau pertemuan di hotel 

2) Pajak Restoran. Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan 

restoran dengan pembayaran. 

3) Pajak Hiburan. Objek pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan dengan 

dipungut biaya. 

4) Pajak Reklame. Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. 

5) Pajak Penerangan Jalan. Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan 

tenang listrik, di wilayah daearah yang tersedia penerangan jalan yang 

rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. 

6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C. Adapun objek pajak 

pengambilan bahan galian golongan C adalah kegiatan pengambilan bahan 

galian golongan C. 

                                                 
13

 Ibid.,, h. 54 
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7) Pajak Parkir. Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di 

luara badan jalan, 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.
14

 

b. Retribusi Daerah 

Retribusi daerah, sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu 

pendapatan asli daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan 

memeratakan kesejahteraan masyarakat. Pengertian Retribusi Daerah menurut 

Mardiasmo 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.
15

 

Sedangkan pengertian Retribusi Daerah menurut Ahmad Yani adalah 

pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin terntentu yang 

khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan 

orang pribadi atau badan.
16

 Menurut beberapa ahli, pengertian tentang Retribusi 

Daerah di atas dapat diambil kesimpulan bahwa. Retribusi Daerah adalah pungutan 

daerah sebagai pembayaran atas jasa atau izin tertentu yang khusus disediakan oleh 

                                                 
14

 Darwin., MBP,  Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 

2010), h. 119-128 
15

 Mardiasmo, Perpajakan, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2011), h.15 
16

 Ahmad Yani, Hubungan Keuangan Antara…., h. 63 
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pemerintah untuk kepentingan masyarakat atau badan. Tidak semua jasa yang 

diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis 

jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial- ekonomi layak dijadikan sebagai 

objek retribusi.
17

 

Objek Retribusi Daerah adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan 

oleh pemerintah daerah. Jasa tertentu tersebut dikelompokkan ke dalam tiga 

golongan, yaitu sebagai berikut:
18

 

1) Retribusi Jasa Umum 

Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan 

oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat 

dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis-jenis retribusi jasa umum yaitu 

Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, 

Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP Dan Akta Catatan Sipil, Retribusi Pelayanan 

Pemakaman Dan Pengabuan Mayat, Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, 

Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi 

Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, 

Dan Retribusi Pengujian Kapal Perikanan. 

2) Retribusi Jasa Khusus 

Retribusi Jasa Khusus adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh 

pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat 
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 Aries Djaenuri, Hubungan Keuangan Pusat …. , h. 95 
18

 Ahmad Yani, Hubungan Keuangan Antara…., h. 64-71 
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pula disediakan oleh pihak swasta. Jenis-jenis retribusi jasa khusus yaitu, Retribusi 

Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pasar Grosir Dan/Atau Pertokoan, Retribusi 

Tempat Pelelangan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi 

Tempat Penginapan/Villa, Retribusi Penyedotan Kakus, Retribusi Rumah Potong 

Hewan, Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal, Retribusi Tempat Rekreasi Dan 

Olahraga, Retribusi Penyebrangan Di Atas Air, Retribusi Pengolahan Limbah Cair, 

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. 

3) Retribusi Perizinan Tertentu 

Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah 

daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud 

untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan 

pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, atau fasilitas 

tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 

Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu yaitu, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, 

Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Retribusi Izin Gangguan, 

Retribusi Izin Trayek. 

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan. 

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan merupakan hasil yang 

diperoleh dari pengelolaan kekayaan yang terpisah dari pengelolaan APBD. Jika 

pengelolaan tersebut memperoleh laba, maka laba tersebut dapat dimasukkan sebagai 

salah satu sumber pendapatan asli daerah. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan ini mencakup yaitu, Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan 
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Milik Daerah/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Bagian Laba Atas Penyertaan 

Modal Pada Perusahaan Milik Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara (BUMN), 

Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Swasta Atau Kelompok 

Usaha Masyarakat.
19

 

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah ini di beberapa daerah, misalnya 

didapatkan dari sumber berikut: Hasil penjualan barang milik daerah, Jasa giro, 

Sumbangan pihak ketiga, Penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah, setoran 

kelebihan pembayaran kepada pihak ketika, denda keterlambatan pelaksanaan 

pekerjaan daerah, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, fasilitas sosial 

dan umum, pendapatan dari angsuran/cicilan penjuala, pendapatan hasil eksekusi atas 

jaminan.
20

 

