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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Manajemen Keuangan Daerah Dalam Konteks Otoda 

Untuk menghadapi globalisasi perekonomian dan pembangunan 

nasional yang menekankan pada pelaksanaan otonomi daerah secara luas, 

nyata dan bertanggungjawab, maka perlu disusun suatu rumusan baru yang 

berkaitan dengan manajemen keuangan daerah.  

Hal ini adalah salah satu bentuk bagaimana pemerintah daerah 

mempersiapkan suatu prakondisi dalam suatu pentas perekonomian 

internasional dan perekonomian nasional. Secara garis besar, manajemen 

keuangan daerah dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu manajemen 

penerimaan daerah dan manajemen pengeluaran daerah. Evaluasi terhadap 

pengelolaan keuangan daerah dan pembiayaan pembangunan daerah 

mempunyai implikasi yang sangat luas. Kedua komponen tersebut akan 

sangat menentukan kedudukan suatu pemerintah daerah dalam rangka 

melaksanakan otonomi daerah (Mardiasmo, 2002:104). 

Prinsip-prinsip yang mendasari pengelolaan keuangan daerah tersebut 

adalah transparansi, akuntabilitas, dan value for money. Transparansi adalah 

keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan 

anggaran daerah. Transparansi memberikan arti bahwa anggota masyarakat 

memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran 

karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, teruta pemenuhan 

kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat. 

Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti 

bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan 

pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan 
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dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Sedangkan value for 

money berarti diterapkannya prinsip dalam proses penganggaran yaitu 

ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan 

penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga 

yang paling murah. Efisiensi berarti bahwa penggunaan dana masyarakat 

tersebut dapat menghasilkan output yang maksimal. Efektivitas berarti bahwa 

penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan 

kepentingan public (Mardiasmo, 2002:105). 

 
2.2 Sumber Keuangan Pemerintah Daerah 

Dalam menjalankan fungsinya, Pemerintah Daerah mempunyai sumber-

sumber keuangan. Sumber keuangan ini diharapkan akan memberikan 

kontribusi yang optimal karena untuk kepentingan pembangunan daerah. 

Sumber keuangan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut. 

2.2.1 Sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah 

Pelaksanaan otonomi daerah yang sudah dimulai sejak tahun 2001 

membawa reaksi yang berbeda-beda bagi daerah. Pemerintah daerah yang 

memiliki sumber kekayaan alam yang menyambut otonomi daerah dengan 

penuh harapan. Sebaliknya daerah yang miskin sumber daya alamnya 

menanggapi dengan hati-hati dan rasa khawatir (Mardiasmo, 2002:139). Hal 

tersebut membawa konsekuensi bagi pemerintah daerah untuk lebih mandiri 

baik dari sistem pembiayaan maupun dalam menentukan arah pembangunan 

daerah sesuai dengan prioritas dan kepentingan masyarakat di daerah 

(Mardiasmo, 2002:145 dalam Hanafi, Mugroho, 2009:69). 

Kebijakan otonomi daerah yang dipilih pasca reformasi dalam menata 

hubungan pemerintah pusat dan daerah di Indonesia, membawa implikasi 

terhadap kemampuan daerah untuk dapat membiayai daerahnya alam upaya 
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dalam memberikan pelayanan publik, dan dapat meningkatkan kesejahteraan 

rakyat. Dengan adanya pergeseran kebijakan tersebut akan berdampak pada 

penataan ulang dan pembagian sumber-sumber keuangan antara pemerintah 

pusat dan pemerintah daerah untuk pembiayaan kebutuhan pemerintah 

daerah, akibat adanya pelimpahan kewenangan, penyerahan urusan atau 

pekerjaan, operasionalisasi pembentukan kelembagaan daerah dan 

personalia yang sebelumnya dikelola pemerintah pusat (Hanafi, Mugroho, 

2009:69). 

Upaya dalam meningkatkan daya guna dan hasil guna 

menyelenggarakan pemerintah dan usaha pembangunan di semua sektor 

maka masalah utama yang dihadapi adalah keterbatasan dana daerah. 

Berkaitan dengan masalah tersebut, dana keuangan yang diusahakan dan 

dikelola oleh daerah dalam upaya pembiayaan rumah tangga daerah 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 

Daerah. 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1, 

Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang 

diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. Tiga kategori yang masuk dalam 

pendapatan ini menurut Muluk, (2003:57 dalam Hanafi, 2009: 70) adalah 

sebagai berikut: 

1) Pajak daerah oleh banyak pihak dipandang sebagai jenis penghasilan 

utama yang diperolah daerah. Umumnya pemerintah pusat menentukan 

pajak mana yang dipungut oleh daerah. Pada banyak Negara, legislasi 

juga menentukan batasan bagi pungutan tersebut serta memberikan 

kekuasaan kepada pemerintah pusat untuk memeriksa dan 

mengesahkan. 
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2) PAD berupa pungutan biaya (fee), denda (fines), dan lisensi (license). 

Sumber pendapatan ini terkait dengan kemampuan seseorang untuk 

membayar pelayanan tertentu yang dinikmatinya. Pemerintah daerah 

memungut biaya atas beragam pelayanan dan lisensi yang disediakan, 

contoh hak menjual minuman, makanan, hiburan, untuk menjalankan 

sepeda, kendaraan bermotor dan sebagainya. 

3) PAD berupa penghasilan dari utilitas dan perusahaan daerah (earning 

from utilities and public enterprise). Perusahaan daerah memperolah 

penghasilan melalui pembebanan biaya (user charge) atas pelayanan 

yang diberikan. 

Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang 

berasal dari sumber ekonomi daerah. Berdasarkan pengertian dan pasal 6 

Undang-undang No.32 tahun 2004, PAD bersumber dariPajak Daerah, 

Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Lain-

lain PAD yang sah. 

