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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1. Teori Tempat Sentral (Central Place Theory) 

Menurut Haryanti (2014) menyatakan bahwa teori tempat 

sentral dikemukakan oleh Walter Christaller pada tahun 1933. Teori 

tempat sentral menganggap bahwa ada tempat sentral atau lokasi pusat 

kegiatan. Setiap tempat sentral akan didukung oleh sejumlah daerah 

atau tempat yang menyediakan sumber daya seperti industri dan bahan 

baku. Tempat sentral tersebut merupakan suatu permukiman yang 

menyediakan barang dan jasa yang dapat memberikan pengaruh 

terhadap wilayah yang ada disekitarnya.  

Teori tempat sentral ini dapat diterapkan pada pembangunan 

ekonomi, baik di perkotaan maupun diperdesaan. Misalnya terdapat dua 

tempat yaitu tempat makanan dan tempat pusat perbelanjaan (mall). 

Tempat makanan tersebut akan banyak dicari orang karena setiap orang 

membutuhkan makanan sehingga tempat makanan dapat tersebar di 

setiap daerah dan membuat konsumen tidak perlu pergi jauh untuk 

mendapatkannya. Berbeda dengan tempat pusat perbelanjaan (mall) 

yang dibangun di tempat sentral misalnya pusat kota, orang akan datang 

pada saat tertentu. Karena itu perlu menempuh jarak untuk menuju ke 

tempat sentral.  
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2. Pengertian Pajak 

Menurut Prof. Dr. A. Adriani pajak adalah iuran dari masyarakat 

untuk negara yang dapat dipaksakan dan wajib dibayarkan tanpa 

mendapat imbalan kembali yang digunakan untuk membiayai 

kebutuhan belanja negara. Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro 

mengemukakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada negara tanpa 

mendapatkan jasa timbal balik dan digunakan untuk kepentingan 

umum. Selanjutnya, menurut Suparman Sumawidjaya pajak adalah 

iuran rakyat untuk barang yang dipungut oleh pihak yang berkuasa 

sesuai dengan peraturan untuk membayar biaya produksi barang dan 

jasa untuk kesejahteraan umum.  

Pajak memiliki pengaruh yang besar bagi negara untuk 

membangun negara dengan tujuan menciptakan kesejahteraan bagi 

masyarakat sehingga pengalokasian dana masuk kedalam sektor-sektor 

yang penting seperti sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, 

pertahanan dan lain sebagainya. Menurut Budileksmana (2001) untuk 

meningkatkan peranan pajak dalam pembangunan tersebut maka 

Direktorat Jenderal Pajak mulai melakukan intensifikasi pemungutan 

pajak dan ekstenfikasi penggalian potensi pajak. Pada saat pemerintah 

tidak dapat memaksimalkan penerimaan pajak dengan baik maka 

pengaruh pajak bagi negara akan terhambat karena wajib pajak 

melakukan tindakan yang melanggar norma dan aturan yang dapat 
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merugikan negara sehingga belanja negara tidak dapat terpenuhi dan 

tujuan tidak tercapai. 

3. Fungsi Pajak 

Pajak merupakan hal yang penting untuk negara karena pajak 

merupakan sumber penerimaan negara yang memiliki pengaruh besar 

untuk membiayai pembangunan negara. Menurut Rochmat (1979) 

menyatakan bahwa pajak bukan hanya mempunyai fungsi budgetair 

(anggaran) tetapi dapat digunakan untuk mengatur tingkat pendapatan 

di sektor swasta, mengadakan retribusi pendapatan, dan mengatur 

volume perusahaan. Rochmat (1979) menyatakan bahwa pajak 

memiliki dua fungsi yaitu fungsi budgetair dan fungsi mengatur.  

Fungsi budgetair merupakan alat atau sumber bagi negara dalam 

bentuk uang yang masuk kedalam kas negara dan digunakan untuk 

membiayai belanja negara sehingga tercapai masyarakat yang adil dan 

makmur. Fungsi budgetair juga terdapat fungsi demokrasi, dimana 

masyarakat sebagai wajib pajak sadar akan kewajibannya dengan 

memberikan sebagian penghasilannya kepada negara untuk membiayai 

pengeluaran negara yang ditujukan bagi kepentingan umum. 

