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 BAB III 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Negara Hukum 

Di dalam bukunya Politicia Aristoteles mengemukakan pandangannya 

tentang  negara. Negara adalah persekutuan dari pada keluarga dan desa guna 

memperoleh hidup yang sebaik-baiknya. Negara yang dimaksud adalah negara 

hukum yang di dalamnya terdapat sejumlah warga negara yang ikut serta dalam 

permusyawatan negara  (ecclesia). Yang dimaksud negara hukum ialah negara 

yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.
20

 

Dalam perkembangannya konsepsi negara hukum mengalami 

penyempurnaan, yang secara umum dapat dilihat diantaranya:
21

 

1. Sistem pemerintahan negara yang didasarkan atas kedaulatan rakyat. 

2. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus 

berdasarkan atas hukum atau peraturan perundang-undangan. 

3. Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia (warga negara). 

4. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara. 

5. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (rechterlijke controle) 

yang bebas dan mandiri dalam arti lembaga peradilan tersebut benar-

benar tidak memihak dan tidak berada di bawah pengaruh eksekutif 

6. Adanya peran yang nyata dari anggota-anggota masyarakat atau warga 

negara untuk turut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijakan 

yang dilakukan oleh pemerintah. 
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7. Adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin pembagian yang 

merata sumber daya yang diperlukan bagi kemakmuran warga negara. 

B. Hukum 

J. C. T  Simorangkir, SH dan Woerjono Sastropranoto, SH dalam bukunya 

yang disusun bersama berjudul: “Pelajaran Hukum Indonesia” telah 

mendefinisikan hukum seperti berikut: “Hukum ialah peraturan-peraturan yang 

bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku  manusia dalam lingkungan 

masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib pelanggaran mana 

terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan yang dengan 

hukuman tertentu”.
22

 

Menurut SM. Amin, SH hukum adalah kumpulan-kumpulan peraturan-

peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi dan tujuan hukum adalah 

untuk mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia sehingga keamanan dan 

ketertiban terpelihara.
23

 

Tujuan hukum ialah:
24

 

1. Mengatur pergaulan hidup secara damai. 

2. Memerintahkan apa yang patut, menyuruh apa yang baik, melarang apa 

yang tidak adil, membolehkan apa yang adil. 

3. Mencegah perselisihan supaya jangan timbul kekacauan. 

                                                             
22

 C. S. T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 1989), Cet. Ke-8, h. 38 
23

 Zseini Asyhadie, dkk.,  Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), Ed. 1, 

Cet. Ke-3, h. 20 
24

 Ibid., h. 122-123 



28 
 

 
 

4. Mengusahakan keadilan, keseimbangan antara kepentingan-kepentingan 

yang dilindungi agar seseorang dapat memperoleh sebanyak mungkin 

yang menjadi bagiannya. 

5. Mendatangkan kemakmuran dan kebehagiaan. 

6. Mencapai keadilan yang berunsurkan kepentingan daya guna dan 

kemanfaatan. 

7. Mewujudkan segala sesuatau yang berfaedah. 

8. Menjamin adanya kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi setiap orang. 

9. Menjaga kepentingan tiap orang agar tidak terganggu. 

Secara garis besar fungsi hukum dapat diklasifikasikan dalam tiga tahap 

yaitu:
25

 

1. Fungsi hukum sebagai alat ketertiban dan ketentraman masyarakat. Hal 

ini dimungkinkan karena sifat dan watak hukum yang memberikan 

pedoman dan petunjuk tentang bagaimana berperilaku dalam masyarakat. 

Menunjukkan norma-normanya yang mengatur perintah-perintah dan 

larangan-larangan sedemikian rupa sehingga warga masyarakat diberi 

petunjuk untuk bertingkah laku. 

2. Fungsi hukum Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir 

batin. Hukum dengan sifat dan wataknya yang antara lain memiliki daya 

mengikat baik fisik maupun psikologis. Bisa penjatuhan hukuman nyata 

dan takut berbuat yang merupakan kekangan. Daya mengikat dan bila 

perlu memaksa ini adalah watak hukum yang bisa menangani kasus-
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kasus nyata dan memberi keadilan, menghukum yang bersalah, 

memutuskan agar yang hutang harus membayar dan sebagainya 

sedemikian rupa sehingga relatif dapat mewujudkan keadilan. 

