
BAB 7 
APBN/APBD DAN KEBIJAKAN FISKAL 

 
A. APBN  

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berarti suatu daftar yang memuat perincian sumber-
sumber pendapatan negara dan jenis-jenis pengeluaran/pembelanjaan negara dalam kurun waktu satu tahun. 
Sejak tahun 2000 terjadi perubahan perode dan format APBN dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. 
Perubahan tersebut adalah : 
1. Perubahan periode waktu, dari 1 April – 31 Maret tahun berikutnya menjadi 1 januari – 31 Desember 

tahun yang sama. 
2. Perubahan struktur penyajian, dalam penyajian pos-pos APBN yang baru terdapat pemisahan pos-pos 

berikut : 
a. Pendapatan negara dan hibah 
b. Belanja negara 
c. Defisit/surplus 
d. Pembiayaan 

 
1. Landasan hukum APBN 

a. UUD 1945 pasal 23 
b. Undang-Undang No. 1 tahun 1994 tentang Pendapatan dan Belanja Negara 
c. Keppres No 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN 

 
2. Tujuan APBN 

Tujuan penyusunan APBN adalah sebagai pedoman dalam memperoleh pendapatan dan menggunakannya 
(belanja) dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan negara. Dengan APBN maka pemerintah memperoleh 
gambaran tentang darimana pendapatan diperoleh dan untuk apa saja pendapatan tersebut digunakan. 

 
3. Fungsi APBN 

a. Fungsi otorisasi 
b. Fungsi alokasi 
c. Fungsi distribusi 
d. Fungsi stabilisasi 

 
4. Asas penyusunan APBN 

a. Kemandirian 
b. Penghematan 
c. Penajaman prioritas pembangunan 

 
5. Cara penyusunan APBN 

a. Pemerintah menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBN). RAPBN ini disusun 
berdasarkan Daftar Usulan Kegiatan (DUK) dan Daftar Usulan Proyek (DUP) dari setiap departemen 
atau lembaga negara. 

b. RAPBN diajukan ke DPR untuk dibahas, dengan dua kemungkinan diterima atau ditolak. 
c. Jika diterima, maka RAPBN akan menjadi APBN untuk dilaksanakan. Jika ditolak maka pemerintah 

menggunakan APBN tahun sebelumnya. 
 
6. Jenis-Jenis pendapatan dan belanja negara 

Pendapatan Negara Belanja Negara 
I 
A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B 

 
 
 
 
 
 
 
 
II 

Penerimaan dalam negeri 
Penerimaan perpajakan 
1. Pajak Dalam Negeri, meliputi : 

a. Pajak Penghasilan Migas dan non Migas 
b. Pajak Pertambahan Nilai  
c. Pajak Bumi dan Bangunan 
d. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 
e. Cukai 
f. Pajak lainnya 

2. Pajak Perdagangan Internasional, meliputi : 
a. Bea masuk 
b. Pajak/pungutan ekspor 

Penerimaan Bukan Pajak 
1. Penerimaan SDA, meliputi : 

a. Minyak bumi 
b. Gas alam 
c. Pertambangan umum  
d. Kehutanan  
e. Perikanan  

2. Bagian laba BUMN 
3. Penerimaan Negara Bukan pajak lainnya 

Hibah 
 

I 
A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B 
 
 
II 
A 
B 
C 

Belanja Pemerintah Pusat 
Pengeluaran Rutin 
1. Belanja Pegawai 
2. Belanja Barang 
3. Pembayaran Bunga Utang 

a. Utang Dalam Negeri 
b. Utang Luar Negeri 

4. Subsidi 
a. Subsidi BBM 
b. Subsidi non BBM  

5. Pengeluaran Rutin lainnya 
Pengeluaran Pembangunan 
1. Pembiayaan pembanguan rupiah 
2. Pembiayaan proyek 
Belanja Daerah (Dana Perimbangan) 
Dana Bagi Hasil 
Dana Alokasi Umum 
Dana Alokasi Khusus 

 
7. Dampak APBN terhadap perekonomian adalah : 

a. Menjadi pedoman dalam kegiatan pembangunan ekonomi 
b. Menjadi alat perbaikan perekoniman 
c. Mempengaruhi perubahan harga secara keseluruhan 
d. Mempengaruhi tingkat produktivitas perusahaan 
e. Mempengaruhi tingkat pemerataan pendapatan 



B. APBD 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berarti suatu daftar yang memuat perincian sumber-
sumber pendapatan daerah dan jenis-jenis pengeluaran/pembelanjaan daerah dalam kurun waktu satu tahun. 