Berdasarkan hal tersebut maka masyarakat telah berperan serta 

membantu negara membiayai pengeluaran negara untuk mewujudkan 

masyarakat yang  sejahtera dan hal ini akan terwujud jika wajib pajak 

melaksanakan kewajibannya dengan maksimal sehingga tidak 

melanggar norma dan aturan yang berlaku. 
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Berkaitan dengan fungsi mengatur, pajak memiliki peranan 

yang penting dalam melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang 

sosial dan ekonomi. Didalam bidang sosial, pajak memiliki peran untuk 

membatasi atau mengurangi hal-hal yang bertentangan dengan 

kehidupan sosial atau perilaku masyarakat yang konsumtif seperti 

pengenaan pajak terhadap minuman keras, tempat hiburan malam, 

barang mewah dan lain sebagainya. Dengan dikenakan pajak 

diharapkan pemerintah dapat mengurangi hal tersebut dan pemerintah 

juga mendapatkan penerimaan dana untuk membiayai pengeluaran 

negara sehingga tujuannya akan tercapai.  

Didalam bidang ekonomi, pajak memiliki peran untuk 

mendorong penyaluran dana dari yang tersimpan disalurkan ke bentuk 

investasi. Pemerintah melakukan hal ini dengan cara memberikan 

fasilitas perpajakan agar para investor melakukan hal tersebut dengan 

bentuk-bentuk fasilitas atau insentif pajak yang diberikan dalam bentuk 

tax holliday dan tax allowance. 

4. Sistem Perpajakan 

Menurut Djulianto (2015) menyatakan bahwa sistem perpajakan 

mempunyai beberapa macam bentuk dalam pemungutan pajak yang 

akan diterapkan kepada wajib pajak antara lain :  

a. Official Assessment System 

Merupakan sistem pemungutan pajak yang wewenangnya 

diberikan kepada pemerintah untuk menetapkan besarnya pajak 
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yang terutang oleh wajib pajak. Oleh karena itu, wajib pajak 

membayarkan pajak terutang setelah pemerintah mengeluarkan 

ketetapan besarnya pajak yang akan dibayar oleh wajib pajak. 

 Sistem yang telah diterapkan ini dalam pelaksanaannya 

terdapat beberapa masalah sehingga wajib pajak merasa dirugikan 

karena administrasi perpajakan tidak mampu menjalankan tugasnya 

dengan baik. Surat ketetapan pajak yang dikeluarkan tidak sesuai 

dengan waktu yang ditetapkan dan sering kali surat ketetapan pajak 

yang diterima wajib pajak meliputi beberapa tahun pajak sekaligus.  

b. Self Assessment System 

Merupakan sistem pemungutan pajak yang wewenangnya 

diberikan kepada wajib pajak sendiri untuk menentukan besarnya 

pajak yang terutang oleh wajib pajak. Oleh sebab itu, wajib pajak 

tidak perlu  menunggu surat ketetapan pajak untuk membayar pajak 

yang terutang karena wajib pajak telah diberikan wewenang penuh 

oleh pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang 

dan melakukan semua kegiatan atau aktivitas yang berkaitan dengan 

perpajakan seperti menghitung, membayar, dan melaporkan 

kewajiban pajaknya.  

Kantor pelayanan pajak memiliki peran dan fungsi dalam 

Self Assessment System. Dimana kantor pelayan pajak berfungsi 

untuk membina, memberikan pelayanan kepada wajib pajak, 

mengawasi kepatuhan wajib pajak, dan memberikan sanksi kepada 
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wajib pajak yang melanggar aturan yang telah ditetapkan 

berdasarkan undang-undang perpajakan. Pembinaan dilakukan 

dengan cara memberikan penyuluhan atau pengetahuan kepada 

wajib pajak melalui media massa maupun elektronik agar wajib 

pajak memiliki kepatuhan wajib pajak yang tinggi. 

 Self Assessment System telah diterapkan dalam sistem 

perpajakan di indonesia karena perubahan yang dilakukan 

pemerintah indonesia yang awalnya menerapkan Official 

Assessment System menjadi Self Assessment System hingga sampai 

saat ini. Self Assessment System diharapkan mampu memberikan 

keuntungan atau kemajuan bagi sistem perpajakan di indonesia 

khususnya untuk pemasukan negara karena masalah yang terjadi 

dalam Official Assessment System dapat di atasi atau dihilangkan 

dengan menerapkan sistem yang baru. 

