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ABSTRAK 
 

 

PELAKSANAAN BAGI HASIL DAN PENGGUNAAN PAJAK ROKOK  

DI PROVINSI LAMPUNG 

 

Oleh 

AULIA SYAWALUDIN 

 

Merokok bagi sebagian masyarakat di Indonesia sudah menjadi pola perilaku. 

Tingkat konsumsi rokok yang tinggi di Indonesia dipengaruhi oleh besaran harga 

rokok yang sangat pula dipengaruhi oleh besar cukai tembakau. Dalam Undang-

Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 31 lahir 

kebijakan untuk alokasi khusus untuk mengendalikan peredaran rokok disebutkan 

bahwa penerimaan Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian 

kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% untuk mendanai pelayanan 

kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang. 

Pengawasan peredaran rokok dilakukan oleh pemerintah daerah, baik provinsi, 

kabupaten, maupun kota. Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan: (1) 

Bagaimanakah pelaksanaan bagi hasil dan penggunaan Pajak Rokok di Provinsi 

Lampung? (2) Apa saja faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan 

bagi hasil dan penggunaan Pajak Rokok di Provinsi Lampung? 

 

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dan 

empiris. Jenis data terdiri dari data sekunder dan data primer yang dikumpulkan 

dengan wawancara dan dokumentasi Analisis data menggunakan analisis kualitatif.  

 

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Penerimaan Pajak Rokok, baik bagian 

provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima  

puluh  persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan 

hukum oleh aparat yang berwenang. Kegiatan yang dilakukan yaitu Pengembangan 

Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat serta untuk mendanai bidang 

penegakan hukum terkait rokok illegal. (2) Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak 

Rokok untuk kesehatan sering kali mengalami keterlambatan pencairan dana. 

Kurang jelasnya dana bagi hasil Pajak Rokok sehingga jadi kendala dalam 

memprediksi atau menetapkan target pada tahun berikutnya. 

 

Saran dalam penelitian ini adalah: 1) Perlunya kordinasi pemerintah daerah dengan 

pemerintah pusat dalam hal pembagian Pajak Rokok dan perbaikan regulasi hukum 

daerah agar Pajak Rokok dijadikan sebagai pajak provinsi yang bukannya menjadi 

perdebatan bahwa pajak ini sebagai pajak pusat. 2) Perlunya pengawasan dalam 

menjalankan pelayanan dan pembangunan sarana prasarana kesehatan yang 

dialokasikan dari dana bagi hasil Pajak Rokok. 

 

Kata Kunci: Bagi Hasil, Pajak Rokok 



 

ABSTRACT 

THE IMPLEMENTATION OF PROFIT SHARING AND THE ALLOCATION OF 

CIGARETTES TAX IN LAMPUNG PROVINCE 

 

By 

AULIA SYAWALUDIN 

 

Smoking for some people in Indonesia has become a behavioral pattern. The high rate of 

cigarettes consumption in Indonesia is influenced by the price of cigarettes which is also 

influenced by the rates of tobacco tax. Under the Regional Tax Law and Regional Retribution 

Number 28/2009, the policy was made for special allocation to control the circulation of 

cigarettes, as mentioned in Article 31 which states that the acceptance of the Cigarettes Tax, both 

in the province and district/city, is allocated for at least 50% to fund the public health service and 

the law enforcement by the authorities. The cigarettes distribution is carried out by local 

governments, both provinces, districts, and cities. The problems in this research are formulated 

as follows: (1) How is the implementation of profit sharing and the allocation of Cigarettes Tax 

in Lampung Province? (2) What are the inhibiting factors in the implementation of profit sharing 

and the allocation of Cigarettes Tax in Lampung Province?  

 

The approaches used in this research were normative and empirical approaches. The data sources 

consisted of secondary data and primary data which were collected through interviews and 

documentation. The data analysis was done using qualitative analysis.  

 

The results of this research showed that: (1) The Cigarette Tax Revenues, both in the province 

and district/city, has been allocated for at least 50% (fifty percents) to fund public health services 

and law enforcement by the authorized personnel. Among some activities undertaken included 

Media Development Promotion and Healthy Living Awareness Information as well as to fund 

law enforcement related to illegal cigarettes cases. (2) The profit sharing of Cigarettes Tax 

Revenue on public health service frequently delays in the disbursement. Further, the lack of 

clarity of the tax revenue sharing fund became an obstacle in the prediction or target setting for 

the following year.  

 

The suggestions for this research included : 1) The need for coordination of local government 

with the central government in terms of the distribution of cigarettes tax and the improvement of 

local legal regulations for cigarettes tax revenue should be put as a provincial tax rather than as 

the tax revenue for central government, 2) The need for a supervision in carrying out the services 

and construction of health infrastructure facilities allocated from the profit sharing of the 

Cigarettes Tax revenue.  

 

Keywords: Profit Sharing, Cigarettes Tax 



 

PELAKSANAAN BAGI  HASIL DAN PENGGUNAAN PAJAK ROKOK DI 

PROVINSI LAMPUNG  

Oleh 

 

Aulia Syawaludin 

 

 

Skripsi 

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar 

SARJANA HUKUM 

Pada 

Bagian Hukum Administrasi Negara 

Fakultas Hukum Universitas Lampung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

BANDAR LAMPUNG 

2017 





 



 

 

 

 

 

RIWAYAT HIDUP 

Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 2 April 1994, 

merupakan anak pertama dari empat bersaudara, Anak dari pasangan 

Bapak Ir. Syahrio Tantalo, M.P dengan Dra. Hendrawati. Penulis 

beralamat di Jln. Scorpio no 13 Rajabasa Indah Pramuka, Bandar 

Lampung. Penulis mengawali pendidikan di TK Assiyah 1 Cabang 

Kedaton Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2000. Tahun 2000 penulis 

bersekolah di SD Negeri 2 Rawa Laut Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2006. 

Tahun 2006 diterima di SMP Negeri 9 Bandar Lampung yang diselesaikan tahun 2009. Pada 

tahun 2009 penulis diterima di SMA Negeri 3 Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2012. 

Tahun 2012 penulis diterima di Universitas Lampung Fakultas Hukum Jurusan Hukum 

Administrasi Negara melalui jalur UNDANGAN.  

Pada tahun 2016, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kabupaten 

Tanggamus. Tahun 2016 peneliti melakukan penelitian di Biro Keuangan Sekretariat Daerah 

Provinsi Lampung dan di Dinas Pendapatan Provinsi Lampung, untuk meraih gelar sarjana 

hukum (S.H.). 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

MOTO 

 

” Jangan lihat masa lampau dengan penyesalan, jangan pula lihat masa depan 

dengan ketakutan, tapi lihatlah sekitarmu dengan penuh kesadaran” 

 (James Thurber) 

 

“Tuntutlah ilmu, tetapi tidak melupakan ibadah, dan kerjakanlah ibadah, tetapi 

tidak melupakan ilmu” 

 (Hasan al-Bashri) 

 

“Maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan?” 