3. Fungsi hukum sebagai sarana penggerak pembangunan. Salah satu daya 

mengikat dan memaksa dari hukum juga dapat dimanfaatkan atau didaya 

gunakan untuk menggerakkan pembangunan. Hukum sebagai sarana 

pembangunan merupakan alat bagi otoritas untuk menggerakkan 

masyarakat kearah yang lebih maju. Dalam hal ini sering ada kritik atas 

fungsi hukum sebagai alat penggerak pembangunan yang dianggapnya 

melaksanakan pengawasan perilaku atau mendesaknya semata-mata 

hanya kepada masyarakat belaka sedangkan aparatur otoritas dengan 

dalih yang menggerakkan pembangunan lepas dari kontrol hukum. 

4. Fungsi kritis dari hukum. Dewasa ini sedang berkembang suatu 

pandangan bahwa hukum mempunyai fungsi kritis yaitu daya kerja 

hukum tidak semata-mata melakukan pengawasan pada aparatur 

pengawasan, pada aparatur pemerintah (petugas) dan aparatur penegak 

hukum termasuk di dalamnya. 

C. Pajak 

1. Pengertian pajak 

Pengertian pajak didefinisinakan oleh beberapa ahli adalah sebagai 

berikut:
26
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a. Mr. Dr. N. J. Feldman 

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh terutang kepada 

penguasa (menurut norma yang ditetapkan secara umum) tanpa adanya 

kontra-prestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup 

pengeluaran-pengeluaran umum. 

b. Prof. Dr. M. J. H. Smeets 

Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terurang melalui norma-

norma umum dan yang dapat dipaksakannya tanpa adanya kontar-

prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual, maksudnya 

adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. 

c. Dr. Soeparman Soemahamidjaja 

Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh 

penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya 

produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan 

umum. 

Pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik 

berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat 

imbalan (tegenprestatie) yang secara langsung tidak dapat ditunjukkan yang 

digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alat 

pendorong, penghambat atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada diluar 

bidang keuangan negara.
27
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Rachmad Soemitro mengatakan bahwa pajak dari segi hukum dapat 

didefinisikan sebagai perikatan yang timbul karena undang-undang (jadi dengan 

sendirinya) yang mewajibkan seseorang memenuhi syarat (tatbestand) yang 

ditentukan dalam undang-undang untuk membayar suatu jumlah tertentu kepada 

negara (masyarakat) yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat imbalan yang 

secara langsung dapat ditunjuk yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran negara.
28

 

Definisi pajak menurut prof. Dr. PJA. Adriani adalah iuran pada negara 

(yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut 

peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali yang lansung dapat 

ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran 

umum berhubungan dengan tugas pemerintah.
29

 

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga 

atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara 

perpajakan menjelaskan pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara 

yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemalmuran rakyat. 
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Dari definisi diatas maka pajak memiliki unsur-unsur:
30

 

a. Iuran dari rakyat kepada negara 

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa 

uang (bukan barang). 

b. Berdasarkan undang-undang 

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta 

aturan pelaksananya. 

c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung 

dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjuk adanya 

kontraprestasi individual oleh pemerintah. 

d. Digunakan untuk  membiayai rumah tangga Negara yakni pengeluaran-

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 

Pajak memiliki ciri-ciri sehingga membedakan pajak dengan jenis pungutan 

lainnya, adapun yag menjadi ciri-ciri pajak adalah sebagai berikut:
31

 

a. Dipungut oleh negara berdasarkan undang-undang baik oleh pemerintah 

pusat maupun daerah. 

b. Untuk pembiayaan negara 

Bagi pengeluran pemerintah dan biaya investasi umum, keamanan, 

kesejahteraan, kehakiman dab pembangunan. 

c. Dipungut berhubungan dengan keadaan, kejadian dan perbuatan yang 

memberikan kedudukan tertentu pada seseorang. 
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d. Dalam pembayarannya tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi 

individual oleh pemerintah. 