 
2.2.1.1 Sumber Pendapatan Pajak Daerah 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, yang merupakan 

perubahan atas undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah 

dan retribusi daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah iuran wajib 

yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan 

langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. 

Dari definisi di atas jelas bahwa pajak daerah merupakan iuran kepada 

pemerintah daerah yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan pemerintah 

dan pembangunan daerah. Pajak daerah berdasarkan Undang-undang 
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Nomor 34 Tahun 2000 terbagi menjadi dua yaitu pajak propinsi dan pajak 

kabupaten atau kota. Pembagian ini dilakukan sesuai dengan kewenangan 

pengenaan dan pemungutan masing-masing jenis pajak daerah pada wilayah 

administrasi propinsi atau kabupaten/kota yang bersangkutan. Berdasarkan 

Undang-undang tersebut ditetapkan sebelas jenis pajak daerah yaitu empat 

jenis pajak propinsi dan tujuh jenis pajak kabupaten / kota : 

1. Pajak propinsi terdiri dari: 

a. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air 

b. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air 

c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor 

d. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air 

permukaan 

2. Pajak kabupaten / kota terdiri dari : 

a. Pajak hotel 

b. Pajak restoran 

c. Pajak hiburan 

d. Pajak reklame 

e. Pajak penerangan jalan 

f. Pajak bahan galian golongan C 

g. Pajak parkir 

Khusus untuk daerah yang setingkat dengan daerah propinsi, tetapi tidak 

terbagi dalam daerah kabupaten atau kota seperti daerah khusus ibukota 

Jakarta, jenis pajak yang dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk 

daerah propinsi dan pajak untuk daerah kabupaten atau kota. 

Penetapan tarif pajak propinsi berbeda dengan penetapan tarif pajak 

kabupaten atau kota yang diterapkan dengan peraturan daerah. Dengan 

memperhatikan kondisi masing-masing daerah kabupaten atau kota, tarif 
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untuk pajak kabupaten atau kota dapat ditetapkan tidak seragam. Hal ini 

antara lain dengan mempertimbangkan bahwa tarif yang berbeda untuk jenis-

jenis pajak kabupaten atau kota tidak akan mempengaruhi pilihan lokasi wajib 

pajak untuk melakukan kegiatan yang dikenakan pajak. Penetapan paling 

tinggi dalam pemungutan pajak berfungsi untuk memberikan perlindungan 

kepada masyarakat dari penetapan tarif yang terlalu membebani, sedangkan 

tarif yang paling rendah ditetapkan untuk member peluang kepada 

pemerintah daerah untuk mengaturnya sendiri sesuai dengan kondisi 

masyarakat di daerahnya, termasuk pembebasan pajak bagi yang tidak 

mampu. Disamping itu dalam penetapan tarif pajak juga dapat diadakan 

klasifikasi atau penggolongan tarif berdasarkan kemampuan wajib pajak atau 

berdasarkan jenis objek pajak (Hanafi, Mugroho, 2009:37). 

Adapun ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan menjelaskan 

bahwa sistem yang digunakan perpajakan di Indonesia adalah sistem self 

assessment. Karena karakteristik setiap jenis pajak daerah tidak sama maka, 

sistem ini tidak dapat diberlakukan untuk semua jenis pajak daerah. 

Pemungutan pajak daerah ini menggunakan tiga sistem pemungutan pajak 

sebagai berikut (Siahaan, Marihot, 2005:30 dalam Hanafi, 2009: 37).  

a. Dibayar sendiri oleh wajib pajak. Sistem ini merupakan perwujudan dari 

sistem self assessment, yaitu system pengenaan pajak yang member 

kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, 

membayar, dan melapokan sendiri pajak yang terhutang dengan 

menggunaka Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPTPD). 

b. Ditetapkan oleh kepala daerah. Sistem ini merupakan perwujudan dari 

sistem official assessment, yaitu sistem pengenaan pajak yang dibayar 

oleh wajib pajak stelah terlebih dahulu ditetapkan oleh kepala daerah atau 
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pejabat yang ditunjuk melalui surat ketetapan pajak daerah atau dokumen 

lain yang dipersamakan. 

c. Dipungut oleh pemungut pajak. Sistem ini merupakan perwujudan dari 

sistem with holding yaitu sistem pengenaan pajak yang dipungut oleh 

pemungut pajak pada sumbernya, antara lain PLN yang telah ditetapkan 

berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak 

daerah, sebagai pemungut pajak penerangan jalan atas penggunaan 

tenaga listrik yang disediakan oleh PLN. 

Hasil pembagian pajak propinsi kepada daerah diatur dalam Undang-

undang Nomor 34 Tahun 2000 pasal 2A ayat 1 yang mengatur bahwa hasil 

penerimaan pajak propinsi sebagian diperuntukkan bagi daerah kabupaten 

atau kota di wilayah propinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

a. Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Kendaraan Atas 

Air (KAA) diserahkan kepada daerah paling sedikit 30% 

b. Hasil penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan 

Kendaraan Atas Air (KAA) kepada daerah kabupaten atau kota paling 

sedikit 30% 

c. Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) 

diserahkan kepada daerah kabupaten atau kota paling sedikit 70% 

d. Hasil penerimaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah 

dan Air Permukaan (PPPABATP) diserahkan kepada daerah kabupaten 

atau kota paling sedikit 70%. 