 
1. Landasan hukum APBD 

a. Undang-Undang No. 32 Tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah pasal 23. 
b. Undang-Undang No 33 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah 

pasal 4. 
c. Keputusan Menteri Daam Negeri No 29 Tahun 2002 tenatang Pedoman Pengurusan, 

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta tata Cara pengawasan, Penyusunan dan Perhitungan 
APBD. 

 
2. Tujuan APBD 

Tujuan penyusunan APBD adalah sebagai pedoman dalam memperoleh pendapatan dan menggunakannya 
(belanja) dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan daerah. Dengan APBN maka pemerintah daerah 
memperoleh gambaran tentang darimana pendapatan diperoleh dan untuk apa saja pendapatan tersebut 
digunakan. 

 
3. Fungsi APBD 

a. Fungsi otorisasi 
b. Fungsi perencanaan 
c. Fungsi pengawasan 
d. Fungsi alokasi 
e. Fungsi distribusi 

 
4. Cara penyusunan APBD 

a. Pemerintah menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBD). RAPBD ini disusun 
berdasarkan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) dari setiap satuan kerja di daerah. 

b. RAPBD diajukan ke DPR untuk dibahas, dengan Tim Anggaran Eksekutif 
c. RAPBD yang telah disetujui disahkan menjadi APBD 

 
5. Jenis-Jenis pendapatan dan belanja negara 

Jenis-jenis pendapatan dan belanja negara disajikan sebagai berikut : 
 

Pendapatan Daerah Belanja Daerah 
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi : 

a. Pajak daerah 
b. Retribusi daerah 
c. Hasil pengolahan lelayaan daerah yang 

dipisahkan 
d. PAD lain-lain yang sah 

2. Dana perimbangan 
a. Dana Bagi Hasil 
b. Dana Alokasi Umum 
c. Dana Alokasi Khusus 

3. Pendapatan Lain-lain, meliputi : 
a. Hibah 
b. Dana darurat 

 

1. Belanja Aparatur Daerah, meliputi : 
a. Belanja Administrasi Umum 
b. Belanja Operasi dan Pemeliharaan 
c. Belanja Modal 

2. Belanja Pelayanan Publik, meliputi : 
a. Belanja Administrasi Umum 
b. Belanja Operasi dan Pemeliharaan 
c. Belanja Modal 

3. Belanja Bagi Hasil dan bantuan Keuangan 
4. Belanja Tidak Terduga 

 
6. Dampak APBD terhadap perekonomian di daerah 

a. Menjadi pedoman dalam kegiatan pembangunan ekonomi di daerah 
b. Menjadi alat perbaikan perekonomian di daerah 
c. Mempengaruhi perubahan harga secara keseluruhan di daerah 
d. Mempengaruhi tingkat produktivitas perusahaan di daerah 
e. Mempengaruhi tingkat pemerataan pendapatan di daerah 

 
 
 
A. Kebijakan Fiskal 

1. Pengertian kebijakan fiskal 
Kebijakan fiskal adalah kebijakan pmerintah dalam bidang ekonomi yang diambil dengan cara mengatur 
intrumen fiskal seperti pengeluaran pemerintah (G) dan Pajak (Tx). Kebijakan ini ditujukan untuk 
mempengaruhi tingkat pendapatan nasional (Y), kesempatan kerja (N), investasi (I) dan distribusi 
pendapatan. 

 
2. Tujuan kebijakan fiskal 

a. Menciptakan stabilitas ekonomi 
b. Mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi 
c. Menciptakan lapangan kerja 
d. Menciptakan terwujudnya keadilan sosial 
e. Pemerataan dalam distribusi pendapatan 

 



3. Jenis kebijakan fiskal 
Jenis kebijakan fiskal terutama menitik beratkan pada upaya : 
a. Menekan pengeluaran pemerintah (G) atau peningkatan pajak (Tx) dengan tujuan untuk 

menghambat permintaan agregat, kebijakan ini sering disebut kebijakan fiskal kontraktif 
(contactionary fiscal policy)   

b. Menambah pengeluaran pemerintah (G) atau penurunan pajak (Tx) dengan tujuan untuk 
merangsang permintaan agregat, kebijakan ini sering disebut kebijakan fiskal ekspansif 
(expantionary fiscal policy) 

Dilihat dari komposisi anggaran, kebijakan fiskal (anggaran) dibedakan menjadi : 
a. Kebijakan anggaran surplus 
b. Kebijakan anggaran defisit  
c. Kebijakan anggaran seimbang 
d. Kebijakan anggaran dinamis 

 
 
B. Pajak 

Salah satu kebijakan fiskal yang populer dan mempunyai kontribusi cukup besar sebagai sumber 
pendapatan negara adalah sektor pajak. Sehingga disajikan secara khusus pembahasan materi tentang pajak 
sebagai bagian dari kebijakan fiskal. 