2. Jenis-jenis pajak 

Berdasarkan pengelolaannya pajak terbagi menjadi dua jenis:
32

 

a. Pajak pusat 

Pajak pusat adalah pajak yang penegelolaannya ditangani oleh 

pemerintah pusat dalam hal ini oleh presiden melalui menteri keuangan 

dengan pelaksanaannya berada pada Jenderal Direktorat Pajak. 

Pajak pusat antara lain terdiri dari:  

1. Pajak penghasilan 

2. Pajak penjualan barang mewah 

3. Pajak bumi dan bangunan 

4. Bea perolehan tanah dan bangunan 

5.  Bea meterai 

6. Fiskal luar negeri. 

b. Pajak daerah 

Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak sesuai pasal 1 angka 10 

UU No. 28 Tahun 2009 adalah konstribusi 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. 
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Pajak daerah adalah pajak yang pengeluarannya ditangani oleh 

pemerintah daerah dalam hal ini kepala daerah, gebernur, walikota dan 

bupati. 

Pajak daerah sesuai pengelolaannya terbagi 2: 

1. Pajak provinsi 

Berbagai pajak provinsi antara lain: 

a. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air 

b. Bea balik nama kendaraan bermotor 

c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor 

d. Pajak air permukaan 

e. Pajak rokok. 

2. Pajak kabupaten/kota 

Berbagai pajak kabupaten/kota antara lain: 

a. Pajak hotel 

b. Pajak restoran 

c. Pajak hiburan 

d. Pajak reklame 

e. Pajak penerangan jalan 

f. Pajak mineral bukan logam dan batuan 

g. Pajak parker 

h. Pajak air tanah 

i. Pajak sarang burung walet 

j. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan 
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k. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. 

3. Dasar hukum pemungutan pajak 

Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Dasar hukum pajak yang 

tertinggi adalah pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Bahwa 

pajak dan pungutan lain bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan 

undang-undang”. Asas undang-undang pajak yang universal adalah undang-

undang pajak harus berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam memikul beban 

pajak sesuai dengan kemampuan rakyat, nondiskriminasi, menjamin kepastian 

hukum serta mengatur adanya hak-hak dan kewajiban yang seimbang antara 

rakyat dan negara.
33

 

Hukum pajak memuat pula unsur-unsur hukum tata negara, hukum pidana, 

hukum acara pidana, hukum perdata dan lain-lain. Menurut Prof. Dr. H. Rochmat 

Soemitro, SH hukum pajak merupakan suatu bagian dari hukum tata usaha negara, 

yang di dalamnya termuat juga anasir-anasir hukum tata negara, hukum pidana, 

hukum perdata dan lain-lain.
34

 

4. Asas pemungatan pajak  

Agar pemungutan pajak dapat berjalan dengan baik, adil, lancar dan tidak 

mengganggu kepentingan masyarakat sekaligus membawa hasil yang baik bagi 

kas negara maka harus memenuhi asas-asas sebagai berikut:
35

 

a. Asas sumber 

Asas yang mengatur cara pemungutan pajak yang tergantung pada 

adanya sumber penghasilan disuatu  negara. Jika disuatu negara terdapat 
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suatu sumber penghasilan maka negara tersebut berhak memungut pajak 

tanpa melihat wajib pajak itu bertempat tinggal. 

Di dalam asas ini tidak menjadi persolan mengenai siapa dan apa status 

dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan tersebut sebab yang 

menjadi landasan dalam pengenanaan pajak adalah objek pajak yang timbul 

atau berasal dari negara itu. 

b. Asas domisili 

Asas domisili atau disebut juga dengan asas kependudukan 

(domicile/residence principle). Berdasarkan asas ini negara akan 

mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh 

orang pribadi atau badan apabila untuk kepentingan perpajakan orang 

tersebut merupakan penduduk (resident) atau berdomisisli di negara itu atau 

apabila badan yang bersangkutan berkedudukan di negara itu. 

c. Asas nasional 

Asas kebangsaan atau nasionalitas atau disebut juga asas kewarga 

negaraan (nationality/citizenship principle). Dalam asas ini yang menjadi 

landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau 

badan yang memperoleh penghasilan. Berdasarkan asas ini tidaklah menjadi 

persoalan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak berasal. Seperti 

halnya dalam asas domisili, sistem pengenaan pajak berdasarkan asas 

nasionalitas ini dilakukan dengan cara menggabungkan asas nasionalitas 

dengan konsep pengenaan pajak atas work wide income. 
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d. Asas yuridis yang mengemukakan supaya pemungutan pajak 

didasarkan pada undang-undang 

Hukum pajak harus memberi jaminan hukum yang perlu untuk 

menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk negara maupun untuk 

warganya. Dasar hukum pemungutan pajak dalam pasal 23 ayat (2) Undang-

Undang Dasar tahun 1945. Segala pajak untuk kegunaan kas negara 

berdasarkan undang-undang. 

e. Asas ekonomi yang menekankan supaya pemungutan pajak jangan 

sampai menghalangi produksi dan perekonomian rakyat. 