(QS. ar-Rahman (55) : 21) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Rokok adalah silinder dari kertas berukuran panjang antara 70 hingga 120 mm 

(bervariasi tergantung negara) dengan diameter sekitar 10 mm yang berisi daun-daun 

tembakau yang telah dicacah. Rokok dibakar pada salah satu ujungnya dan dibiarkan 

membara agar asapnya dapat dihirup lewat mulut pada ujung lainnya. Rokok biasanya 

dijual dalam bungkusan berbentuk kotak atau kemasan kertas yang dapat dimasukkan 

dengan mudah ke dalam kantong. Sejak beberapa tahun terakhir, bungkusan-bungkusan 

tersebut juga umumnya disertai pesan kesehatan yang memperingatkan perokok akan 

bahaya kesehatan yang dapat ditimbulkan dari merokok, misalnya kanker paru-paru 

atau serangan jantung (walaupun pada kenyataannya itu hanya tinggal hiasan, jarang 

sekali dipatuhi).
1
 

Merokok bagi sebagian masyarakat di Indonesia sudah menjadi pola perilaku. Tingkat 

konsumsi rokok yang tinggi di Indonesia dipengaruhi oleh besaran harga rokok yang 

sangat pula dipengaruhi oleh besar cukai tembakau. Barangkali  itulah alasannya kenapa 

Indonesia mempunyai jumlah perokok nomor lima terbesar di dunia, sementara 

                                                           
1
 https://id.wikipedia.org/wiki/Rokok, Diakses Pada Tanggal 2 NOVEMBER 2016, Pukul 14 :51 

https://id.wikipedia.org/wiki/Rokok
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kelompok yang paling miskin di Indonesia menggunakan sampai 15% pendapatan 

mereka untuk membeli rokok. Konsumsi rokok yang besar di negeri ini juga memicu 

tumbuhnya berbagai industri rokok dan merek dagang rokok di pasaran.
2
 Dari berbagai 

industri rokok dan merek dagang rokok di pasaran dikenakan pajak. 

Pajak merupakan sumber utama untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan 

suatu negara. Secara umum tujuan adanya pajak adalah sebagai alat untuk memasukkan 

dana secara optimal ke Kas Negara berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang 

berlaku. memperoleh dana yang digunakan untuk pembangunan, pertahanan negara, 

kesejahteraan dan pelayanan umum masyarakat serta biaya rutin administrasi negara. 

Selain untuk tujuan umum, pajak dapat pula digunakan oleh pemerintah sebagai alat 

mencapai untuk tujuan-tujuan tertentu (regulerend), seperti membatasi dan mengurangi 

konsumsi barang yang berdampak negatif secara sosial salah satunya bahaya rokok.  

Pajak Daerah 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.
3
 Lahirnya Undang-Undang Nomor  28 Tahun 

2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah 

merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai 

pelaksanaan pemerintahan daerah. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada 

masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan 

                                                           
2
 Suryo Sukendro, Filosofi Rokok (Sehat Tanpa Berhenti Merokok),Pinus Book Publisher : Yogyakarta  

2007, hlm 94 
3
 Trisni Suryarini, Tarsis Tarmudji, Pajak Indonesia, Graha Ilmu: Jakarta 2012, hlm. 75    
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retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif. Berdasarkan Pasal 2 ayat 

(1) salah satu jenis pajak Provinsi yaitu Pajak Rokok. 

Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 

(yang kemudian diganti oleh Undang-Undang 23 Tahun 2014) dan Undang-Undang 

Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan 

memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan 

kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan 

pemerintahan Negara.
4
  

Berdasarkan Pasal 1 angka (2) Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut 

asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam 

sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Sesuai Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah bahwa setiap daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota mempunyai 

kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri tanpa campur tangan pemerintah 

pusat.
5
 Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator 

kesiapan daerah dalam menjalankan kebijakan otonomi. Upaya untuk mendapatkan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibentuk Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

                                                           
4
 Yuswanto, Hukum Pajak Daerah,  Program Pasca Sarjana Program Megister Hukum : Bandar Lampung 

2010, Hlm. 7 
5
 M. Mas’ud Sa’id, Arah Baru Otonomi Daerah di Indonesia, Universitas Muhammadiyah : Malang, 

2005, hlm 322 
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tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemerintah provinsi mempunyai 

kewenangan untuk memungut pajak sebagai sumber pendapatan daerah. Undang-

undang tersebut memiliki semangat untuk melaksanakan kebijakan dalam hal 

penyempurnaan sistem pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), 

pemberian kewenangan yang lebih besar kepada daerah di bidang perpajakan (local tax 

empowerment), dan peningkatan efektifitas pengawasan. 

Penguatan local taxing power dilakukan dengan cara menambah jenis Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (PDRD), memperluas basis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(PDRD) yang sudah ada, mengalihkan beberapa jenis pusat menjadi pajak daerah, serta 

memberikan diskresi kepada daerah dalam menetapkan tarif. Perluasan basis pajak 

dimaksudkan untuk penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar daerah dapat 

melaksanakan otonomi secara lebih nyata dan bertanggung jawab. Dalam rangka 

perluasan basis pajak daerah, maka Pajak Rokok ditetapkan sebagai objek pajak daerah 

di dalam Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah. Pajak rokok termasuk ke dalam pajak provinsi.  

Definisi pajak rokok sesuai Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah, Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh 

pemerintah. Pajak Rokok bertujuan untuk meningkatakan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD). Selain itu untuk mengendalikan konsumsi rokok, mengendalikan peredaran 

rokok ilegal, serta melindungi masyarakat atas bahaya rokok.  

Pajak Rokok tersebut dipungut oleh instansi Pemerintah yang berwenang memungut 

cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok. Pajak Rokok yang dipungut oleh 
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instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetor ke rekening kas umum 

daerah provinsi secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk. Dalam Undang-

Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009 lahir kebijakan 

untuk alokasi khusus untuk mengendalikan bahaya rokok (earmarking tax), seperti 

dalam Pasal 31 disebutkan bahwa penerimaan Pajak Rokok, baik bagian provinsi 

maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) 

untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat 

yang berwenang. Melalui kebijakan alokasi ini, daerah dipacu untuk secara bertahap 

dan terus menerus melakukan perbaikan (sustainable development) kualitas pelayanan 

publik di daerahnya. 

Penerimaan Pajak Rokok dialokasikan untuk mendanai bidang pelayanan kesehatan 

(pembangunan/pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana unit pelayanan 

kesehatan, penyediaan sarana umum yang memadai bagi perokok (smoking area), 

kegiatan memasyarakatkan tentang bahaya merokok, dan iklan layanan masyarakat 

mengenai bahaya merokok). Penerimaan Pajak Rokok juga dialokasikan untuk 

mendanai bidang penegakan hukum terkait rokok illegal, yaitu rokok yang dalam tahap 

produksinya tidak terdaftar sehingga tidak membayar Cukai rokok. Dalam 

pelaksanaannya, pajak rokok akan ditandai dengan adanya semacam stiker atau pita 

cukai tambahan yang dilekatkan pada masing-masing bungkus rokok. Distributor wajib 

menyampaikan laporan yang berisi jumlah rokok yang akan dijual kepada pemerintah 

provinsi. 
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Rokok yang beredar di satu provinsi akan berbeda dengan provinsi lainnya, lantaran 

memiliki stiker atau pita cukai tambahan yang berlainan. Pengawasan peredaran rokok 

akan langsung dilakukan oleh pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, maupun 

kota. Tugas ini bisa diserahkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang 

dibantu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.  