c. With Holding System 

With Holding System merupakan sistem pemungutan pajak 

yang wewenangnya diberikan kepada pihak ketiga untuk 

menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Sistem 

perpajakan ini telah berlaku sejak Ordonasi Pajak Pendapatan dan 

pembayaran pajak para karyawan. Berdasarkan With Holding 

System, wajib pajak yang membayarkan atau memberikan 

penghasilan kepada wajib pajak lainnya wajib memotong pajaknya 

kemudian menyetorkan pajak yang terutang ke kas negara dan 
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melaporkannya ke bagian administrasi. Pemungutan pajak melalui 

With Holding System memiliki asas kesederhanaan yaitu 

memudahkan pembayaran pajak oleh subyek pajak dan pajak yang 

terutang dipungut pada saat subyek menerima atau memperoleh 

obyek dalam keadaan likuid. 

Pemungutan pajak dari pihak ketiga atau With Holding 

System diterapkan dalam mekanisme pemungutan Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah 

(PPnBM). Dimana dalam mekanisme pemungutan Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah 

(PPnBM) pengusaha kena pajak yang memberikan atau 

menyerahkan barang kena pajak dan jasa kena pajak wajib 

memungut PPN dan PPnBM yang terutang atas barang kena pajak 

dan jasa kena pajak kepada konsumen. 

5. Pajak Hotel 

Menurut Undang – Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah, “Pajak hotel merupakan pajak atas 

pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel merupakan fasilitas 

penyedia jasa penginapan atau peristirahatan termasuk jasa terkait 

lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, 

gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan 

dan sejenisnya, serta rumah kos yang jumlah kamarnya lebih dari 

sepuluh. Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel  
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dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan 

hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, 

termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.” Jasa penunjang sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 32 ayat (2) Undang – Undang No. 28 Tahun 2009 

Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berbunyi: 

“Jasa penunjang adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, 

internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, 

dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola 

oleh hotel.”  

 

Kemudian dalam pasal 32 ayat (3) Undang – Undang No.28 Tahun 

2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berbunyi: 

“Tidak termasuk objek pajak hotel adalah: 

a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh 

Pemerintah atau Pemerintah Daerah; 

b. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya, 

jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan 

keagamaan,  

c. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, 

panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya 

yang sejenis, jasa biro perjalanan atau perjalanan 

wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat 

dimanfaatkan oleh umum.” 

 

Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang 

melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang 

mengusahakan hotel, Sedangkan wajib pajak hotel adalah orang pribadi 

atau badan yang mengusahakan hotel. Jadi setiap orang pribadi atau 

badan yang melakukan usaha dibidang perhotelan maka akan 

dikenakan pajak hotel sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
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yang berlaku. Tarif pajak hotel dikenakan kepada orang pribadi atau 

badan yang memiliki usaha perhotelan paling tinggi sebesar sepuluh 

persen (10%) dan tarif tersebut ditentukan berdasarkan peraturan 

daerah.  

Perkembangan zaman yang terus terjadi di setiap tahunnya 

membuat hotel-hotel yang berdiri di setiap daerah jumlahnya semakin 

bertambah sehingga pertumbuhan hotel disetiap daerah meningkat. 

Pemerintah daerah harus memanfaatkan dan memaksimalkan potensi-

potensi tersebut untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui 

pajak daerah yaitu pajak hotel. pengaruh yang besar terjadi ketika 

realisasi dari target yang ditentukan di awal dapat tercapai atau melebihi 

sehingga pendapatan asli daerah salah satunya melalui pajak daerah 

mampu mewujudkan daerah otonom. 

6. Pajak Reklame 

Menurut Undang – Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah, “Pajak reklame adalah pajak atas 

penyelenggaran reklame, dimana reklame merupakan 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.” Menurut Peraturan Daerah Kota 

Yogyakarta No. 1 Tahun 2011 Tentang pajak daerah, “Pajak reklame 
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adalah setiap penyelenggaraan reklame dipungut pajak dengan nama 

pajak reklame. Obyek pajak reklame adalah semua penyelenggara 

reklame.” Menurut Undang – Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi dalam pasal 47 Ayat (2) yang berbunyi: 

“Objek pajak reklame meliputi: 

a. Reklame papan/ billboard/ videotron/ megatron dan 

sejenisnya; 

b. Reklame kain, Reklame melekat, sticker; 

c. Reklame selebaran, Reklame berjalan, termasuk 

kendaraan;  

d. Reklame udara;  

e. Reklame apung; 

f. Reklame suara;  

g. Reklame film/ slide; dan  

h. Reklame peragaan.” 