3. Pajak Daerah 

Pajak Daerah menurut Mardiasmo 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. Pajak Daerah 

menurut Trisni Suryarini adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau 

badan kepada Derah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan 

                                                 
19

 Ibid., h.73-74 
20

 Ibid., h. 74 
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berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk 

membiayai penyelenggaraan pemerintah Daerah dan pembangunan Daerah.
21

 

Pajak Daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu: 

a. Pajak Provinsi, terdiri dari : 

1) Pajak Kendaraan Bermotor 

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 

4) Pajak Air Permukaan 

5) Pajak Rokok 

 

b. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari : 

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 

10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 

 

Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak 

terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibu Kota 

Jakarta, jenis Pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk 

daerah provinsi dan Pajak untuk daerah kabupaten /kota. 
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 Azhari Samudra, Perpajakan di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), h. 145 
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Tarif untuk setiap jenis pajak adalah: 

a. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut : 

1) Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah sebesar 1% 

dan paling tinggi sebesar 2%. 

2) Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tariff dapat 

ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% dan paling tinggi 

sebesar 10%.
22

 

b. Tarif pajak Kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam 

kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, 

Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan Kendaraan lain yang 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 

0,5% dan paling tinggi sebesar 1%. 

c. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar 

ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% dan paling tinggi sebesar 0,2%. 

d. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi 

masing-masing sebagai berikut: 

1) Penyerahan pertama sebesar 20% 

2) Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% 

e. Khusus untuk Kendaraan Bermotor alat-alat besar yang tidak 

menggunakan jalan umum tarif pajak ditetapkan paling tinggi masing-

masing sebagai berikut: 
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1) Penyerahan pertama sebesar 0,75% 

2) Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% 

f. Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi 

sebesar 10% Khusus tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk 

bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling sedikit 50% lebih 

rendah dari tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk 

kendaraan pribadi. 

g. Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% 

h. Tarif Pajak Rokok ditetapkan paling tinggi sebesar 10% 

i. Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% 

j. Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% 

k. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% 

l. Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% 

m. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% 

n. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi 

sebesar 25% 

o. Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% 

p. Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20% 

q. Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% 

Tarif Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling 

tinggi sebesar 0,3% 
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r. Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling 

tinggi sebesar 5%. Tarif pajak tersebut di atas ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah.
23

 

Pemungutan Pajak dilarang diborongkan. Setiap Wajib Pajak wajib membayar 

Pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh 

Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib Pajak 

yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Kepala Daerah dibayar 

dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang 

dipersamakan berupa karcis dan nota perhitungan. Wajib Pajak yang memenuhi 

kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan Surat Pemberitahuan 

Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), 

dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT). 

Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah 

melampaui waktu 5 ( lima ) tahun terhitung sejak saat terutang Pajak, kecuali apabila 

Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah. Namun demikian, 

kedaluwarsa tersebut dapat tertanggu apabila: 

a. Diterbitkan Surat Teguran (kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal 

penyampaian suratteguran) dan diterbitkan Surat Paksa. 

b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung atau tidak 

langsung, artinya dengan kesadaran sendiri Wajib Pajak menyatakan 
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masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya, atau Wajib Pajak 

mengajukan permohonan angsuran/penundaan pembayaran/keberatan.
24

 

Wewenang Kepala Daerah di samping menagih pajak dengan menggunakan 

surat ketetapan (SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD) dan surat keputusan 

(pembetulan, keberatan, banding) yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak 

pada waktunya, dapat menagih pajak tersebut dengan Surat Paksa. Dasar hukum 

pelaksanaan Surat Paksa didasarkan pada peraturan perundang-undangan perpajakan 

di bidang penagihan pajak. 