 
1. Pengertian dan Dasar Hukum Pemungutan Pajak 

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) 
dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) langsung dan digunakan untuk membayar 
pengeluaran umum. 
 
Dasar Hukum Pemungutan Pajak di Indonesia adalah : 
a. UUD 1945 Pasal 23 A. 
b. Undang-undang tentang perpajakan, yaitu : 

1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 tentang ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan 
2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (PPh) 
3) Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPn) dan 

Pajak Penjualan Barang Mewah (PPn BM). 
4) Undang-Undang No. 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan. 
5) Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. 

 
2. Fungsi pajak  

Pajak memiliki fungsi sebagai berikut : 
a. Fungsi Budgeter yaitu sebagai sumber pendapatan negara 
b. Fungsi Alokasi yaitu bahwa pajak itu harus dialokasikan (digunakan) 
c. Fungsi Distribusi yaitu sebagai sarana untuk pemerataan pendapatan 
d. Fungsi Regulasi yaitu untuk mengatur kegiatan ekonomi (disebut juga fungsi stabilisasi). 

 
3. Pungutan resmi selain pajak 

a. Retribusi, yaitu pungutan resmi yang dilakukan atas pemberian jasa atau fasilitas langsung dari 
negara kepada pihak yang dipungut. Contoh retribusi adalah karcis masuk terminal, retribusi parkir 
dan karcis masuk tempat wisata. 

b. Cukai, yaitu pungutan resmi yang harus dibayar pengusaha kepada pemerintah atas barang-barang 
tertentu yang diatur pemerintah, seperti hasil bumi, hasil pabrik dan tambang.  

c. Bea ekspor/impor, yaitu bea yang dikenakan atas sejumlah barang yang dikirim dari atau ke luar 
negeri. 

d. Iuran pembangunan, yaitu iuran yang dipungut pemerintah daerah kepada warganya untuk 
pembangunan daerah. 

 
Persamaan dan perbedaan pajak dan pungutan resmi selain pajak adalah : 

Perbedaan 
Persamaan 

Pajak Pungutan resmi selain pajak 
1. Keduanya merupakan 

iuran wajib 
2. Bagian dari pendapatan 

negara 

1. Diatur dengan undang-
undang 

2. Dipungut secara rutin 
3. Tidak mendapat balas jasa 

secara langsung 

1. Diatur dengan perda 
2. Dipungut secara insidental 
3. Mendapat balas jasa secara 

langsung 

 
4. Asas dan Cara Pemungutan Pajak 

Dalam memungut pajak dari masyarakat, menurut Adam Smith mengemukakan tentang prinsip-prinsip 
yang harus dipenuhi, meliputi : 
a. Prinsip keadilan (Equity), bahwa pemungutan pajak harus adil sesuai dengan kemampuan wajib 

pajak.   
b. Prinsip Kepastian (Certainly), bahwa pemungutan pajak harus jelas dan mudah dimengerti.  
c. Prinsip Kelayakan (Convenience of payment), bahwa pemungutan pajak jangan sampai 

memberatkan wajib pajak. 
d. Prinsip Ekonomi (Economic of collection), bahwa hasil pemungutan pajak harus dapat memenuhi 

kebutuhan negara dalam memajukan perekonomian.  
   



Cara pemungutan pajak : 
a. Official Assesment, yang melakukan perhitungan besarnya pajak adalah aparatur pajak (kantor 

pajak) 
b. Self Assesment System, yang melakukan perhitungan besarnya pajak adalah wajib pajak 
c. Semi Self Assesment System, perhitungan pajak dilakukan oleh wajib pajak bersama-sama dengan 

aparatur pajak (kantor pajak) 
d. With Holding System, yang melakukan perhitungan besarnya pajak adalah pihak ketiga yang 

ditunjuk oleh pemerintah. 
 

5. Jenis-jenis pajak 
a. Pajak berdasar sifatnya, meliputi : 

1) Pajak langsung (Direct tax), yaitu pajak yang beban pajaknya ditetapkan berdasar ketetapan 
pajak (kohir), dipungut secara periodik dan tidak dapat dibebankan kepada orang lain. 
Contohnya PPh, PBB, Bea Balik Nama. 

2) Pajak tak langsung (Indirect tax), yaitu pajak yang beban pajak tidak terkohir, pemungutannya 
didasarkan atas peristiwa dan dapat dibebankan kepada orang lain. Contohnya PPN, PPn BM, Bea 
materai, cukai. 

b. Pajak berdasar wewenang pemungutannya, meliputi : 
1) Pajak pusat, pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak dan 

Kantor Pelayanan Pajak. Contohnya PPh, PPN, PPn BM 
2) Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerinyah daerah yang hasilnya digunakan untuk 

kepentingan daerah. Contohnya pajak reklame, tontonan, parkir, penerangan jalan. 
c. Pajak berdasar subjek dan obejek pajak, meliputi : 

1) Pajak objektif, yaitu pajak yang dalam pengenaannya hanya memperhatikan sifat objek pajak 
saja tanpa melihat wajib pajaknya. Contohnya PBB, PPN, PPn BM 

2) Pajak subjektif, pajak yang dalam pengenaannya memperhatikan keadaan wajib pajak. Contoh 
PPh. 