 
2.2.1.2  Sumber Pendapatan Retribusi Daerah 

Menurut Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 yang dimaksud Retribusi 

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

Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Menurut 

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 ada beberapa macam retribusi 

daerah antara lain: 

a. Jasa Umum 

Yaitu jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk 

tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh 

orang pribadi atau badan. Jasa umum antara lain meliputi pelayanan 

kesehatan dan persampahan. Adapun criteria dari retribusi jasa umum 

menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 adalah sebagai berikut: 

1. Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bukan bersifat retribusi 

jasa usaha atau retribusi perijinan tertentu 

2. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam 

rangka pelaksanaan desentralisasi 

3. Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau 

badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk 

melayani kepentingan dan kemanfaatan umum 

4. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi 

5. Retribusi tersebut tidak bertentangan dengan kebijakan nasional 

mengenai penyelenggaraannya 

6. Retribusi tersebut dapat dipungut secara efektif dan efisien serta 

merupakan suatu sumber pendapatan daerah yang potensial 

7. Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut 

dengan tingkat dan kualitas pelayanan yang lebih baik 

b. Jasa Usaha 

Yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan 

menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat disediakan oleh 
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pihak swasta. Jenis-jenis retribusi usaha diatur dalam peraturan 

pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 pasal 3 ayat 2, antara lain : 

1. Retribusi pemakaian kekayaan daerah antara lain pemakaian tanah 

dan bangunan, pemakaian ruang untuk pesta, pemakaian kendaraan 

alat berat milik daerah 

2. Retribusi pasar grosir dan atau pertokoan yaitu fasilitas pasar atau 

pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan atau diselenggarakan 

oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang disediakan oleh BUMD 

dan pihak swasta 

3. Retribusi tempat pelelangan yaitu tempat secara khusus disediakan 

oleh pemerintah daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, 

hasil bumi dan hasil hutan termasuk jasa fasilitas lainnya yang 

disediakan di tempat pelelangan. 

4. Retribusi terminal yaitu pelayanan pada terminal seperti pelayanan 

penyediaan tempat parkir untuk kendaraan umum, tempat kegiatan 

usaha dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal, yang dimiliki atau 

dikelola oleh pemerintah daerah 

5. Retribusi tempat khusus parkir yaitu pelayanan penyediaan tempat 

parkir yang khusus disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh 

pemerintah daerah 

6. Retribusi tempat penginapan atau villa yaitu tempat penginapan yang 

dikelola oleh pemerintah daerah tidak termasuk yang dikelola oleh 

BUMD dan swasta 

7. Retribusi sedot WC 

8. Retribusi rumah potong hewan yaitu fasilitas rumah pemotongan 

hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan 
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sebelum dan sesudah dipotong, yang dimiliki atau dikelola oleh 

pemerintah daerah 

9. Retribusi pelayanan pelabuhan kappa yaitu pelayanan pada 

pelabuhan kapal perikanan dan atau bukan kapal perikanan termasuk 

fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan kapal yang dimiliki dan 

dikelola oleh pemerintah daerah 

10. Retribusi tempat rekreasi dan olah raga 

11. Retribusi penyeberangan di atas air yaitu pelayanan penyeberangan 

orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di atas air yang 

dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah 

12. Retribusi pengelolaan limbah cair 

13. Retribusi penjualan produksi usaha daerah yaitu penjualan hasil 

produksi usaha pemerintah daerah antara lain bibit tanaman, bibit 

ternak, bibit ikan dan tidak termasuk hasil penjulan BUMD dan pihak 

swasta 

c. Perijinan Tertentu adalah retribusi kegiatan tertentu pemerintah daerah 

dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang 

dimaksudkan 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. Sesuai dengan 

Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 pasal 18 ayat 3 huruf c, retribusi 

perijinan tertentu ditentukan berdasarkan kriteria berikut : 

1. Perijinan tersebut termasuk kewenangan pemerintah yang diserahkan 

kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi 

2. Perijina tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi 

kepentingan umum 
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3. Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan ijin 

tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari 

perijinan tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi 

perijinan.   

 

2.2.1.3 Sumber Pendapatan Laba Perusahaan Daerah, Pengelolaan 

Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 

Yaitu bagian laba perusahaan yang merupakan pendapatan dari 

perusahaan-perusahaan yang dapat dimiliki oleh pemerintah daerah. 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara, pasal 11 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perusahaan 

daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimilki 

oleh pemerintah daerah. Perusahaan daerah ini juga untuk mengembangkan 

perekonomian daerah dan untuk menambah penghasilan daerah.  

Sesuai dengan kewenangannya setiap pemerintah daerah wajib 

menyelenggarakan kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pelayanan 

kepada masyarakat, terutama pelayanan atas kebutuhan dasarnya. Upaya 

dan usaha yang diselenggarakan oleh pemerintah semata-mata hanya 

kegiatan yang tidak dapat dilakukan oleh swasta atau masyarakat itu sendiri. 

Perusahaan daerah mencakup berbagai kegiatan perekonomian yang 

luas, tidak hanya terbatas pada penyediaan kebutuhan dasar masyarakat 

daerah. Jenis-jenis perusahaan daerah yang terdapat di Indonesia 

berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 meliputi kegiatan-

kegiatan: 

1. Penyediaan air minum 

2. Pengelolaan persampahan 

3. Pengelolaan air kotor 
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4. Rumah potong hewan 

5. Pengelolaan pasar 

6. Pengelolaan objek wisata 

7. Pengelolaan sarana wisata 

8. Perbankan dan perkreditan 

9. Penyediaan perumahan dan pemukiman 

10. Penyediaan transportasi dll. 

 
2.3.1.4 Sumber Pendapatan Lain-lain PAD yang sah 

Daerah sangat membutuhkan beberapa hal untuk melakukan 

penggalian dana termasuk dengan memanfaatkan potensi yang ada 

terkait dengan kekayaan daerah yang termanfaatkan maupun sarana dan 

prasarana daerah yang terpakai. Berkenaan dengan lain-lain penerimaan 

daerah yang sah, disatu pihak merupakan bentuk pelayanan kepada 

masyarakat sehingga kurang memperhitungkan masalah keuntungan 

melainkan hanya sekedar untuk menutup resiko biaya administrasi yang 

dikeluarkan. 