Dasar pengenaan pajak rokok Pasal 48 Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah yaitu cukai yang ditetapkan Pemerintah terhadap rokok. Pengertian cukai 

berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang No. 11 tahun 1995 tentang Cukai. Penetapan Pajak Rokok 

sebesar 10% dari cukai rokok dimaksudkan untuk memberi kesempatan bagi pemerintah 

daerah untuk memaksimalkan perannya dalam bidang bidang kesehatan khususnya 

terkait pelayanan kesehatan bagi masyarakat di daerahnya. Pemerintah daerah diberikan 

tugas dan tanggungjawab untuk turut serta dalam menjaga kesehatan masyarakat dari 

bahaya rokok dan melakukan pengawasan terhadap rokok di daerah masing-masing 

termasuk peredaran rokok ilegal.  

Ketentuan mengenai tata cara pemungutan dan penyetoran pajak rokok sesuai Pasal 27 

(5) Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dengan Peraturan 

Menteri Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang dimaksud, 

Nomor: 115/PMK/07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak 

Rokok. Hasil penerimaan pajak rokok sebesar 10% dari cukai rokok ditampung 

sementara dalam kas negara. Selanjutnya disetor ke Rekening Kas Umum Daerah 

(RKUD) Provinsi. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi yang berasal dari pajak 

rokok, dibagi hasilkan sesuai Pasal 94 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Daerah 
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dan Retribusi Daerah, hasil penerimaan pajak rokok diserahkan kepada kabupaten/kota 

sebesar 70% (tujuh puluh persen). Bagian kabupaten/kota berdasarkan aspek 

pemerataan dan/atau potensi antar 4 kabupaten/kota. Ketentuan lebih lanjut mengenai 

bagi hasil pajak provinsi, ditetapkan dengan peraturan daerah. 

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak 

Daerah pembagian  penerimaan  pajak  rokok  dibagi  50%  (lima puluh   persen)   

berdasarkan   jumlah   penduduk   dan   50%   (lima   puluh   persen) berdasarkan  

pemerataan  kabupaten/kota.  Alokasi  dana  bagi  hasil  pajak  rokok menurut  Pasal  31  

Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,  bahwa  penerimaan  alokasi  dana  

bagi  hasil  Pajak Rokok,  baik  bagian  provinsi  maupun kabupaten/kota, dialokasikan  

minimal  lima puluh persen untuk bidang kesehatan dan penegakan hukum terkait rokok 

illegal. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan tersebut, maka penulis tertarik untuk 

mengkaji lebih dalam mengenai “Pelaksanaan Bagi Hasil Dan Penggunaan Pajak 

Rokok Di Provinsi Lampung”. 

 

 

 

  



8 
 

1.2 Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang yang ada maka ada beberapa masalah yang diangkat dalam 

penelitian ini: 

1) Bagaimanakah pelaksanaan bagi hasil dan penggunaan Pajak Rokok di Provinsi 

Lampung ? 

2) Apa saja faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan bagi hasil dan 

penggunaan Pajak Rokok di Provinsi Lampung ?  

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan bagi hasil dan penggunaan Pajak Rokok di Provinsi 

Lampung. 

2. Untuk mengetahui faktor–faktor yang menjadi penghambat dalam   pelaksanaan 

bagi hasil dan penggunaan Pajak Rokok di Provinsi Lampung. 

1.3.2 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan Penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu : 

1) Kegunaan Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Administrasi Negara khususnya 

Hukum Keuangan Negara. 
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2) Kegunaan Praktis  

a. Bagi Dinas Pendapatan Daerah dan Pemerintah Daerah, sebagai sumbangan 

pemikiran dan kontribusi ilmiah dalam mengoptimalkan penerimaan Pajak Rokok. 

b. Bagi masyarakat, sebagai salah satu sumber informasi mengenai  pelaksanaan bagi 

hasil dan penggunaan Pajak Rokok di Provinsi Lampung. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pajak 

2.1.1 Pengertian, Unsur-unsur, dan Fungsi Pajak 

A. Pengertian Pajak 

Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa 

berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan 

jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Pajak merupakan prestasi 

kepada pemerintah yang terhutang melalui norma-norma umum dan yang dapat 

dipaksakan tanpa adakalanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang 

individual untuk membiayai pengeluaran pemerintah.
6
 

Hukum pajak adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang 

pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada 

masyarakat melalui kas Negara, sehingga hukum pajak tersebut merupakan hukum 

public yang mengatur hubungan Negara dan orang-orang atau badan-badan hukum yang 

berkewajiban membayar pajak.
7
 

                                                           
6
 Waluyo dan Wirawan B. Ilyas. 2003, Perpajakan Indonesia. Jakarta,Salemba Empat. hlm. 12 

7
 Adrian Sutedi, 2011, Hukum Pajak, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 6 
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B. Unsur-unsur Pajak 

Ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak yang tersimpul dalam berbagai definisi, 

yaitu:
8
 

1) Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan 

pelaksanaannya. 

2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual 

oleh pemerintah. 

3) Pajak dipungut oleh Negara, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. 

4) Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari 

pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public 

investment. 

5) Pajak dapat pula membiayai tujuan yang tidak budgeter, yaitu mengatur. 

2.1.2 Pemungutan Pajak 

Pemungutan pajak adalah kegiatan mengambil pajak sebagai kewajiban dari wajib pajak 

atas penggunaan fasilitas, pelayanan/jasa atau bidang pekerjaan tertentu yang digunakan 

oleh seseorang untuk kepentingannya.
9
 

Pemungutan pajak adalah kegiatan atau aktivitas mengambil pajak yang harus 

dibayarkan oleh wajib pajak oleh petugas atau lembaga yang memiliki kewenangan 

memungut pajak, sebagai pembayaran atas imbalan atas penggunaan fasilitas atau jasa 

                                                           
8
 R. Santoso Brotodihardjo, 2010, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Bandung, Refika Aditama, cetakan 

kedua puluh dua, hlm.6-7 
9
 Kunarjo,2004,  Hukum Perpajakan Indonesia. Jakarta, Rineka Cipta. hlm. 56 
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yang diberikan terhadapnya. Pembayaran tersebut bersifat wajib karena si pembayar 

telah memanfaatkan fasilitas atau jasa dari orang lain.
10

 

Kemakmuran secara merata memunculkan persoalan bagi penerapan pembebanan pajak 

kepada masyarakat. Karena ukuran keadilan setiap manusia bersifat relatif. Oleh karena 

itu, agar terpenuhi asas keadilan maka hukum pajak menempuh suatu pola pemungutan 

pajak yang diselenggarakan secara umum dan merata.
11

  

2.1.3 Jenis Pajak 

Pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, adalah sebagai berikut:   

1. Menurut golongan atau pembebanan, dibagi menjadi berikut ini.   

a. Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan 

pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. 