Adapun sanksi administrasi yang dikenakan pada pelanggar pajak adalah: 

a. Penagihan Pajak Daerah dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak 

Daerah Kurang Bayar dikenakansanksi 2% sebulan dihitung dari pajak 

yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 

bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak. 

b. Penagihan Pajak dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah 

Kurang Bayar Tambahan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 

sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak. Sanksi administrasi ini tidak 

akan dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkannya sebelum diadakan 

tindakan pemeriksaan. 

c. Penagihan pajak dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah 

Kurang bayar dengan perhitungan secara jabatan dikenakan sanksi 

administrasi berupa kenaikan 25% dari pokok pajak ditambah sanksi 
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administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang 

kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan 

dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai diterbitkannya Surat 

Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar. 

d. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak 

Daerah karena pajak tidak atau kurang dibayar atau karena adanya 

penelitian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, ditambah dengan sanksi 

administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan, dan ditagih melalui Surat 

Tagihan Pajak Daerah. 

e. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang tidak atau kurang dibayar setelah 

jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 

sebesar 2%sebulan, dan ditagih melalui Surat Tagihan Pajak Daerah.
25

 

Kepala Daerah karena jabatannya atau atau permohonan Wajib Pajak, dan 

berlandaskan unsur keadilan berwenang membetulkan dan membatalkan ketetapan 

pajak yang tidak benar yang dalam penerbitannya terhadap kesalahan tulis, kesalahan 

hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan perundang-undangan perpajakan daerah. 

Selain kewenangankewenangan tersebut diatas, Kepala Daerah juga berwenang untuk 

mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan 

kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundangundangan perpajakan 

daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau 

bukan karena kesalahannya. 
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Adapun sanksi pidana yang dapat dikenakan pada pelanggar pajak adalah: 

a. Wajib Pajak yang karena kepalannya tidak menyampaikannya Surat 

Pemberitahuan Pajak daerah atau mengisi dengan tidak benar atau tidak 

lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga 

merugikan keuangan daerah dapat dipidana kurungan paling lama 1 tahun 

atau denda paling banyak 2 kali jumlah pajak yang terutang. 

b. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan Surat 

Pemberitahuan Pajak Daerah atau mengisi dengan tidak benar atau tidak 

lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga 

merugikan keuangan dengan dapat dipidana dengan pidana penjara paling 

lama 2 tahun atau denda paling banyak 4 kali jumlah pajak yang 

terutang.
26

 

 

B. Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang relevan digunakan untuk mencari persamaan dan perbedaan 

ataran penelitian orang lain dengan penelitian yang dilakukan penulis atau 

membandingkan penelitian yang satunya dengan yang lainnya. Beberapa penelitian 

terdahulu dan relevan dengan variabel penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah 

sebagai berikut: 

1. Emas Descy Rahmawati melakukan penelitian dengan judul Peran 

Pemerintah Kota Surakarta dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 
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(PAD) di Kota Surakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 

masalah atau hambatan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Kota Surakarta yaitu hambatan secara eksternal dan internal. Perlu adanya 

peran dari Pemerintah Kota Surakarta untuk meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) di Kota Surakarta itu sendiri. Peran yang bisa dilakukan oleh 

Pemerintah Kota Surakarta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 

Surakarta itu sendiri adalah: 1.) Stabilisator; 2.) Inovator; 3.)Modernisator; 

dan 4.) Pelaksana sendiri. Dengan adanya peran dari pemerintah dalam 

meningkatkan pendapatan daerah, baik itu dari Dinas Pengelolaan Pasar, 

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah , maupun 

Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika membuat pendapatan asli 

daerah di surakarta menjadi semakin meningkat sehingga pembangunan di 

Kota Surakarta bisa terus berlanjut. 

2. Parson Horota, dkk, melakukan penelitian dengan judul Peningkatan 

Pendapatan Asli Daerah dalam Rangka Otonomi Daerah Melalui Potensi 

Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Jayapura. Hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa: a) Kontribusi PAD yang masih relatif rendah 

disebabkan oleh kurangnya pemanfaatkan sumber-sumber potensi PAD, 

terutama pajak dan retribusi daerah. Padahal Kabupaten Jayapura memiliki 

potensi pajak daerah yang cukup besar tapi belum dikembangkan dan 

dioptimalkan pemungutannya selama ini. b) Kabupaten Jayapura memiliki 

pula potensi retribusi daerah yang cukup besar tetapi belum dikembangkan 
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dan dioptimalkan pemungutannya selama ini, sehingga belum mampu 