Sebagai penerimaan daerah yang sah dapat pula berasal dari 

pendapatan dinas-dinas daerah. Dalam hal ini dinas yang dibentuk oleh 

pemerintah daerah sekaligus memberikan fungsi pelayanan kepada 

masyarakat, akan tetapi sekaligus dapat didayagunakan dan bertindak 

sebagai organisasi ekonomi pemerintah daerah yang memberikan 

pelayanan kepada masyarakat dengan kewajiban memberikan imbalan 

yang memadai atas pelayanan yang diberikan (Hanafi, Mugroho, 

2009:43). 

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 yang termasuk di 

dalam Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah: 
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1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan 

2. Jasa giro 

3. Pendapatan bunga 

4. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing 

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

pengadaan barang dan jasa oleh daerah. 

 
2.2.2 Sumber Penerimaan Dana Perimbangan 

Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari penerimaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan 

kepada daerah untuk membiayai daerah. Dana Perimbangan dipisahkan 

menjadi lima jenis, yaitu: 

a. Dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 dijelaskan bahwa 

dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN 

yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk 

mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 

Bagi hasli pajak, yang terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Pajak Penghasilan pasal 

21. 

b. Bagi hasil bukan pajak, terdiri atas Propinsi Sumber Daya Hutan (PSDH), 

pemberian hak atas tanah Negara, dan penerimaan uang dari eksplorasi. 

Dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam, berasal dari: 

1. Kehutanan 

2. Pertambangan Umum 

3. Perikanan 

4. Pertambangan minyak bumi 

5. Pertambanngan gas bumi 
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6. Pertambangan panas bumi 

c. Dana Alokasi Umum 

Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang 

dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar 

daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka 

pelaksanaan desentralisasi. Menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 33 

tahun 2004, yang dimaksud dengan Dana Alokasi Umum yang 

selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan 

APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan 

keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam 

rangkapelaksanaan desentralisasi. Selain itu DAU bertujuan untuk 

mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan dan penguasaan 

pajak antara pemerintah pusat dan daerah (Khusaini, 2007:36). 

Kebutuhan daerah dicerminkan dari luas daerah, kondisi geografis, 

jumlah penduduk, tingkat kesehatan dan kesejahteraan masyarkat di 

daerah dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah. 

d. Dana Alokasi Khusus 

DAK adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada 

daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu. Berdasarkan 

pasal 19 ayat 1 PP No. 104 Tahun 2000 tentang dana perimbangan, 

disebutkan bahwa Dana Alokasi Khusus dapat dialokasikan dari APBN 

kepada daerah tertentu untuk membiayai kebutuhan khusus, dengan 

memperhatikan tersedianya dana dalam APBN. 

e. Dana Darurat 

2.2.3  Sumber Penerimaan Pinjaman Daerah 

Pinjaman Daerah adalah salah satu alternatif sumber pembiayaan 

Daerah dalam pelaksanaan desentralisasi, termasuk untuk menutup 
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kekurangan arus kas. Pinjaman Daerah digunakan untuk membiayai kegiatan 

yang merupakan inisiatif dan kewenangan Daerah berdasarkan peraturan 

perundang-undangan. Menurut prinsip dasar pinjaman daerah, daerah tidak 

dapat melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar negeri. Jadi melalui 

control dari pemerintah pusat. Dan Pemerintah dapat memberikan pinjaman 

kepada pemerintah daerah yang dananya berasal dari luar negeri (On-

Lending). 

Sumber pinjaman daaerah dapat berasal dari: 

1. Pemerintah; 

a. Pendapatan Dalam Negeri (Rekening Pembangunan Daerah); 

b. Pinjaman Luar Negeri (Subsidiary Loan Agreement (SLA)/on-lending) 

2. Pemerintah daerah lain; 

3. Lembaga keuangan Bank; 

4. Lembaga Keuangan bukan Bank; dan 

5. Masyarakat 

Pinjaman daerah yang bersumber dari Pemerintah diberikan melalui 

Menteri Keuangan, sedangkan pinjaman daerah yang bersumber dari 

masyarakat berupa Obligasi Daerah diterbitkan melalui pasar modal. 

 
2.3 Peranan Pajak dalam Pembiayaan Negara 

Dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan, pemerintah 

membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana tersebut dikumpulkan dari 

segenap potensi sumber daya yang dimiliki suatu Negara atau daerah, baik 

berupa hasil kekayaan alam maupun hasil iuran dari masyarakat. Salah satu 

bentuk iuran dari masyarakat adalah pajak. Pajak adalah iuran partisipasi 

seluruh anggota masyarakat kepada Negara berdasarkan kemampuan 

masing-masing yang dapat dipaksakan untuk membiayai kegiatan 
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pemerintahan dan pembangunan dan pembayar pajak tidak menerima 

imbalan atau kontribusi yang dapat secara langsung dihubungkan dengan 

pajak yang telah dibayarnya (Priantara, 2000:1). 

Kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan Negara diharapkan 

semakin meningkat dari tahun ke tahun. Harapan ini tumbuh dari kesadaran 

pemerintah untuk meningkatkan kemandirian bangsa dalam membiayai 

pembangunan dan pemerintahan melalui partisipasi aktif masyarakat berupa 

pajak. Keinginan pemerintah adalah tepat sebagaimana halnya pemerintah 

Negara lain yang andalan utama penerimaan negaranya berupa pajak. 

2.3.1 Asas-asas Pemungutan Pajak 

Priantara (2000:3) mengatatakan, “menurut Adam Smith dalam four 

cannons of taxation, ada empat asas-asas pemungutan pajak”. Asas tersebut 

dapat diklasifikasikan  sebagai berikut: 

a. Asas ability to pay atau equality of sacrifice  

Artinya, pemungutan pajak harus memenuhi rasa keadilan. Pajak dapat 

memenuhi rasa keadilan apabila wajib pajak yang mempunyai 

kemampuan yang lebih besar membayar pajak lebih lebih besar dari pada 

wajib pajak yang mempunyai kemampuan lebih kecil dan orang yang 

mempunyai potensi untuk membayar pajak telah dikukuhkan sebagai 

wajib pajak. 

b. Asas certainty 

Artinya, bahwa pemungutan pajak harus ada aturan hukum yang pasti. 

Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 memberikan wewenanng 

kepada pemerintah untuk memungut pajak dari pemerintah, namun harus 

tetap berdasarkan undang-undang. Tidak boleh ada pemungutan pajak 

tanpa undang-undang. Hal ini dapat dipahami karena sesungguhnya 
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masyarakatlah yang memikul beban kegiatan pemerintaha dan 

pembangunan melalui pajak yang dibayarnya. 

Sesuai dengan asas kedaulatan rakyat dalam kehidupan bernegara, 

maka rakyatlah yang akan menetapkan atau menyetujui pajak-pajak yang 

boleh dipungut pemerintah dari mereka. Persetujuan rakyat tersebut 

direpresentasikan melalui wakilnya di DPR. Selain itu, asas kepastian 

hukum mengandung arti bahwa wajib pajak dapat menikmati hak-hak dan 

pelayanan yang sama dari petugas pajak dan sebaliknya wajib pajak 

yang lalai atau sengaja mengabaikan kewajibannya pasti dikenakan 

sanksi yang sesuai dengan tingkat kesalahannya tanpa ada deskriminasi. 

Asas kepastian hukum mengandung maksud disamping kepastian 

penerapan sanksi hukum yang adil juga mengandung maksud aturan 

perpajakan, idealnya tidak menimbulkan perbedaan penafsiran atau 

keragu-raguan diantara wajib pajak maupun antara wajib pajak dan 

petugas pajak. Peraturan pemungutan pajak haruslah dilengkapi dengan 

aturan mengenai sanksi apabila peraturan pemungutan pajak dilanggar, 

baik oleh wajib pajak maupun oleh petugas pajak. 

c. Asas convenience 

Artinya bahwa pemungutan pajak harus memperhatikan saat-saat dan 

waktu yang tepat yang memungkinkan wajib pajak dengan mudah 

memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, pembayaran pajak dilakukan 

dengan cara angsuran atau melalui pemotongan pada saat diterimanya 

penghasilan. Dalam asas ini ditekankan pula bahwa pelayanan pajak juga 

harus mudah dan kooperatif sehingga wajib pajak merasa senang 

memenuhi kewajibannya. 
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d. Asas economy 

Artinya bahwa harus ada efisiensi dalam pemungutan pajak. Biaya yang 

harus dikeluarkan dalam mengadministrasikan, mengelola, dan 

memungut pajak harus lebih kecil dari pada penerimaan pajak. Demikian 

juga pengorbanan masyarakat yang timbul akibat dari pemungutan pajak 

harus lebih kecil dari pada manfaat yang dapat dirasakan masyarakat dari 

pajak. 

Dengan demikian, undang-undang yang mengatur pemungutan pajak 

harus menerapkan asas-asas pemungutan pajak dimaksud, khususnya asas 

keadilan dan kepastian hukum. Undang-undang perpajakan dan ketentuan 

peraturan pelaksanaannya telah memasukkan asas keadilan dan kepastian 

hukum. Sanksi-sanksi perpajakan, baik yang bersifat administrative maupun 

pidana, telah dimasukkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 

tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. 

   
2.3.2 Kewajiban Wajib Pajak terhadap Undang-undang Perpajakan 

Dengan diundangkannya seluruh undang-undang perpajakan dalam 

lembaran Negara dan ketentuan peraturan perpajakan dalam berita Negara 

mengandung arti bahwa masyarakat atau wajib pajak harus sadar dan aktif 

untuk mencari tahu isi atau maksud dari ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan tersebut. Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan, 

baik yang bernilai kealpaan atau kesengajaan, yang dilakukan oleh wajib 

pajak maka tidak alasan bahwa wajib pajak tidak atau belum mengetahui 

peraturannya. Selain itu, selaran dengan maksud dari penerapan sistem self 

assessment, wajib pajak juga harus aktif untuk belajar atau mengetahui isi 

atau maksud suatu peraturan perpajakan dalam rangka memenuhi kewajiban 
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perpajakannya dengan baik. Wajib pajak tidak boleh menunggu petugas 

pajak menetapkan pajak yang menjadi kewajibannya (Priantara, 2000:5).  

 
2.3.3 Kondisi Umum Wajib Pajak Terhadap Undang-undang Perpajakan 

Meskipun konsekuensi dari diundang-undangkannya suatu peraturan 

perpajakan adalah mewajibkan wajib pajak agar berinisiatif untuk mengetahui 

dan melaksanakan isi dari peraturan tersebut, namun kondisi yang umum 

terjadi sampai dengan saat ini adalah masih dijumpai keengganan atau 

kemalasan wajib pajak untuk mempelajari isi atau maksud suatu peraturan 

perpajakan. Sikap wajib pajak yang demikian akan membawa dampak 

kepada ketidakefektifan pelaksanaan sistem self assessment. Dalam hal ini, 

besar kemungkinan pajak-pajak yang dilaporkannya tidak lengkap atau tidak 

tepat. Sikap wajib pajak lain yang lebih berbahaya adalah melalaikan atau 

sengaja melangar suatu peraturan perpajakan. Sikap seperti ini jelas 

mencemari maksud dari sistem self assessment. Untuk itu diperlukan adanya 

legalisasi sanksi perpajakan dan tindakan-tindakan yang perlu dilakukan 

untuk menilai pelanggaran tersebut berikut sanksi apa yang sesuai untuk 

pelanggaran tersebut. 

Di samping itu, sering dijumpai kekhawatiran dan kepanikan wajib pajak 

saat ia dikenakan sanksi perpajakan atau dikenakan tindakan pemeriksaan. 