Contoh: Pajak Penghasilan.   

b. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan 

kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.   

2. Menurut sifat   

Pembagian pajak menurut sifat dimaksudkan pembedaan dan pembagiannya 

berdasarkan ciri-ciri prinsip adalah sebagai berikut;  

a. Pajak subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya 

yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan 

dari Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.   

                                                           
10

 Mardiasmo, 2002, Perpajakan, Penerbit Andi, Yogyakarta.hlm.7 
11

 Wiratni Ahmadi, 2006, Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak, 

Bandung, PT Refika Aditama, hlm. 10 
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b. Pajak objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, 

tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan 

Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.   

3. Menurut pemungut dan pengelolanya, adalah sebagai berikut : 

a. Pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk 

membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan 

Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea 

Materai. 

b. Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan 

untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: pajak reklame, pajak hiburan, Bea 

Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan sektor 

perkotaan dan pedesaan, dan Pajak Rokok.
12

 

2.2 Pajak Daerah 

2.2.1 Pengertian Pajak Daerah  

Menurut Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Pengertian pajak 

daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang kepada oleh orang pribadi 

atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bari 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Badan yang dimaksud adalah sekumpulan orang 

dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang 

tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, 

Perseroan lainnya, badan usaha milik daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara 

                                                           
12

 Opcit. Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, hlm 14 
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(BUMN), dengan nama dalam bentuk apapun Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, 

Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau 

Organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi 

kolektif dan bentuk usaha tetap. 

Dari uraian tersebut diatas yang dimaksud dengan Pajak daerah adalah iuran wajib pajak 

kepada daerah untuk membiayai pembangunan daerah. Pajak daerah ditetapkan dengan 

undang-undang yang pelaksanaannya untuk didaerah diatur lebih lanjut dengan 

peraturan daerah. Pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan selain pajak yang 

telah ditetapkan undang-undang. 

Secara umum, kriteria yang harus dipenuhi suatu Pajak Daerah adalah:
13

 

1. Bersifat pajak dan bukan retribusi 

2. Obyek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah Kabupaten/Kota yang 

bersangkutan dan mempunyai mobilitas cukup rendah serta hanya melayani 

masyarakat di wilayah daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. 

3. Obyek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum. 

4. Potensinya memadai, hasil penerimaan pajak harus lebih besar dari biaya 

pemungutan. 

                                                           
13

 Marlia Eka Putri,, Hukum Pajak dan Retribusi Daerah, Bandar Lampung , 2013  hlm. 12 
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5. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif. Pajak tidak mengganggu alokasi 

sumber-sumber ekonomi dan tidak merintangi arus sumber daya ekonomi antar 

daerah maupun kegiatan ekspor-impor. 

6. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat. 

7. Menjaga kelestarian lingkungan, yang berarti bahwa pengenaan pajak tidak 

memberikan peluang kepada pemerintah daerah atau pemerintah atau masyarakat 

luas untuk merusak lingkungan. 

Dalam sistem perpajakan secara integral-menyeluruh, fiskus harus efisien dalam 

pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan, yaitu tidak menyulitkan 

pemerintah dalam melakukan pemungutan pajak dan bagi wajib pajak terdapat 

kemudahan dalam melakukan kewajibannya, kemudahan itu dikemukan oleh Fritz 

Neumark yaitu ease of administration and compliance yang terbagi menjadi empat 

persyaratan sebagai berikut:
14

 

1) The requirement of clarity, yaitu dalam proses pemungutan pajak terdapat kejelasan, 

antara lain menyangkut kejelasan mengenai subjek, objek, tarif, kapan harus di 

bayar, dimana harus di bayar, hak-hak wajib pajak, sanksi hukum bagi wajib pajak 

maupun bagi pejabat pajak. 

2) The requirement of continuity, yaitu menyangkut perlunya kesinambungan 

kebijaksanaan, karena peraturan perundang-undangan kemungkinan dapat berubah. 

                                                           
14

 Syofrin syofyan, dan Sayhar  Hidayat, ,Hukum Pajak dan Perasalahannya, PT Refika Aditama : 

Bandung 2004,  Hlm. 17-18. 
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3) The requirement of economy, yaitu menghendaki agar organisasi dan administrasi 

pajak (fiskus) dilaksanakan se-efisien mungkin. 

4) The requirement of convenience, yaitu menghendaki supaya dalam melaksanakan 

kewajiban perpajakan wajib pajak merasa senang, artinya tidak merasa tertekan atas 

kewajiban membayar pajaknya.   

2.2.2 Ciri-ciri Pajak Daerah 

Ciri-ciri pajak daerah meliputi:  

1. Pajak daerah dapat berasal dari pajak asli daerah maupun pajak Negara yang 

diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.  

2. Dipungut apabila ada suastu keadaan, peristiwa dan perbuatan yang menurut 

peraturan perundang-undangan dapat dikenakan pajak daerah. 

3. Dapat dipaksakan, yakni apabila wajib pajak tidakmemenuhi kewajiban pembayaran 

pajak daerah, yang bersangkutandapat dikenakansanksi (pidana dan denda). 

4. Tidak terdapat hubungan langsung antara pembayaran pajak daerah dengan 

imbalan/balas jasa secara perseorangan. 

5. Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat.
15

 

2.2.3 Jenis-jenis Pajak Daerah 

                                                           
15

 Marlia Eka Putri, Hukum Pajak dan Retribusi Daerah, Op.Cit. hlm.3 
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Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 terdapat 5 jenis pajak 

Provinsi dan 11 jenis pajak kabupaten/kota. Secara rinci adalah sebagai berikut: 

Jenis-jenis pajak daerah Kabupaten/Kota yaitu:
16

 

1. Pajak Hotel  

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah 

fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya 

dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, 

wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya.   

2. Pajak Restoran  

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran 

adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, 

yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya 

termasuk jasa boga/katering. Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 

10%. 

3. Pajak Hiburan  

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua 

jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan 

dipungut bayaran.  

4. Pajak Reklame 

                                                           
16

 Ibid, hlm.4 
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Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah 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. Tarif Pajak Reklame ditetapkan 

paling tinggi sebesar 25%. 

5. Pajak Penerangan Jalan  

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang 

dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Tarif Pajak Penerangan Jalan 

ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Penggunaan tenaga listrik 

dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak 

Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen). Penggunaan 

tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling 

tinggi sebesar 1,5%. 

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan  

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan 

mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau 

permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah 

mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan 

perundang-undangan di bidang mineral dan batubara. Tarif Pajak Mineral Bukan 

Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25%. 
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7. Pajak Parkir  

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, 

baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan 

sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. 

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. 

Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30%. 

8.  Pajak Air Tanah  

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air 

Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan 

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

9. Pajak Sarang Burung Walet  

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau 

pengusahaan sarang burung walet. Burung walet adalah satwa yang termasuk marga 

collocalia, yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta, 

dan collocalia linchi. Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi 

sebesar 10%.  

10.  Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan  

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi 

dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang 
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pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha 

perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.  