 

Dalam pasal 47 Ayat (3) yang berbunyi:  

“Tidak termasuk sebagai objek pajak reklame adalah: 

a. Penyelenggaran reklame melalui internet, televisi, 

radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, 

dan sejenisnya;  

b. Label/merek produk yang melekat pada barang yang 

diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan 

dari produk jenis lainnya;  

c. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang 

melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi 

diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang 

mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;  

d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau 

Pemerintah Daerah; dan  

e. Penyelenggaran reklame lainnya yang ditetapkan 

dengan Peraturan Daerah.” 

 

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah, “Subjek pajak reklame adalah orang 

pribadi atau badan yang menggunakan reklame. Wajib pajak reklame 
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adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. 

Apabila reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang 

pribadi atau badan maka wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau 

badan tersebut dan apabila reklame diselenggarakan melalui pihak 

ketiga maka wajib pajak reklamenya adalah pihak ketiga tersebut.”  

Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame. 

Pihak ketiga yang akan menyelenggarakan reklame maka nilai kontrak 

reklame dijadikan dasar dalam menetapkan nilai sewa reklame. Nilai 

sewa reklame yang diselenggarakan secara sendiri atau individu maka 

ditetapkan berdasarkan faktor jenis reklame, bahan yang digunakan, 

lokasi penempatan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran 

media reklame. Peraturan daerah telah menetapkan bahwa tarif pajak 

reklame paling tinggi sebesar dua puluh lima persen (25%). Besaran 

pokok pajak reklame yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan 

tarif pajak reklame dengan dasar pengenaan pajak.  

Berkembangya pelaku-pelaku usaha yang ada di daerah kota 

yogyakarta membuat para pelaku usaha membutuhkan reklame untuk 

memberikan informasi terhadap masyarakat atau konsumen. Dengan 

begitu banyaknya reklame yang ada di daerah kota yogyakarta 

pemerintah dapat memaksimalkan penerimaan pajak daerah melalui 

pajak reklame. Jika dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah maka 

pajak reklame berperan dalam pajak daerah sebagai sumber dana bagi 
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pendapatan asli daerah untuk mewujudkan kemandirian daerah sesuai 

dengan tujuan dari daerah otonom. 

7. Retribusi Daerah  

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah, “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.” 

Dalam pasal 108 Ayat (1) Undang- Undang No. 28 Tahun 2009 

Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berbunyi: 

“Objek retribusi daerah adalah: 

a. Jasa Umum; 

b. Jasa Usaha; dan 

c. Perizinan Tertentu.” 

 

Pengertian objek retribusi jasa umum dijelaskan dalam pasal 

109 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah yang berbunyi: 

“Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang 

disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan 

kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati 

oleh orang pribadi atau badan.” 

Dalam pasal 110 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berbunyi:  

“Jenis retribusi jasa umum adalah: 

a. Retribusi pelayanan kesehatan; 

b. Retribusi pelayanan kesampahan/kebersihan; 
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c. Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda 

d. penduduk dan akta catatan sipil; 

e. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan 

f. mayat; 

g. Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum; 

h. Retribusi pelayanan pasar; 

i. Retribusi pengujian kendaraan bermotor; 

j. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran; 

k. Retribusi penggantian biaya cetak peta; 

l. Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus; 

m. Retribusi pengelolaan limbah cair; 

n. Retribusi pelayanan tera/tera ulang; 

o. Retribusi pelayanan pendidikan; dan 

p. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi.” 

 

Pengertian objek retribusi jasa usaha dijelaskan dalam pasal 126 

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah yang berbunyi: 

“Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang 

disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut 

prinsip komersial yang meliputi: 

a. pelayanan dengan memanfaatkan kekayaan daerah 

yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau 

b. pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum 

disediakan secara memadai oleh pihak swasta.” 

Dalam pasal 127 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi daerah yang berbunyi:  

“Jenis retribusi jasa usaha adalah: 

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 olahraga; 

j. Retribusi penyebrangan di air; dan 

k. Retribusi penjualan produksi usaha daerah”. 
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Pengertian objek retribusi perizinan tertentu dijelaskan dalam pasal 140 

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah yang berbunyi: 

“Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan 

perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang 

pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan 

dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, 

penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, 

atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum 

dan menjaga kelestarian lingkungan.”  