Pajak selain mempunyai fungsi budgeter juga berfungsi mengatur yaitu 

digunakan sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian sehingga 

politik pemungutan pajaknya sebagai berikut: 

1. Diusahakan jangan sampai menghambat lancarnya produksi dan 

perdagangan. 

2. Diusahakan supaya jangan sampai menghalang-halangi rakyat 

dalam usahanya menuju kebahagiaan dan jangan sampai merugikan 

kepentingan umum. 

f. Asas keuangan menekankan supaya pengeluaran-pengeluaran untuk 

memungut pajak harus lebih rendah dari jumlah yang dipungut. 

Sesuai dengan fungsi budgeter bahwa sudah tentu biaya-biaya untuk 

mengenakan dan memungut pajak harus sekecil-kecilnya dibandingkan 

dengan pendapatannya apalagi dalam bandingan dengan 

pendapatannya. 
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5. Teori pemungutan pajak  

Beberapa teori asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut:
36

 

a. Teori asuransi 

Negara berhak memungut pajak dari penduduk karena menurut teori ini 

negara melindungi semua rakyat dan rakyat membayar premi pada negara. 

Menurut teori ini Negara memungut pajak karena negara bertugas untuk 

melindungi orang dan segala kepentingannya, keselamatan, serta keamanan 

jiwa juga harga jiwanya. 

b. Teori kepentingan 

Bahwa negara berhak memungut pajak kerena penduduk negara 

tersebut mempunyai kepentingan pada negara. Makin besar kepentingan 

penduduk kepada negara maka semakin besar pula pajak yang harus 

dibayarkan kepada negara. Menurut teori ini negara memungut pajak karena 

negara melindungi kepentingan jiwa dan harta benda warganya. Teori ini 

memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh 

penduduk. 

c. Teori bakti 

Teori ini didasarkan atas paham organische staatsleer. Diajarkan bahwa 

justru karena sifat negara inilah maka timbul hak mutlak untuk memungut 

pajak. 
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d. Teori gaya pikul 

Teori ini mengusulkan supaya dalam hal pemungutan pajak pemerintah 

memperhatikan gaya pikul pemerintah. Teori ini menganut bahwa dasar 

keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh 

negara pada warganya yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. 

e. Teori gaya beli 

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. 

6. Fungsi pajak 

Pajak sebagai sebuah realitas yang ada dalam masyarakat mempunyai fungsi 

tertentu. Pada umumnya dikenal dua fungsi pajak yaitu:
37

 

a. Fungsi anggran 

Pajak mempunyai fungsi sebagai alat atau instrument yang digunakan 

untuk memasukkan dana sebesar-besarnya ke dalam kas negara. Dalam hal 

ini fungsi pajak lebih diarahkan sebagai instrumen penarik dana dari 

masyarakat untuk dimasukkan kedalam kas negara. Dana dari pajak itulah 

yang kemudian digunakan sebagai penopang dari penyelenggaraan dan 

aktivitas pemerintahan. 
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b. Fungsi mengatur 

Sebagai fungsi mengatur dalam hal ini pajak digunakan untuk mengatur 

dan mengarahkan masyarakat kearah yang dikehendaki oleh pemerintah. 

Oleh karenanya fungsi mengatur ini menggunakan pajak untuk dapat 

mendorong dan mengendalikan kegiatan masyarakat agar sejalan dengan 

rencana dan keinginan pemerintah. 

7. Sistem pemungutan pajak 

Ada beberapa sistem pemungutan pajak:
38

 

a. Official assessment system 

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang 

kepada pemerintah (fiscus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang 

oleh wajib pajak. Ciri-ciri sistem ini adalah: 

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada 

pada fiskus. 