11.  Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan  

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas 

tanah dan/atau bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah 

perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah 

dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan. Tarif  Bea Perolehan Hak atas 

Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5%. 

Jenis-jenis pajak daerah Provinsi yaitu: 

1. Pajak Kendaraan Bermotor  

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan 

kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta 

gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh 

peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk 

mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan 

bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam 

operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta 

kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. 
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2.  Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor  

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik 

kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau 

keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau 

pemasukan ke dalam badan usaha. 

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor  

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar 

kendaraan bermotor. Bahan bakar kendaraan bermotor adalah semua jenis bahan 

bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor. 

4. Pajak Air Permukaan  

Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air 

permukaan. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, 

tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat. Tarif Pajak Air 

Permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. 

5. Pajak Rokok  

Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah. 

Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok. Pajak 

Rokok dikenakan atas cukai rokok yang ditetapkan oleh Pemerintah. 
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2.3 Pajak Rokok 

2.3.1  Pengertian Pajak Rokok 

Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
17

 Pajak 

Rokok merupakan jenis pajak provinsi yang baru, yang pada Undang-Undang Nomor 

34 Tahun 2000 tidak ada, namun ditambahkan sebagai pajak provinsi berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. 

Berdasarkan Pasal 26 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2009, rokok meliputi : cigaret, cerutu, 

dan rokok daun. Sigaret adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan 

yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan 

bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya. Sigaret 

terdiri atas sigaret kretek, sigaret putih, dan sigaret kelembak kemenyan. Sigaret kretek 

adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih, atau bagiannya 

baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya. Sigaret putih adalah sigaret 

yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkih, kelembak, atau kemenyan. 

Sigaret kelembak kemenyan adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan 

kelembak dan/atau kemenyan asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya.  

Cerutu adalah hasil tembakau yang dibuat dari lembaran-lembaran daun tembakau diiris 

atau tidak, dengan cara digulung demikian rupa dengan daun tembakau, untuk dipakai, 

tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam 

pembuatannya. Rokok daun adalah hasil tembakau yang diolah dengan daun nipah, 

                                                           
17

 Marlia Eka Putri, Hukum Pajak dan Retribusi Daerah, Op.Cit. hlm.34 
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daun jagung (kolont),  atau  sejenisnya, dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa 

mengindahkan bahan pengganti. 

Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh instansi pemerintah 

yang berwenang memungut cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok. Pajak 

Rokok yang dipungut oleh instansi pemerintah nantinya akan disetor ke rekening kas 

umum provinsi secara proporsional berdasarkan jumlah produk. 

Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 bahwa pemungutan pajak ini ke Bea dan Cukai, 

maka Direktorat Jendral Bea Cukai mulai menyiapkan mekanismenya agar ketika Pajak 

Rokok diterapkan maka proses pemungutan Pajak Rokok tidak menimbulkan masalah. 

Ditrektorat Jendral Bea Cukai sedang menyiapkan tata cara dan mekanisme pemungutan 

Pajak Rokok. Salah satu alternatifnya adalah Pajak Rokok dipungut bersamaan dengan 

pemungutan cukai. Jadi, ketika produsen rokok membayar setoran cukai rokok, pada 

saat bersamaan mereka juga akan membayar Pajak Rokok yang besarnya 10% dari 

setoran cukai yang mereka bayarkan tersebut. 

Masa Pajak Rokok adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 3 (tiga) bulan 

kalender dan atau sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Subjek dalam 

pemungutan Pajak Rokok adalah konsumen, sedangkan yang menjadi objek dalam 

pemungutan Pajak Rokok adalah konsumsi rokok dan wajib pajak dalam pemungutan 

Pajak Rokok adalah pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang 

memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai. 

  



24 
 

2.3.2  Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Rokok 

Dasar pengenaan Pajak Rokok adalah cukai yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap 

rokok. Cukai adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap hasil tembakau berupa 

sigaret, cerutu, dan rokok daun sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang 

cukai, yang dapat berupa persentase dari harga dasar (advalorum) atau jumlah dalam 

rupiah untuk setiap batang rokok (spesifik) atau penggabungan dari keduanya. Tarif 

Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% dari cukai rokok. Besaran Pokok Pajak Rokok 

yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tariff pajak dengan dasar pengenaan 

pajak. 

Pajak Rokok memiliki tarif pengenaan pajak yang berbeda dengan cukai rokok, dimana 

tarif pengenaan Pajak Rokok adalah 10 % dari cukai yang ditetapkan oleh Pemerintah 

terhadap rokok. Sedangkan pada Cukai Rokok pemerintah menerapkan besarnya cukai 

rokok terutang dengan sistem kombinasi, yaitu menggunakan tarif spesifik dan tarif 

advalorum. Tarif advalorum artinya cukai dihitung sekian persen dari harga per bungkus 

rokok. Harga per bungkus tersebut sesuai yang tercantum pada bungkus rokok. 

Sedangkan tarif spesifik artinya cukai dihitung sekian persen dari harga rokok per 

batang. Apabila menggunakan sistem kombinasi, maka hasil perhitungan tarif 

advalorum dan tarif spesifikasi digabungkan. 

Barang kena cukai berupa hasil tembakau dikenai cukai berdasarkan tarif paling tinggi: 

a. untuk yang dibuat di Indonesia: 

1) 275% (dua ratus tujuh puluh lima persen) dari harga dasar apabila harga dasar 

yang digunakan adalah harga jual pabrik; atau 
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2) 57% (lima  puluh  tujuh  persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang 

digunakan adalah harga jual eceran. 

b. untuk yang diimpor: 

1)  275% (dua ratus tujuh puluh lima persen) dari harga dasar apabila harga dasar 

yang digunakan adalah nilai pabean ditambah bea masuk; atau 

2) 57% (lima  puluh  tujuh  persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang 

digunakan adalah harga jual eceran. 

Berdasarkan Pasal 6 UU No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai bahwa Harga dasar yang 

digunakan untuk perhitungan cukai atas barang kena cukai yang dibuat di Indonesia 

adalah harga jual pabrik atau harga jual eceran. Sedangkan, Harga dasar yang digunakan 

untuk perhitungan cukai atas barang kena cukai yang diimpor adalah nilai pabean 

ditambah bea masuk atau harga jual eceran. 

2.3.3 Subjek dan Objek Wajib Pajak Rokok 

Subjek Pajak Rokok adalah Konsumen rokok. Wajib Pajak Rokok adalah pengusaha 

pabrik rokok/produsen dan importer rokok yang memiliki izin berupa Nomor Pokok 

Pengusaha Barang Kena Cukai dan Objek Pajak Rokok adalah konsumsi rokok 

meliputi: 

1. Sigaret hasil tembakau yang dibuat dari tembakau ranjangan yang dibalut dengan 

kertas dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti 

atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya. Sigaret terdiri dari: 

Sigaret kretek, Sigaret putih, Sigaret kelembak. 
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2. Cerutu, adalah hasil tembakau yang dibuat dari lebaran-lembaran daun tembakau 

diiris atau tidak, dengan cara digulung demikian rupa dengan daun tembakau, untuk 

dipakai, tanpa mengindahkan bahan pemgganti atau bahan pembantu yang 

digunakan dalam pembuatannya. 