Dalam pasal 141 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah yang berbunyi:  

“Jenis retribusi perizinan tertentu adalah 

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.” 

 

Retribusi daerah memiliki kriteria dalam menentukan subjek 

retribusi jasa umum dan wajib retribusi jasa umum yang dijelaskan 

dalam pasal 125 ayat (1) dan (2) Undang- Undang No.28 Tahun 2009 

Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerahyang berbunyi: 

“Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau 

badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum 

bersangkutan.”  

“Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau 

badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-

undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan 

pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong 

Retribusi Jasa Usaha.” 
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Dalam Pasal 139 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 

Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berbunyi: 

“Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau 

badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha 

bersangkutan bersangkutan.”  

“Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau 

badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-

undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan 

pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong 

Retribusi Jasa Usaha.” 

 

Dalam Pasal 147 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 

Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berbunyi:  

“Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi 

atau Badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah 

Daerah.” 

“Wajib Retribusi Perizininan Tertentu adalah orang pribadi 

atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-

undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan 

pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong 

Retribusi Perizinan Tertentu.” 

 

Objek retribusi daerah memiliki prinsip dan sasaran terhadap 

penetapan tarif retribusi. Retribusi jasa umum ditetapkan dengan 

memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan 

masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas 

pelayanan tersebut. Biaya dari penyediaan jasa yang bersangkutan 

meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya 

modal.  

Retribusi jasa usaha menetapkan besarnya tarif retribusi 

didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. 
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Keuntungan tersebut adalah keuntungan yang diperoleh apabila 

pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan beorientasi 

pada harga pasar. Retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan 

untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan 

pemberian izi bersangkutan. Biaya penyelenggaran izin meliputi 

penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, peegakan hukum, 

penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.  

8. Pendapatan Asli Daerah 

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah, Pendapatan asli daerah selanjutnya disebut “PAD adalah 

pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan 

peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Halim 

(2007) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah adalah sumber 

ekonomi asli daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil 

pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD 

yang sah untuk dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan penerimaan 

daerah. Irwansyah (2014) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah 

merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang bertujuan 

memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai 

pelaksanaan pembangunan dan otonomi daerah. 

Pemerintah daerah diharuskan meningkatkan kemampuan 

dalam menggali dan mengelola sumber-sumber asli daerah yang 
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mampu meningkatkan penerimaan daerah yang berasal dari sumber 

pendapatan asli daerah. Menurut Pondaag (2016) pajak daerah dan 

retribusi daerah merupakan salah satu bentuk peran yang didukung oleh 

masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Otonomi daerah 

dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah jika pemerintah daerah 

memaksimalkan sumber-sumber yang terdapat di dalam pendapatan 

asli daerah sehingga daerah mampu membiayai pengeluarannya sendiri 

tanpa harus bergantung pada bantuan dana dari pusat dan sebagainya.  

Menurut Soekarwo (2003) dalam Tahar (2011) upaya yang 

dapat dilakukan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pendapatan 

asli daerah adalah dengan intensifikasi yaitu meningkatkan potensi 

yang sudah ada, ekstensifikasi yaitu mengembangkan subjek atau objek 

pajak dan peningkatan pelayanan masyarakat sebagai upaya yang 

penting dikarenakan membayar pajak dan retribusi merupakan suatu 

hak dan kewajiban terhadap negara. Menurut Kobandaha (2016) salah 

satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk 

meningkatkan PAD adalah dengan meningkatkan efisiensi sumber daya 

dan sarana yang terbatas serta melakukan peningkatan efektifitas 

pemungutan dengan cara melakukan pengoptimalan dan menggali 

potensi baru yang ada di setiap daerah.  

Menurut Tunggal (1999;67) dalam penggalian dan peningkatan 

pendapatan asli daerah sendiri banyak permasalahan yang ditemukan 

hal ini disebabkan karena dalam penerimaan daerah kontribusinya 
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masih tergolong kecil, pemerintah daerah masih membutuhkan bantuan 

dari pusat sehingga usaha daerah dalam melakukan pemungutan PAD 

masih rendah, pemungutan pajak yang dibebani oleh biaya pungut yang 

besar terjadi karena kemampuan administrasi di daerah masih rendah, 

lemahnya sistem perencanaan dan pengawasan keuangan akan 

menimbulkan kebocoran yang sangat berarti bagi daerah. 