2. Wajib pajak bersifat pasif. 

3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak 

oleh fiskus. 

Dalam sistem ini pihak fiscus masih cukup dominan untuk 

menghitung dan menetapkan utang pajak. Sistem ini umumnya diterapkan 

terhadap jenis pajak yang melibatkan masyarakat luas dimana masyarakat 

selaku subjek pajak/wajib pajak dipandang belum mampu diserahi tanggung 
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jawab untuk menghitung dan menetapkan pajak. Contoh pajak yang masih 

menggunakan sistem ini adalah pajak bumi dan bangunan. 

b. Self assessment system 

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang 

kepada wajib pajak untuk menetukan sendiri besarnya pajak yang terutang. 

Ciri-ciri sistem ini adalah: 

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada 

pada wajib pajak sendiri. 

2. Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan 

melaporkan sendiri pajak yang terhutang. 

3. Fiscus tidak ikut campur hanya mengawasi. 

Self assessment ini umumnya diterapkan pada jenis pajak yang 

memandang wajib pajaknya cukup mampu untuk diserahi tanggung jawab 

untuk menghitung dan menetapkan utang pajaknya sendiri. 

c. With holding system 

Merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang 

kepada pihak ketiga (bukan fiscus dan bukan wajib pajak yang 

bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib 

pajak. Ciri-ciri sistem ini adalah wewenang untuk menetukan besarnya 

pajak yang terhutang berada pada pihak ketiga selain fiskus dan wajib pajak. 

8. Tariff pajak 

Tarif pajak merupakan ketentuan hukum pajak material yang sangat penting 

karena menjadi penentu besarnya pajak yang terhutang. Sacara umum terdapat 
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empat tarif pajak yang banyak digunakan dalam menghitung besarnya pajak yang 

terhutang:
39

 

a. Tarif tetap 

Adalah tarif pajak yang besarnya tetap artinya tarif pajak yang 

digunakan untuk menghitung besarnya pajak terutang tetap jumlahnya 

dimana tarif tersebut tidak tergantung pada suatu jumlah yang dipakai 

sebagai dasar pengenaan pajak atau dengan kata lain tidak tergantung 

dengan nilai objek yang dikenakan pajak. Dengan demikian berapa pun nilai 

objek pajak yang dikenakan pajak besarnya pajak terutang adalah sama. 

b. Tarif proporsional (sebanding) 

Tarif proporsional (sebanding) adalah tarif pajak dengan persentase 

tetap (tidak berubah) berapapun jumlah yang menjadi dasar pengenaan 

pajak dimana pajak yang akan dibayar selalu akan  berubah sesuai dengan 

jumlah dasar pengenaan pajak. Semakin besar jumlah yang dipakai sebagai 

dasar pengenaan pajak semakin besar pula jumlah pajak yang terhutang, 

tetapi kenaikan ini adalah proporsional (sebanding) dengan kenaikan dasar 

pengenaan pajak. Dengan kata lain kenaikan tersebut diperoleh dengan 

persentase yang sama. 

c. Tarif progresif (meningkat) 

Tarif progresif (meningkat) adalah tarif pajak dengan persentase yang 

semakin besar (meningkat) apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan 

pajak meningkat (naik).  Dengan kata lain tarif progresif adalah tarif pajak 

                                                             
39

 Marihot Pahala Siahaan, Hukum Pajak Material, Objek, Subjek, Dasar Pengenaan Pajak, 

Tarif Pajak, Dan Cara Menghitungan Pajak, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), Ed. 1. Cet. Ke-1, h. 

141-143 



43 
 

 
 

yang persentase pengenaannya semakin meningkat seiring dengan semakin 

besar jumlah yang harus dikenakan pajak. Tarif progresif terbagi menjadi 

tiga, yaitu: tarif pajak progresif proporsional, tarif pajak progresif degarasif 

dan tarif pajak progresif progresif. 

d. Tarif pajak degratif (menurun) 

Tarif pajak degratif (menurun) adalah tarif pajak dengan persentase 

yang semakin kecil (menurun) apabila jumlah yang menjadi dasar 

pengenaan pajak meningkat (naik). Denga kata lain tarif degratif adalah tarif 

pajak yang persentase pengenaannya semakin menurun seiring dengan 

semakin besarnya jumlah  yang harus dikenakan pajak. 