3. Rokok daun, yakni hasil tembakau yang dibuat dengan daun nipah, daun jagung 

(klobot), atau sejenisnya, dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan 

bahan pegganti.  

Dikecualikan dari objek Pajak Rokok adalah rokok yang tidak dikenai cukai 

berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidansg cukai.
18

 

2.3.4  Pembagian dan Pembayaran Pajak Rokok 

Pajak Rokok dipungut oleh instansi Pemerintah yang berwenang memungut cukai 

bersamaan dengan pemungut cukai rokok. Pajak Rokok disetor ke rekening kas umum 

daerah provinsi secara proposional berdasarkan jumlah penduduk. Tata cara pemungut 

dan penyetoran Pajak Rokok diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
19

 

Penerimaan Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, 

dialokasikan paling sedikit 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan 

penegakan hukum oleh aparat yang berwenang. Pelayanan kesehatan masyarakat, antara 

lain, pembangunan/pengadaan danpemeliaharaan sarana dan prasarana unit pelayanan 

kesehatan, penyediaan sarana umum yang memadaibagi perokok (smoking area), 

kegiatan memasyarakatan tentang bahaya merokok, dan iklan layanan masyarakat 
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 Ibid, hlm.34 
19

 Ibid, hlm.36  
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mengenai bahaya merokok. Penegakan hukum sesuai dengan kewenangan Pemerintah 

Daerah yang dapat dikerjasamakan dengan pihak/instansi lain, antara lain, 

pemberantasan peredaran rokok illegal dan penegakan aturan mengenai larangan 

merokok sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.  

2.3.5 Tujuan Pajak Rokok 

Tujuan utama penerapan pajak rokok adalah untuk melindungi masyarakat terhadap 

bahaya rokok. Penerapan pajak rokok sebesar 10 persen dari nilai cukai juga 

dimaksudkan untuk memberikan optimalisasi pelayanan pemerintah daerah dalam 

menjaga kesehatan masyarakat. 

Pajak Rokok tidak bisa dikatakan pajak berganda atau double taxation. Dilihat dari 

dasar penghitungannya, Pajak Rokok berbeda dengan Cukai Rokok. Dasar pemungutan 

Pajak Rokok dikenakan atas besaran cukai, sedangkan dasar pemungutan cukai adalah 

terhadap produk rokok. Pajak berganda baru akan terjadi jika Pajak Rokok dikenakan 

terhadap produk rokok. Sedangkan jika dilihat dari alokasi penerimaan, terdapat 

perbedaan antara Pajak Rokok dan Cukai Rokok, Pajak Rokok dipungut oleh 

Pemerintah daerah dan sepenuhnya masuk ke kas Pemerintah daerah. Sementara cukai 

rokok yang diterapkan selama ini,adalah pajak yang peruntukannya untuk Pemerintah 

Pusat. 

2.3.6 Fungsi Pajak Rokok 

Berdasarkan fungsinya yang bersifat Regurelend (mengatur) yang terkhusus pada 

kebijakan Pemerintah terhadap kesehatan maka Penerapan Pajak Rokok adalah untuk 
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melindungi masyarakat terhadap bahaya rokok. Penerapan Pajak Rokok sebesar 10 

persen dari nilai cukai juga dimaksudkan untuk memberikan optimalisasi pelayanan 

pemerintah daerah dalam menjaga kesehatan masyarakat. Seperti diketahui bahwa 

rokok, membawa dampak kesehatan yang tidak baik bagi perokok itu sendiri maupun 

orang lain. Pemerintah daerah berkewajiban untuk menjaga kesehatan masyarakat. 

Selain itu pemda juga harus melakukan pengawasan terhadap rokok di daerah masing-

masing termasuk rokok ilegal. Dengan Pajak Rokok maka kewajiban pemerintah untuk 

mengoptimalkan kesehatan masyarakat bisa menjadi lebih baik. 

2.3.7  Kontribusi Pajak Rokok bagi Pendapatan Asli Daerah 

Pajak rokok memang dikategorikan sebagai pajak provinsi atau pajak yang menjadi 

pendapatan provinsi. Walaupun begitu, pajak rokok tersebut harus dibagi dengan 

pemerintah kabupaten/kota. Pajak Rokok ini akan diterima oleh pemerintah 

kabupaten/kota sebesar 70% dan 30% akan diperuntukkan bagi pemerintah provinsi. 

Sesuai Undang-undang Pajak Daerah dan Rtribusi Daerah, penerimaan pajak rokok 

tersebut, baik yang bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, harus dialokasikan 

minimal 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum. 

Pajak rokok ini sebenarnya dipungut oleh pemerintah daerah. Sebab, pajak rokok 

memang menjadi pajak daerah provinsi. Namun, karena UU Nomor 28 Tahun 2009 

mengamanatkan pemungutan pajak ini ke Bea Cukai, maka Direktorat Jendral Bea 

Cukai (DJBC) mulai menyiapkan mekanismenya. Dengan begitu, ketika ini diterapkan 

maka proses pemungutan pajak rokok tidak menimbulkan masalah. 



29 
 

Saat ini Ditrektorat Jendral Bea Cukai (DJBC) sedang menyiapkan tata cara dan 

mekanisme pemungutan pajak rokok ini. Salah satu alternatifnya adalah pajak rokok 

dipungut bersamaan dengan pemungutan cukai. Jadi, ketika produsen rokok membayar 

setoran cukai rokok, pada saat bersamaan mereka juga akan membayar pajak rokok 

yang besarnya 10% dari setoran cukai yang mereka bayarkan tersebut. Misalkan 

seorang produsen rokok menyetorkan cukai rokok sebesar Rp 100 juta. Ia juga harus 

membayar tambahan pajak rokok sebesar Rp 10 juta. Jadi total yang harus disetorkan 

oleh produsen rokok tersebut adalah Rp 110 juta. 

Pajak rokok tersebut tentunya akan menjadi beban bagi produsen rokok.  Tetapi, ujung-

ujungnya nanti para produsen rokok pasti akan membebankan pajak tersebut lagi ke 

konsumen dengan menaikkan harga jual rokok. 