Sesungguhnya keadaan ini dapat terjadi karena wajib pajak tersebut merasa 

dalam posisi sebagai obyek bukan sebagai subyek, merasa takut salah atau 

takut diancam sanksi yang besar, atau ada kesalahan yang ingin ditutup-

tutupinya. Kecuali kesalahan yang hendak ditutup-tutupi, sikap wajib pajak 

yang seperti itu adalah tidak positif dan dalam hal ini sebagian besar 

diakibatkan karena ketidaktahuan wajib pajak terhadap aspek perpajakan.  
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2.4 Mekanisme Pemungutan Pajak Daerah 

Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata 

Cara Perpajakan Indonesia  dengan jelas menentukan bahwa system 

perpajakan di Indonesia adalah sistem self assessment. Sistem tersebut juga 

telah diberlakukan sejak reformasi perpajakan tahun 1983. 

Berdasarkan ketentuan undang-undang, pemungutan pajak daerah tidak 

dapat diborongkan. Artinya, seluruh proses kegiatan pemungutan pajak tidak 

dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Walaupun demikian dimungkinkan 

adanya kerjasama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak, 

antara lain pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada 

wajib pajak. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga 

adalah adalah kegiatan penghitungan besarnya pajak terutang, pengawasan 

penyetoran pajak dan penagihan pajak. 

Pemungutan pajak daerah didasarkan pada penetapan kepala daerah 

atau dibaya sendiri oleh wajib pajak. Pada cara pertama pajak dibaya oleh 

wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh kepala daerah melalui 

Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau data lain yang dianggap sama, 

seperti karcis dan nota perhitungan. Pada cara kedua, wajib pajak memenuhi 

kewajiban pajak yang dibaya sendiri menggunakan Surat Pemberitahuan 

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

(SKPDKB), dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan 

(SKPDKBT). 

Waib pajak yang memenuhi kewajibannya dengan membayar sendiri 

diwajibkan melaporkan pajak yang terutang dengan menggunakan Surat 

Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Apabila wajib pajak yang diberi 

kepercayaan menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan 
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sendiri pajak yang terutang tidak memenuhi kewajibannya, kepadanya dapat 

diterbitkan SKPDKB dan SKPDKBT. 

Dalam melaksanakan sistem pemungutan pajak mana yang akan 

ditetapkan pada suatu jenis pajak daerah, gubernur atau bupati/walokota 

menetapkan jenis pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak, ditetapkan 

oleh kepala daerah atau dipungut oleh pemungut pajak. Hal ini dimaksudkan 

untuk member kepastian dalam pemungutan suatu jenis pajak daerah di 

setiap daerah yang memberlakukannya. 

 
2.5 Teori-teori Pemungutan Pajak 

Terkait dengan Teori Pemungutan Pajak, Brotodiharjo dalam Damar, 

(2010) mengatakan, “ada beberapa teori yang mendasari dalam adanya 

pemungutan pajak”. teori pemungutan pajak yaitu: 

2.5.1 Teori Asuransi 

Menurut teori asuransi, fiskus berhak memungut pajak dari penduduknya, 

karena negara dianggap identik dengan perusahaan asuransi, dan wajib 

pajak adalah tertanggung yang wajib membayar premi dalam hal ini pajak. 

Negara berhak memungut pajak dari penduduk karena negara bertugas 

melindungi semua rakyat dan rakyat membayar premi pada negara. Teori ini 

banyak ditentang karena negara tidak boleh disamakan dengan perusahaan 

asuransi. 

Namun teori ini mempunyai kelemahan-kelemahan, antara lain dengan 

eksistensi imbalan yang akan diberikan negara jika tertanggung dalam hal ini 

wajib pajak menderita risiko. Sebab sebagaimana kenyataannya, negara 

tidak pernah memberi uang santunan kepada wajib pajak yang tertimpa 

musibah. Lagi pula kalau ada imbalan dalam pajak, maka hal itu sebenarnya 

bertentangan dengan unsur dalam definisi pajak itu sendiri. 
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2.5.2 Teori Kepentingan. 

Para penganut teori ini mengatakan, bahwa negara berhak memungut 

pajak dari penduduknya, karena penduduk negara tersebut mempunyai 

kepentingan kepada negara. Makin besar kepentingan penduduk kepada 

negara, maka makin besar pula perlindungan negara kepadanya. Termasuk 

kepentingan dalam perlindungan jiwa dan harta. Semakin tinggi tingkat 

kepentingan perlindungan, maka semakin tinggi pula pajak yang harus 

dibayarkan. 

Teori ini banyak ditentang, karena pada kenyataannya bahwa tingkat 

kepentingan perlindungan orang miskin lebih tinggi daripada orang kaya. Ada 

perlindungan jaminan sosial, kesehatan, dan lain-lain. Bahkan orang yang 

miskin justru dibebaskan dari beban pajak. Sama dengan teori asuransi, teori 

ini mempunyai kelemahan antara lain tentang fungsi negara untuk melindungi 

segenap rakyatnya. Negara tidak boleh memilih-milih dalam melindungi 

penduduknya. 

2.5.3 Teori Daya Pikul 

Teori daya pikul sebenarnya tidak memberikan jawaban atas justifikasi 

pemungutan pajak. Teori ini hanya mengusulkan supaya dalam memungut 

pajak pemerintah harus memperhatikan daya pikul dari wajib pajak, beban 

pajak yang dikenakan harus sama besarnya, artinya pajak harus dibayar 

sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Jadi wajib pajak membayar 

pajak sesuai dengan daya pikulnya. Ajaran teori ini ternyata masih dapat 

bertahan sampai sekarang, yakni seorang wajib pajak tidak akan dikenakan 

pajak penghasilan atas seluruh penghasilan kotornya. Suatu jumlah yang 

dibutuhkan untuk mempertahankan hidupnya haruslah dikeluarkan terlebih 

dahulu sebelum dikenakan tarif pajak. Jumlah yang dikeluarkan tersebut 
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disebut penghasilan tidak kena pajak, minimum kehidupan atau pendapatan 

bebas pajak minimum of subsistence. 