D. Pajak Daerah 

1. Pengertian pajak daerah 

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut daerah berdasarkan peraturan 

pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga 

pemerintah daerah tersebut.
40

 

Ruang lingkup pajak daerah hanya terbatas pada objek pajak yang belum di 

kenakan oleh negara (pusat).
41

 

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik 

daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II  (pajak kabupaten/kota) 

dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.
42

 

Pengertian pajak daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang selanjutnya 
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disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan 

tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 

daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Menurut Tony Marsyahrul pajak daerah adalah pajak yang di kelolah oleh 

pemerintah daerah (baik pemerintah daerah tingkat I maupun pemerintah daerah 

tingkat II) dan hasil di pergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan 

pembangunan daerah (APBD)”.
43

 

Sedangkan menurut Kaho pajak daerah adalah pungutan daerah menurut 

peraturan yang ditetapkan sebagai badan hukum publik dalam rangka membiayai 

rumah tangganya. Dengan kata lain pajak daerah adalah pajak yang wewenang 

pungutannya ada pada daerah dan pembangunan daerah hal ini dikemukakan oleh 

Yasin. Selain itu Davey mengemukakan pendapatnya tentang pajak daerah 

yaitu:
44

 

a. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah 

sendiri. 

b. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tapi penetapan 

tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah. 

c. Pajak yang dipungut atau ditetapkan oleh pemerintah daerah. 
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2. Prinsip pajak dearah 

Manajemen pajak daerah juga terkait dengan pemenuhan prinsip-prinsip 

umum perpajakan daerah yang baik. Menurut Daves prinsip pajak daerah tersebut 

adalah:
45

 

a. Prinsip elastisitas. Pajak daerah harus memberikan pendapatan yang 

cukup dan elastis artinya mudah naik turun mengikuti naik/turunnya 

tingkat pendapatan masyarakat. Implikasi elastistas pajak ini terhadap 

manajemen pajak daerah adalah perlunya pemerintah daerah 

meningkatkan pendapatan masyarakat terlebih dahulu sebelum 

menaikkan pajak agar nantinya masyarakat tidak keberatan membayar 

pajak. 

b. Prinsip keadilan. Pajak daerah harus memberikan keadilan baik secara 

vertikal dalam arti sesuai tingkatan sosial kelompok masyarakat 

maupun adil secara horizontal dalam arti berlaku sama dalam setiap 

anggota kelompok masyarakat. Implikasi prinsip keadilan terhadap 

pajak daerah adalah perlunya pemerintah daerah menerapkan tarif pajak 

yang progresif untuk pajak tertentu dan menerapkan perlakuan hukum 

yang sama bagi seluruh waji pajak sehingga tidak ada yang kebal pajak. 

c. Prinsip kemudahan administrasi. Administrasi pajak daerah harus 

fleksibel, sederhana, mudah dihitung dan memberikan pelayanan yang 

memuaskan bagi wajib pajak. Implikasi prinsip ini terhadap manajemen 

pajak daerah adalah perlunya pemerintah daerah melakukan perbaikan 
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dalam sistem administrasi pajak daerah sehingga menjamin adanya 

kesederhanaan, kemudahan dan flesibilitas bagi masyarakat dalam 

membayar pajak. 

d. Prinsip keberterimaan politis. Pajak daerah harus dapat diterima secara 

politis oleh masyarakat sehingga masyarakat sadar untuk membayar 

pajak. Implikasi prinsip ini terhadap manajemen pajak daerah adalah 

perlunya pemerintah bekerjasama dengan DPRD dan melibatkan 

kelompok-kelompok masyarakat dalam menetapkan kebijakan pajak 

daerah dan sosialisasi pajak daerah. Bahkan jika dimungkinkan 

melibatkan masyarakat dalam pemungutan pajak tertentu. 

e. Prinsip nondistorsi terhadap perekonomian. Pajak daerah tidak boleh 

menimbulkan dampak negatif terhadap perekonomian. Pada dasarnya 

setiap pajak atau pungutan akan menimbulkan suatu beban baik bagi 

konsumen maupun bagi produsen. Namun diusahakan jangan sampai 

suatu pajak atau pungutan menimbulkan beban tambahan yang 

berlebihan sehingga merugikan masyarakat dan perekonomian daerah. 