Kebijakan pajak rokok selain bertujuan untuk meningkatkan PAD, juga bertujuan untuk 

mengendalikan konsumsi rokok, mengendalikan peredaran rokok ilegal, serta 

melindungi masyarakat atas bahaya merokok. Penerapan pajak rokok sebesar 10% dari 

cukai rokok dimaksudkan juga untuk memberikan peran yang optimal bagi pemerintah 

daerah dalam menyediakan pelayanan kesehatan masyarakat. Pemda diberikan tugas 

dan tanggungjawab untuk turut serta dalam menjaga kesehatan masyarakat dari bahaya 

rokok dan melakukan pengawasan terhadap rokok di daerah masing-masig termasuk 

peredaran rokok illegal. 
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2.4   Kewenangan Pemerintah Daerah 

2.4.1  Pengertian Kewenangan  

Kewenangan daerah otonom secara jelas disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 1999 dalam Pasal 7 Ayat (1) yaitu: “Kewenangan Daerah mencakup kewenangan 

dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar 

negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan 

bidang lain”. Pada Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 diatur pada Pasal 10. (1) 

Kewenangan daerah kabupaten dan kota mencakup semua kewenangan pemerintahan 

selain kewenangan yang dikecualikan dalam Pasal 7 dan yang diatur dalam Pasal 9. (2) 

Bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota 

meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, 

perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, 

pertanahan, koperasi dan tenaga kerja. 
20

 

Kewenangan (yang biasanya terdiri atas beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap 

sesuatu bidang pemerintahan atau bidang urusan) tertentu yang bulat.
21

 Kewenangan 

memiliki kedudukan penting dalam kajian Hukum Tata Negara dan Hukum 

Administrasi Negara. Wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan 

(macht). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. 

Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (rechten en plichten). 

Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk 

mengatur sendiri (zelfregelen) dan mengelola sendiri, sedangkan kewajiban secara 

                                                           
20

 http://bukutembaga.blogspot.co.id/2016/05/pengertian-kewenangan-daerah.html, Diakses pada tanggal 

30 Oktober 2016, pukul: 18:40 WIB 
21

 S. Prajudi Atmosudirrdjo, Hukum Administrasi Negara, Graha Indonesia : Jakarta 1994, hlm 78 

http://bukutembaga.blogspot.co.id/2016/05/pengertian-kewenangan-daerah.html
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horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan sebagaimana mestinya. Vertikal 

berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam satu tertib ikatan 

pemerintahan Negara secara keseluruhan.
22

  

Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan Negara agar Negara dalam keadaaan 

bergerak (de staat in beweging) sehingga Negara itu dapat berkiprah, bekerja, 

berkapasitas, berprestasi dan berkinerja melayani warganya. Oleh karena itu Negara 

harus diberi kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok 

orang/manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain 

sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari 

orang atau Negara. 

Agar kekuasaan dapat dijalankan maka dibutuhkan penguasa atau organ sehingga 

Negara itu dikonsepkan sebagai himpunan jabatanjabatan (een ambten complex) dimana 

jabatan-jabatan itu diisi oleh sejumlah pejabat yang mendukung hak dan kewajiban 

tertentu berdasarkan konstruksi subyek-kewajiban
23

. Dengan demikian kekuasaan 

mempunyai dua aspek, yaitu aspek politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan 

hanya beraspek hukum semata. Artinya, kekuasaan itu dapat bersumber dari konstitusi, 

juga dapat bersumber dari luar konstitusi (inkostitusional), misalnya melaui kudeta atau 

perang, sedangkan kewenangan jelas bersumber dari konstitusi.  

Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang digunakan 

dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah bevoegheid dalam 

istilah hukum Belanda. 
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 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara , Rajawali Pers :  Jakarta 2014, hlm  94 
23

 Ibid, hal 39 
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2.4.2 Sumber Kewenangan 

Sesuai dengan prinsip demokrasi yaitu kedaulatan rakyat, maka rakyat dianggap sebagai 

pemegang kekuasaan tertinggi dalam system pemerintahan Negara. Perspektif 

kedaulatan rakyat (the sovereignty of the people), semua kekuasaan dalam konteks 

kenegaraan berasal dan narasumber dari rakyat, meskipun fungsi-fungsi kekuasaan 

negara dibedakan dalam 3 cabang yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. 

Mengatur atau menentukan aturan dan menetapkan hukum Negara yang akan mengikat 

dan membebani rakyat, haruslah didasarkan atas persetujuan rakyat itu sendiri. Negara 

atau pemerintah tidak berhak mengatur warga negaranya kecuali atas dasar kewenangan 

yang secara eksplisit diberikan oleh rakyat sendiri melalui perantaraan wakil-wakil 

mereka yang duduk di lembaga perlemen.
24

 

Kewenangan atau wewenang sendiri berasal dari suatu istilah yang biasa digunakan 

dalam lapangan hukum publik. Apabila dicermati terdapat perbedaan antara keduanya. 

Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”. Kekuasaan yang diberikan 

oleh undang-undang atau legislatif kekuasaan eksekutif atau administratif. Berbeda 

dengan “wewenang” hanya mengenai suatu “onderdeel” tertentu saja dari 

kewenangan.
25
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 Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang, Rajawali Pers: Jakarta 2006, hal. 261. 
25

 Abdul Latif, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Administrasi Negara, Sinar Grafika : Jakarta 2013, hlm 50 
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2.4.3 Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 klasifikasi pemerintahan terdiri 

dari 3 urusan yakni: 

1. Urusan Pemerintah Absolut, urusan Pemerintah yang sepenuhnya menjadi 

kewenangan Pemerintah Pusat 

2. Urusan Pemerintah Konkuren, urusan Pemerintah yang dibagi antara 

Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. 

3. Urusan Pemerintah Umum, Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan 

Presiden sebagai kepala pemerintahan. 

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi 

serta Daerah kabupaten/kota sebagaimana disebutkan diatas didasarkan pada prinsip 

akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Berikut 

kriteria-kriteria urusan pemerintahan pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. 

Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat adalah:
26

 

1) Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas negara; 

2) Urusan Pemerintahan yang penggunanya lintas Daerah provinsi atau lintas 

negara; 

3) Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah 

provinsi atau lintas negara; 

                                                           
26

 http://pemerintah.net/pembagian-urusan-pemerintahan-daerah-uu-no-232014/, Diakses Pada Tanggal 

30 Oktober 2016, Pukul: 19:07 WIB 
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4) Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila 

dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau 

5) Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional 

Urusan  pemerintahan  adalah  fungsi-fungsi  pemerintahan  yang menjadi  hak  dan  

kewajiban  setiap  tingkatan  dan/atau  susunan pemerintahan   untuk   mengatur   dan   

mengurus   fungsi-fungsi tersebut    yang menjadi    kewenangannya    dalam    rangka 

melindungi,  melayani,  memberdayakan,  dan  menyejahterakan masyarakat.. 

Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi 

adalah: 

a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota; 

b. Urusan Pemerintahan yang penggunanya lintas Daerah kabupaten/kota; 

c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah 

kabupaten/kota; dan/atau 

d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila 

dilakukan oleh Daerah Provinsi. 

Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota adalah: 

a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota; 

b. Urusan Pemerintahan yang penggunanya dalam Daerah kabupaten/kota; 

c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam 

Daerah kabupaten/kota; dan/atau 
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d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila 

dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota 

 Urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan 

pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan    

masyarakat sesuai dengan kondisi dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. 

Sebagai  konsekuensi  dari  pemberian  otonomi  luas  kepada  daerah kabupaten   dan   

kota, maka kabupaten dan kota yang lemah akan mengalami  proses penggabungan  

sehingga  merupakan  daerah  otonom yang kuat dan akan benar-benar mampu   

berotonomi   dalam   arti sesungguhnya  mandiri. Dengan  demikian  tanggung  jawab  

pemerintah daerah  kabupaten  dan  kota  yang  akan  datang  akan  semakain  berat  dan 

kompleks apalagi harus mempunyai daya saing yang tinggi. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1  Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalah yang dipergunakan oleh peneliti ini adalah normatif empiris. 