B. Penurunan Hipotesis 

1. Hubungan Pajak Hotel Dengan Pendapatan Asli Daerah 

Menurut Undang – Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah, “Pajak hotel merupakan pajak atas 

pelayanan yang disediakan oleh hotel. Menurut Yanuar (2015) dalam 

pengenaan pajak hotel, tidak setiap daerah kabupaten atau kota 

mengatur tentang pengenaan pajak hotel karena pengenaan pajak hotel 

diatur oleh pemerintah kabupaten atau kota dengan mengeluarkan 

peraturan disetiap daerah yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki 

masing-masing daerahnya. Berkembangnya bisnis perhotelan di setiap 

daerah atau kota besar yang signifikan memberikan potensi yang besar 

untuk dikenakan pajak sehingga memberikan pengaruh yang besar bagi 

pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak hotel. 

Menurut Yanuar (2015) Pertumbuhan hotel yang tinggi akan 

memberikan pengaruh yang besar bagi pajak daerah melalui pajak 

hotel, akan tetapi hal ini harus diimbangi oleh peningkatan realisasi atau 

penerimaan pajak hotel yang dapat mencapai target bahkan melebihi 
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target yang telah ditentukan dan mengalami peningkatan yang baik dari 

tahun ke tahun. Peningkatan pajak hotel akan membantu meningkatkan 

penerimaan pajak daerah dalam membangun otonomi daerah.  

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Suartini 

(2013) yang menyatakan bahwa pajak hotel berpengaruh positif 

terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Gianyar. Hal ini 

dikarenakan pemerintah daerah berhasil mengelola potensi pajak hotel. 

Penelitian yang dilakukan oleh candrasari (2016) menyatakan bahwa 

pajak hotel memiliki kontribusi terhadap pendapatan asli daerah di Kota 

Surabaya meskipun kontribusinya menurun setiap tahunnya. Sama 

halnya dengan penelitian yang dilakukan kobandaha (2016) yang 

menyatakan bahwa pajak hotel memiliki kontribusi terhadap 

pendapatan asli daerah di Kota Kotamobagu walaupun kontribusi yang 

diberikan tidak besar. 

Berbeda dengan penelitian Andaria (2015) yang menyatakan 

bahwa pajak hotel tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah 

di Kabupaten Malang. Hal ini dikarenakan banyak wajib pajak yang 

belum melakukan pendaftaran dan sistem jemput bola masih digunakan 

serta ketidakpatuhan yang dilakukan wajib pajak. Penelitian yang 

dilakukan Purnama (2016) yang menyatakan bahwa pajak hotel tidak 

berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Kota Surabaya. Hal ini 

dikarenakan tingkat kepatuhan dan kesadaran masih rendah, ada data 

yang disembunyikan, kurang terbukanya pembukuan dan sanksi yang 
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diberikan hanya berupa surat peringatan. Penelitian yang dilakukan 

Karamullah (2017) menyatakan bahwa pajak hotel tidak berpengaruh 

terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini terjadi karena masih rendahnya 

penerimaan disektor pajak hotel dibandingkan dengan sektor lainnya. 

Dengan demikian maka dapat disimpulkan hipotesis yang diajukan 

penelitian sebagai berikut: 

H1: Pajak Hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah 

(PAD). 

2. Hubungan Pajak Reklame Dengan Pendapatan Asli Daerah 

Pajak reklame adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh 

reklame yang dirancang untuk tujuan komersil. Pajak reklame banyak 

digunakan oleh pemerintah maupun pihak swasta untuk memberikan 

promosi atau iklan kepada masyarakat luas. Pajak reklame juga 

dipungut oleh pemerintah kabupaten atau kota. Berkembangnya 

Kabupaten/Kota di wilayah D.I Yogyakarta membuat banyak pihak 

yang melakukan promosi atau memberikan informasi kepada 

masyarakat luas dengan menggunakan reklame. Menurut Purwanto 

(2016) menyatakan bahwa Pajak reklame akan meningkatkan 

pendapatan asli daerah dan harus dibarengi dengan peningkatan mutu 

atau kinerja dari instasi terkait sehingga pajak daerah dapat 

dioptimalkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. 
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Menurut Purwanto (2016) pemasangan reklame banyak 

digunakan oleh industri besar maupun kecil untuk memperkenalkan 

produk, jasa dan perusahaannya. Hal ini menunjukkan bahwa reklame 

memiliki potensi yang baik karena digunakan sebagai media yang dapat 

membantu perusahaan maupun pemerintah. Potensi reklame dapat 

dioptimalkan untuk meningkatkan pajak reklame yang diterima oleh 

pemerintah sehingga penerimaan pendapatan asli daerah meningkat dan 

membantu pemerintah daerah dalam pembangunan daerah.  