2.5.4 Teori Bakti 

Teori bakti mengajarkan, bahwa penduduk adalah bagian dari suatu 

negara; oleh karena itu penduduk terikat pada keberadaan negara dan 

karenanya wajib membayar pajak, dalam arti wajib berbakti kepada negara. 

Dalam teori ini, dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan 

rakyat dengan negaranya. Penganut teori bakti menganjurkan untuk 

membayar pajak kepada negara dengan tidak bertanya-tanya lagi apa yang 

menjadi dasar bagi negara untuk memungut pajak. Karena organisasi atau 

lembaga yakni negara telah ada sebagai suatu kenyataan, maka 

penduduknya wajib secara mutlak membayar pajak, wajib berbakti kepada 

negara. 

2.5.5 Teori Asas Daya Beli 

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak, artinya memungut 

pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah 

tangga negara. Menurut teori ini yustifikasi pemungutan pajak terletak pada 

akibat pemungutan pajak. Misalnya tersedianya dana yang cukup untuk 

membiayai pengeluaran umum negara, karena akibat baik dari perhatian 

negara pada masyarakat maka pemungutan pajak adalah juga baik. 

2.5.6 Teori Pembangunan 

Untuk Indonesia yustifikasi pemungutan pajak yang paling tepat adalah 

pembangunan dalam arti masyarakat yang adil dan makmur. 

 
2.6 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah 

Dalam upaya peningkatan PAD, terutama pada pajak daerah harus 

diarahkan pada usaha yang terus-menerus dan berkelanjutan. Langkah ini 
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ditempuh untuk meningkatkan kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah 

sehingga akan meningkatkan kemandrian fiscal suatu pemerintah daerah. 

Dalam upaya meningkatkan penerimaan melalui pajak daerah ditempuh 

melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. 

2.6.1 Intensifikasi Pajak Daerah 

Intensifikasi pajak daerah adalah suatu tindakan atau usaha-usaha untuk 

memperbesar penerimaan dengan cara melakukan pemungutan yang lebih 

giat, ketat, dan teliti (Halim,2004 dalam Purwohartono, 2009:19). 

Menurut Purwohartono (2009:19) bahwa upaya intensifikasi akan 

mencakup aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan, dan aspek 

personalianya, yang pelaksanaannya melalui langkah-langkah berikut ini: 

a. Menyesuaikan/memperbaiki aspek kelembagaan pengelola pajak daerah 

berikut perangkatnya sesuai dengan kebutuhan yang terus berkembang. 

b. Memperbaiki/menyesuaikan aspek ketatalaksanaan baik administrasi 

maupun operasional yang meliputi: 

 Penyesuaian atau penyempurnaan administrasi pungutan 

 Penyesuaian tarif 

 Penyesuaian sistem pelaksanaan pungutan 

c. Peningkatan pengawasan dan pengendalian 

Bagaimanapun baiknya perencanaan jika tidak disertai dengan 

pengawasan dan pengendalian yang efektif bisa saja terjadi 

penyimpangan dari rencana, prosedur, maupun penyimpangan lainnya 

yang dapat merugikan pemerintah. 

d. Peningkatan sumber daya manusia pengelola pajak daerah 

Peningkatan SDM merupakan fungsi yang sangat penting dalam 

pengelolaan pajak daerah. Upaya ini dapat berupa usaha positif dalam 
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menggerakkan dan mengarahkan sumber daya pegawai dalam 

organisasi agar berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Peningkatan kualitas SDM pengelola dapat dilakukan dengan cara 

mengikutsertakan aparatnya dalam kursus keuangan daerah, juga 

program pendidikan yang berkaitan dengan keuangan daerah. 

e. Meningkatkan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat untuk 

menumbuhkan kesadaran masyarakat membayar pajak daerah. 

2.6.2 Ekstensifikasi Pajak Daerah 

Ekstensifikasi adalah usaha-usaha untuk menggali sumber-sumber pajak 

daerah baru. Namun dalam upaya ekstensifikasi ini, tidak boleh bertentangan 

dengan undang-undang. Pungutan pajak daerah yang dilaksanakan tidak 

semata-mata untuk menggali pendapatan daerah berupa sumber penerimaan 

yang memadai, tetapi juga untuk melaksanakan fungsi fiskal lainnya agar 

tidak memberatkan masyarakat (Prakosa, 2004:110 dalam Purwohartono, 

2009:20). 

Secara eksplisit, kemungkinan ekstensifikasi telah diatur dalam Undang-

undang Nomor 18 Tahun 1997 maupun Undang-undang Nomor 34 Tahun 

2000 merupakan landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam 

mengeluarkan peraturan daerah untuk memungut pajak dan retribusi di 

daerahnya masing-masing. 

Daerah diberikan keleluasaan atau peluang untuk menciptakan pajak 

daerah lainnya asalkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang 

berlaku. Beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam menciptakan pajak 

baru menurut Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 adalah sebagai berikut: 

a. Bersifat sebagai pajak bukan retribusi 

b. Objek pajak berada di wilayah daerah atau kabupaten kota yang 

bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah 
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c. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan 

kepentingan umum 

d. Objek pajak bukan merupakan objek pajak propinsi dan atau objek pajak 

pusat 

e. Potensi memadai 

f. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif 

g. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan rakyat 

h. Menjaga kelestarian lingkungan dan pajak harus bersikap netral terhadap 

lingkungan 

Jika suatu jenis pajak tidak mampu memenuhi kriteria di atas, maka 

pemerintah daerah tidak dapat memungut pajak kepada masyarakat. 

 
2.7 Analisis Strength Weakness Opportunity Threats (SWOT) 

Analisis SWOT adalah suatu metode perencanaan strategis yang digunakan 

untuk mengevaluasi faktor-faktor yang menjadi kekuatan (Strength), kelemahan 

(Weakness), peluang (Opportunity), dan ancaman (Threats) yang mungkin terjadi  

dalam mencapai suatu tujuan dari kegiatan usaha atau institusi/lembaga dalam 

skala yang lebih luas. Untuk keperluan tersebut diperlukan kajian dari aspek 

lingkungan baik yang berasal dari lingkungan internal maupun lingkungan 

eksternal yang mempengaruhi pola strategi institusi/lembaga dalam mencapai 

tujuan (LPEM FE UI,2007). 