Penelitian hukum empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lapangan untuk  

melihat secara langsung penerapan peraturan perundang-undangan atau antara hukum 

yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta melakukan wawancara dengan beberapa 

responden yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan 

penegakan hukum tersebut. 

Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara mendekati permasalahan dari segi 

hukum, membahas kemudian mengkaji bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku 

dan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah. 

Penggunaan  kedua macam pendekatan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh 

gambaran dan pemahaman yang jelas dan benar terhadap permasalahan yang akan 

dibahas dalam penelitian guna penulisan skripsi ini. 
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3.2  Sumber Data dan Jenis Data 

Sumber data yang dipergunakan oleh peneliti ini adalah data primer  dan data sekunder, 

data primer adalah data yang di dapat dari studi lapangan yang berupa hasil wawancara, 

sedangkan data sekunder diperoleh dari pustaka dengan cara membaca dari bahan-bahan 

hukum terdiri dari : 

3.2.1  Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara 

langsung dari sumber datanya. Data diperoleh dengan wawancara dengan informan dari 

KA. Seksi Penetapan dan Piutang Pajak  Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung 

dan Kasubbag Pencatatan, Verifikasi dan Pelaporan APBD Biro Keuangan Provinsi 

Lampung. 

3.2.2  Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, data sekunder 

diperoleh dengan mempelajari dan mengkaji literatur-literatur, dan perundang-

undangan. Data sekunder ini mengasilkan bahan hukum sekunder.  

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka, terdiri dari : 

a. Bahan Hukum Primer yaitu, hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat 

seperti peraturan perundang-undangan dan peaturan-peraturan lainnya, antara lain: 

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 
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2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 jo. Undang-undang Nomor 11 tahun 

1995 tentang cukai. 

3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 115/PMK/07/2013 tentang Tata Cara 

Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok. 

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah 

7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 45 Tahun 2013 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang 

Pajak Daerah Jenis Pajak Rokok. 

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer seperti literatur-literatur, makalah-makalah dan 

lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. 

c. Bahan Hukum Tersier, seperti kamus-kamus yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 

3.3  Prosedur Pengumpulan Data 

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan, dengan studi pustaka dan studi 

lapangan. 

1. Studi Pustaka (Library Research) 
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Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari undang-undang, peraturan 

pemerintah dan literatur hukum yang berkaitan dengan kekuatan pembuktian keterangan 

saksi. Hal ini dilakukan dengan cara membaca, mengutip dan mengidentifikasi data 

yang sesuai dengan pokok bahasan dan ruang lingkup penelitian ini. 

2. Studi lapangan (Field Research) 

Studi Lapangan dilakukan dengan cara datang langsung ke lokasi penelitian degan 

tujuan untuk memperoleh data primer yang akurat, lengkap, dan valid dengan 

melakukan wawancara (interview), wawancara yang dilakukan adalah wawancara 

langsung yang terpimpin, terarah, dan mendalam sesuai dengan pokok permasalahan 

yang teliti guna memperoleh hasil berupa data dan informasi yang lengkap dengan 

wawancara terhadap masyarakat yang berkaitan dengan Pelaksanaan Bagi Hasil dan 

Penggunaan Pajak Rokok di Provinsi Lampung. Wawancara dilakukan dengan cara 

informan dari Dinas Pendapatan Daerah dan Biro Keuangan Provinsi Lampung. 

3.4  Prosedur Pengolahan Data 

Tahapan pengolahan data dalam penelitian ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai 

berikut: 

a. Identifikasi data, yaitu mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan 

pembahasan yang akan dilakukan dengan menelaah peraturan, buku atau artikel 

yang berkaitan dengan judul dan permasalahan. 

b. Klasifikasi data, yaitu hasil identifikasi data yang selanjutnya diklasifikasi atau 

dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif. 
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c. Penyusunan data, yaitu menyusun data menurut sistematika yang telah ditetapkan 

dalam penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam menginterprestasikan data. 

3.5 Analisis Data 

Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan 

mengangkat fakta keadaan, variabel, dan fenomena-fenomena yang terjadi selama 

penelitian dan menyajikan apa adanya. Analisis data yang dipergunakan dalam 

penelitian yang bersifat sosial adalah analisis secara deskriptif kualitatif, yaitu proses 

pengorganisasian dan pengurutan dalam keadaan pola, kategori dan satu urutan dasar 

sehingga dapat dirumuskan sesuai dengan tujuan penelitian. Dengan kata lain analisis 

deskriptif kualitatif, yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu 

apa yang dinyatakan oleh narasumber secara tertulis dan/atau lisan dan perilaku nyata. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan Bagi Hasil dan Penggunaan Pajak Rokok di Provinsi Lampung. 

Penerimaan Pajak Rokok Provinsi Lampung diperoleh dari dana transfer dari pusat 

dari Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan ke kas daerah Provinsi. Pajak Rokok 

yang diperoleh Provinsi Lampung didapatkan setelah Direktorat Jendral 

Perimbangan Keuangan Negara membagi dana Pajak tersebut Berdasarkan rasio 

jumlah penduduk Provinsi terhadap Rasio jumlah penduduk nasional.Pelaksanaan 

Dana dialokasikan paling sedikit 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan 

masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.Pelayanan kesehatan 

masyarakat, antara lain, pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana unit 

pelayanan kesehatan, penyediaan sarana umum bagi perokok (smoking area), 

kegiatan dan iklan layanan masyarakat mengenai bahaya merokok. Penegakan 

hukum sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah yang dapat dikerjasamakan 

dengan pihak/instansi lain, antara lain, pemberantasan peredaran rokok illegal dan 

penegakan aturan mengenai larangan merokok sesuai dengan peraturan 

perundangan-undangan. 
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2. Faktor- faktor yang penghambat dalam pelaksanaan bagi hasil dan penggunaan 

pajak rokok di provinsi lampung. 

Faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Rokok di 

Provinsi Lampung yaitu dalam penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok untuk 

kesehatan seringkali mengalami keterlambatan pencairan karena keterlambatan 

pemerintah pusat dalam menetapkan besaran alokasi yang akan disalurkan ke 

pemerintah daerah. kurang jelasnya dana bagi hasil pajak rokok sehingga jadi 

kendala dalam memprediksi atau menetapkan target pada tahun berikutnya. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukan, 

maka beberapa saran dari penelitian ini adalah: 

1. Perlunya kordinasi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dalam hal 

pembagian Pajak Rokok dan perbaikan regulasi hukum daerah agar Pajak Rokok 

dijadikan sebagai pajak provinsi yang bukannya menjadi perdebatan bahwa pajak ini 

sebagai pajak pusat. 

2. Perlunya pengawasan dalam menjalankan pelayanan dan pembangunan sarana 

prasarana kesehatan yang dialokasikan dari dana bagi hasil Pajak Rokok  
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