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Vina (2013) 

menyatakan bahwa pajak reklame berpengaruh terhadap pendapatan 

asli daerah di Kabupaten Banyuasin. Penelitian yang dilakukan 

Wahyuni (2014) menyatakan bahwa pajak reklame berpengaruh positif 

terhadap pendapatan asli daerah di Kota Surabaya. Penelitian ini juga 

didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Purwanto (2016) 

menyatakan bahwa pajak reklame berpengaruh terhadap pendapatan 

asli daerah di Kabupaten Berau. 

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Santoso (2014) 

menyatakan bahwa pajak reklame tidak berpengaruh terhadap 

pendapatan asli daerah di Kota Batam. Hal ini disebabkan adanya 

pendaerahan pajak pusat yaitu pajak bumi dan bangunan perkotaan dan 

perdesaan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang 

membuat nilai realisasi pajak ini cukup tinggi. Sama halnya dengan 

penelitian yang dilakukan Prastika (2015) menyatakan bahwa pajak 
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reklame tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Kota 

Malang. Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran dari pengguna atau 

pemasang reklame dalam dalam membayar pajak dan sanksi yang 

diberikan kepada para pelanggar tidak tegas. Dengan demikian dapat 

disimpulkan hipotesis yang diajukan penelitian sebagai berikut: 

H2: Pajak Reklame berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah 

(PAD). 

3. Hubungan Retribusi Daerah Dengan Pendapatan Asli Daerah 

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran 

atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan oleh pemerintah 

daerah. Menurut Irwansyah (2014) menyatakan bahwa retribusi daerah 

menjadi salah satu komponen dalam pendapatan asli daerah yang 

memiliki prospek  yang baik untuk dikembangkan. Oleh sebab itu 

retribusi daerah harus dikelola secara transparan dan profesional untuk 

mengoptimalkan kontribusinya terhadap anggaran pendapatan 

sehingga melalui retribusi daerah pemerintah daerah mampu 

mewujudkan  otonomi daerah. Menurut Halim (2014) semakin besar 

pengaruh retribusi daerah maka akan meningkatkan pendapatan asli 

daerah, jika retribusi daerah rendah maka  tidak akan berpengaruh 

terhadap pendapatan asli daerah.  

Penelitian yang dilakukan oleh Prameka (2013) menyatakan 

bahwa retribusi daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di 
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kabupaten malang. Retribusi daerah yang memberikan kontribusi 

paling besar yaitu retribusi jasa umum sedangkan retribusi jasa usaha 

dan perizinan umum tingkat kontribusinya belum sebesar retribusi jasa 

umum. Penelitian yang dilakukan oleh Prayanti (2014) menyatakan 

bahwa retribusi daerah memberikan pengaruh terhadap pendapatan asli 

daerah di Kabupaten Badung. Penelitian yang dilakukan Rochimah 

(2015) menyatakan bahwa retribusi daerah berpengaruh terhadap 

pendapatan asli daerah. 

 Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Langi (2014) 

menyatakan bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap 

pendapatan asli daerah di Kabupaten Minahasa Selatan karena tingkat 

realisasi yang belum bisa mencapai atau melebihi target yang 

ditetapkan dari penerimaan retribusi daerah. Penelitian yang dilakukan 

oleh Pondaag (2016) menyatakan bahwa retribusi daerah tidak 

berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Kota Tomohon. Hal ini 

dikarenakan masih banyak obyek retribusi yang belum memadai untuk 

diadakan pungutan retribusi sehingga penerimaannya tidak maksimal. 

Penelitian yang dilakukan Lasari (2016) menyatakan bahwa retribusi 

daerah tidak memberikan pengaruh terhadap pendapatan asli daerah di 

Kabupaten Karangasem. Dengan demikian dapat disimpulkan hipotesis 

yang diajukan penelitian sebagai berikut: 

H3 : Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah 

(PAD). 
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C. Model Penelitian 

 

 

  

 

 

Gambar 2. 1 

Model Penelitian 

Pajak Hotel (X1) 

Pajak Reklame (X2) 
Pendapatan Asli 

Daerah (Y) 

Retribusi Daerah (X3) 
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