 
2.8 Penelitian Terdahulu 

Untuk menunjang landasan teori di atas, maka peneliti merujuk beberapa 

penelitian terkait yang pernah dilakukan sebelumnya. Kajian terhadap penelitian 

terdahulu ini dapat digunakan sebagai bahan perbandingan terhadap penelitian 

yang akan dilakukan. Selain itu adanya relevansi dengan penelitian terdahulu 

dapat berguna sebagai dasar penelitian yang akan dilakukan. Berikut ini akan 



35 
 

diuraikan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan 

penelitian ini. 

Penelitian yang dilakukan Dwi Purwohartono, Universitas Brawijaya (2009) 

yang berjudul “Analisa Strategi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah di 

Kota Malang Menggunakan Metode QSPM”. Permasalahan yang diteliti adalah 

bagaimana kinerja pajak daerah Kota Malang dan Strategi intensifikasi dan 

ekstensifikasi apa yang dapat dilakukan. Metode penelitian yang digunakan yaitu 

deskriptif kuantitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, 

survey, observasi, dan dokumentasi. 

Berdasarkan analisis yang dilakukan, kinerja pemungutan pajak daerah di 

kota malang sudah berjalan mulus hal ini dapat dilihat pada kontribusi pajak 

daerahh terhadap pendapatan asli daerahnya. Kemudian dari sisi tingkat 

pencapaian targetnya juga sudah berjalan mulus namun kesimpulan ini 

dikategorikan terlampau dini tanpa mempertimbangkan faktor internal dan 

eksternal. Pada model analisis QSPM menempatkan Dispenda Kota Malang 

pada sel IV dimana dalam posisi tersebut adalah strategi intensif atau srategi 

terintregasi. 

 Selanjutnya adalah penelitian yang berjudul “Strategi Peningkatan 

Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Riau Dengan Metode Analitical Hierarchy 

Process” yang dilakukan oleh Ruhul Fitrios (2008). Permasalahan yang diteliti 

adalah bagaimana strategi peningkatan penerimaan pajak daerah provinsi riau 

dan bagaimana pilihan strategi berdasarkan prioritas dalam meningkatkan 

penerimaan pajak daerah Provinsi Riau. Metode penelitian yang digunakan yaitu 

dengan dua pendekatan yaitu kualitatif dan kuantitatif dengan teknik 

pengumpulan data dengan cara wawancara, kuesioner, dokumentasi, dan studi 

kepustakaan. 
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Berdasarkan analisis AHP, untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah 

Provinsi Riau diperlukan delapan alternatif strategi dengan bobot prioritas 

sebagai berikut: tingkat kualitas dan kuantitas pemungutan pajak dengan bobot 

0,1818, berikan pendidikan dan pelatihan yang cukup kepada aparat dengan 

bobot 0,1710, berikan penyuluhan dan pelayanan pajak prima 0,1688, gunakan 

sistem recruit dan penempatan aparat yang tepat dengan bobot 0,1358, terapkan 

sanksi hokum pajak 0,1205, perjelas pola kerjasama dengan instansi terkait 

dengan bobot 0,1013, perbaiki basis pajak yang dipungut 0,0643, dan hapus 

pajak daerah yang tidak efektif 0,0535. 

Selanjutnya adalah penelitian yang berjudul “Analisa Strategi Bisnis Jasa 

Warung Internet” yang dilakukan oleh Simbong Mangiwa (2010). Permasalahan 

yang diteliti adalah strategi apa yang dapat digunakan dalam bisnis jasa Warung 

Internet Global. Analisa data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif 

dengan alat analisis SWOT, IFAS dan EFAS, yaitu analisis yang memaksimalkan 

Strengths dan Opportunities, yang secara bersamaan juga dapat meminimalkan 

Weaknesses dan Threats. Analisis Faktor Internal dari usaha Global Internet 

yang didapat antara lain lokasi yang strategis dan tersedianya ruang yang luas 

dengan tempat parkir yang memadai. Sedangkan Faktor Eksternal yang 

diperoleh diantaranya tersedianya kesempatan yang sama untuk berbisnis 

dibidang jasa warnet. 

Berdasarkan diagaram SWOT, hasil penelitian menunjukan Faktor Internal 

dan Eksternal Global Internet berada pada kuadran IV, yaitu Strategi Diversifikasi 

Konsentrik diantaranya merancang sebuah Situs Portal Informasi, Diversifikasi 

Horisontal diantaranya menambah usaha foto copy, dan Usaha Patungan. Skor 

tertinggi untuk strategi matrik SWOT yang efektif adalah 3.025, atau disebut pula 

sebagai strategi Strengths Threats (ST). Strategi ST yang perlu diterapkan 
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adalah dengan mengoptimalkan pelayanan pada konsumen dan melaksanakan 

strategi Usaha Patungan. 

Dari paparan penelitian terdahulu di atas, terdapat beberapa relevansi 

dengan penelitian yang akan dilakukan. Persamaan penelitian ini dengan 

penelitian lainnya adalah tema yang diambil yaitu upaya peningkatan penerimaan 

pajak daerah. Perbedaannya yaitu pada teknik analisis data, alat analisis data,  

dan lokasi penelitian. Sedangkan pada penelitian yang terakhir, penelitian ini 

memiliki relevansi pada alat analisis yang digunakan, yaitu menggunakan 

metode analisis SWOT untuk mengidentifikasi strategi organisasi. Perbedaannya 

terletak pada unit organisasi yang diteliti. 

 
2.9 Kerangka Pikir 

Gambar 2.1: Kerangka Pikir
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