3. Jenis pajak daerah 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 

tentang pajak daerah dan retribusi daerah kewenangan memungut pajak daerah 

terbagi menjadi 2 yaitu oleh provinsi dan oleh kabupaten/kota. 

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 

tentang pajak daerah dan retribusi daerah menyatakan bahwa pajak daerah yang 

dipungut oleh provinsi antara lain: 
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a. Pajak kendaraan bermotor. 

b. Bea balik nama kendaraan bermotor. 

c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor. 

d. Pajak air permukaan dan 

e. Pajak rokok. 

Selanjutnya dalam pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menyebutkan 

bahwa pajak daerah pungutan kabupaten/ kota terdiri dari: 

a. Pajak hotel 

b. Pajak restoran 

c. Pajak hiburan 

d. Pajak reklame 

e. Pajak penerangan jalan 

f. Pajak mineral bukan logam dan batuan 

g. Pajak parkir 

h. Pajak air tanah 

i. Pajak sarang burung walet 

j. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan 

k. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. 
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4. Pajak sarang burung walet 

Burung walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu collocalia 

fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta dan collocalia linchi.
46

 

Pajak sarang burung walet merupakan salah satu jenis pajak yang dipungut 

oleh daerah. Dalam hal ini yang menjadi kewenangan dalam pemungutan pajak 

sarang burung walet adalah daerah kabupaten/kota. Di dalam Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah Jo Peraturan 

Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2011 tentang pajak sarang burung walet 

menyatakan bahwa “Pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan 

pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet’. 

Subjek dan wajib pajak pada pajak sarang burung walet adalah orang 

pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan atau mengusahakan sarang 

burung walet. Sementara itu yang ditetapkan menjadi wajib pajak adalah orang 

pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan atau mengusahakan sarang 

burung walet. Hal ini bearti pada pengenaan pajak sarang burung walet subjek 

pajak dan wajib pajak berada pada diri orang yang sama.
47

 

Kota Pekanbaru Pajak sarang burung walet pemungutannya menggunakan 

sIstem self assessment. Dimana pengusaha atau orang yang melakukan 

pengambilan atau pengusahaan sarang burung walet  melaporkan sendiri dirinya 

sebagai wajib pajak dan menetukan sendiri besarnya pajak yang terutang.  

BerdasarkanPeraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2011 

tentang pajak sarang burung walet besarnya pajak yang harus di bayar oleh wajib 
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pajak ialah sebesar 5 persen (5 %) dari dasar pengenaan. Dasar pengenaan pajak 

sarang burung walet adalah nilai jual sarang burung walet. Sedangkan nilai jual 

sarang burung walet adalah perkalian antara harga pasaran umum sarang burung 

walet yang berlaku dengan volume sarang burung walet. 

5. Dasar hukum pemungutan pajak sarang burung walet 

Adapun yang menjadi dasar hukum dalam pemungutan pajak sarang burung 

walet di Kota Pekanbaru ialah: 

a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan 

retribusi daerah. 

b. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2011 tentang pajak 

sarang burung walet. 

c. Peraturan Walikota  Pekanbaru Nomor 76 Tahun  2011 tentang petunjuk 

pemungutan pajak  dan penetapan harga pasaran umum sarang burung 

walet. 

6. Tata cara perhitungan pajak sarang burung walet 

Tata cara penghitungan pajak sarang burung walet sebagaimana diatur 

dalam Peraturan Walikota  Pekanbaru Nomor 76 Tahun  2011 tentang petunjuk 

pemungutan pajak  dan penetapan harga pasaran umum sarang burung walet 

adalah sebagai berikut: 

Nilai jual sarang walet = harga pasaran umum x volume produksi 

Tarif pajak = 5% 
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Contoh penghitungan: 

Harga pasaran umum sarang burung kualitas A, sebesar Rp 12.500.000,- 

Volume produksi sebanyak 2 Kg 

Nilai Jual = Rp 12.500.000,- x 2 Kg = Rp 25.000.000,- x 5% 

Jumlah pajak terutang = Rp. 1.250.000,- 