memberikan kontribusi kepada PAD secara signifikan selama ini. Jenis-jenis 

retribusi daerah ini yang cukup potensil tersebut adalah Retribusi pelayanan 

kesehatan, izin gangguan, dan retribusi pelayanan persampahan. c) Ada 

beberapa faktor kendala yang dihadapi, sehingga kontirbusi pajak daerah dan 

retribusi daerah terhadap PAD belum optimal selama ini, yakni:  Manajemen 

pengumpulan pajak yang kurang baik sebagai akibat dari masih rendahnya 

kepekaan pemerintah dalam mengidentifikasi potensi-potensi sumber 

peningkatan PAD, Data tentang obyek pajak kurang akurat sebagai akibat 

dari masih rendahnya kompetensi SDM aparatur pengelola pajak dan 

retribusi daerah,  Penetapan target tidak berdasarkan/tidak sesuai dengan 

kenyataan yang ada di lapangan (berdasarkan potensi) dan tidak 

menggunakan analisis yang akurat, tetapi hanya berdasarkan pada data 

historis dan perkiraan-perkiraan dari tahun sebelumnya,  Adanya 

penghindaran pajak (tax aversion) oleh wajib pajak karena kurangnya 

kesadaran masyarakat untuk membayar pajak,  Kurangnya kerjasama dengan 

pihak yang terkait dalam penentuan target dan perealisasian pajak,  Daya 

tanggap dan empati petugas terhadap wajib pajak/retribusi belum maksimal 

yang dibutikan oleh tanggapan responden pada kategori sangat tidak efektif 

dan tidak efektif atau sebagian besar responden menilai negatif,  Rendahnya 

potensi pajak yang teridentifikasi, ditopang juga dengan kemampuan 

mengelola yang rendah. Hal ini dapat terjadi karena belum dilaksanakannya 
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edukasi dan pengembangan kapasitas serta kapabilitas pengelola pajak dan 

retribusi daerah secara berkesinambungan. d) Beberapa bentuk strategi yang 

efektif diterapkan untuk meningkatkan kontribusi penerimaan dari Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD di masa datang adalah:  

Penetapan target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan 

menerapkan gabungan metode Incremential dan kemampuan merealisasikan 

target pada tahun sebelumnya yang ditopang dengan hasil analisis potensi 

yang akurat dan valid,  Penguatan kerjasama dan pelibatan stakeholder 

dalam pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah,  Peningkatan intensitas 

sosialisasi kepada wajib pajak dan retribusi mengenai pajak daerah dan 

retibusi daerah yang menjadi kewajiban mereka untuk membayarnya,  

Pengembangan penggalian potensi jenis-jenis pajak daerah dan retribusi 

daerah yang belum tergali secara optimal, sebagaimana yang telah 

ditetapkan dalam UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi 

Daerah,  Peningkatan profesionalisme SDM aparatur pemungut dan 

pengelola pajak daerah dan retribusi daerah,  Pengutan fungsi pengawasan 

terhadap wajib pajak dan retribusi daerah serta terhadap SDM aparatur 

pemungutnya. 

3. Alfadjrian Sugianto, melakukan penelitian dengan judul Peranan Pemerintah 

Kabupaten Aceh Besar dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 

dari Sektor Pajak Kendaraan Bermotor. Hasil penelitiannya menunjukkan 

bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam upaya meningkatkan 
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pendapatan asli daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor belum berperan 

dengan baik, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar hanya berperan melakukan 

koordinasi dengan instansi terkait dan pengawasan terhadap indikasi 

terjadinya pemungutan liar dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. 

Faktor-faktor yang menjadi hambatan -hambatanyaitu kurangnya partisipasi 

masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor dan masih 

kurangnya pengawasan dari aparat pemerintah setempat. Upaya yang 

ditempuh dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam meningkatkan 

pendapatan asli daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor yaitu 

melakukan penyuluhan secara efektif tentang pentingnya pembayaran pajak 

kendaraan bermotor terhadap pembangunan daerah.Disarankan kepada 

jajaran Pemerintah Kabupaten Aceh Besar agar mengeluarkan kebijakan-

kebijakan dalam rangka meningkatakan pendapatan asli daerah dari sektor 

pajak kendaraan bermotor. Disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh 

Besar agar melakukan sosialisasi kepada masyarakat guna memberikan 

kesadaran akan pentingnya pajak kendaraan bermotor demi mendukung 

pembangunan daerah Kabupaten Aceh Besar. 

 