 
6. Jenis tarif dalam pemungutan pajak, meliputi : 

a. Tarif progresif ; semakin tinggi nilai objek pajak prosentase pajak semakin tinggi 
b. Tarif proposional ; berapapun nilai objek pajak prosentase tetap, contohnya tarif PBB yaitu sebesar 

0,5%. 
c. Tarif tetap ; jumlah pajak tetap untuk berapapun nilai objek pajak, contohnya Bea materai yaitu Rp 

3.000,- dan Rp 6.000,-  
d. Tarif degresif ; semakin tinggi nilai objek pajak prosentase pajaknya semakin rendah 
e. Tarif regresif degresif ; semakin tinggi nilai objek pajak, semakin tinggi tarip pajak, tapi kenaikan 

prosentase pajak lebih kecil dari pada kenaikan prosentase objek pajak 
 

Contoh lihat tabel : 

Objek Pajak Tarif Tetap 
Tarif 

Proporsional 
Tarif 

Progresif 
Tarif 

Regresif 
Tarif 

Degresif 
Rp 1000.000 Rp 1000 10% 5% 15% 5% 
Rp 2000.000 Rp 1000 10% 10% 10% 5,2% 
Rp 3000.000 Rp 1000 10% 15% 5% 5,4% 

 
7. Pajak Penghasilan (PPh) 

Terdapat dua jenis Pajak Penghaslan (PPh) yaitu PPh Perorangan dan PPh Badan. 
a. Pajak Penghasilan (PPh) Perorangan 

Dasar pengenaan PPh ini adalah dari berbagai macam penghasilan yang diterima wajib pajak dalam 
kurun waktu satu tahun.  
Cara perhitungan PPh Perorangan adalah sebagai berikut : 
1) Menentukan besarnya penghasilan neto, yaitu besarnya semua penghasilan dan tunjangan yang 

diterima (penghasilan bruto) selama satu tahun setelah dipotong dengan potongan yang 
diperkenankan, seperti biaya jabatan 5% dari penghasilan bruto. 

2) Menentukan Penghasilan Kena Pajak (PKP), yaitu besarnya penghasilan neto selama satu tahun 
dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Besarnya PTKP didasarkan pada 
keadaan wajib pajak. Berikut besarnya PTKP sesuai dengan peraturan yang berlaku.  

Keadaaan WP PTKP per tahun 
- Wajib pajak 
- Wajib pajak kawin 
- Istri/suami wajib pajak yang 

penghasilannya digabung 
- Anak maksimal 3 

Rp 13.200.000,- 
Rp   1.200.000,- 
 
Rp 13.200.000,- 
Rp   1.200.000,- 

3) Menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak terutang), yaitu dengan cara mengalikan 
PKP dengan tarif PPh Perorangan. Adapun tarif PPh Perorangan adalah  

0 < PKP ≤ 25.000.000 5% 
25.000.000 < PKP ≤ 50.000.000 10% 
50.000.000 < PKP ≤ 100.000.000 15% 
100.000.000 < PKP ≤ 200.000.000 25% 
200.000.000 < PKP   35% 

 



Contoh perhitungan PPh Perorangan : 
Tn Ali mempunyai penghasilan neto Rp 4.000.000,- per bulan. Perusahaan memberikan tunjangan 
diantaranya : 

 Tunjangan hari tua Rp 50.000/bln 
 Tunjangan asuransi Rp 25.000/bln 
 Tunjangan 2 anak total Rp 200.000/bln 

Tn. Ali telah mempunyai seorang istri dan 2 orang anak. Besarnya PPh terutang Tn Ali dapat dihitung 
sebagai berikut : 

1) Perhitungan penghasilan neto Tn Ali dalam setahun adalah : 
Penghasilan bruto 12 x Rp 4.000.000,- 
Ditambah tunjangan : 
Tunjangan hari tua 12 x Rp 50.000/bln 
Tunjangan asuransi 12 x Rp 25.000/bln 
Tunjangan 2 anak 12 Rp 200.000 

= 
 
= 
= 
= 

Rp 48.000.000 
 

Rp      600.000 
Rp      300.000 
Rp   2.400.000 

 
 
 
 
+ 

Penghasilan bruto dan tunjangan = 
Rp  51.300.000 

 

Dikurangi : 
Biaya jabatan 5% x Rp 51.300.000,- 

 
= 

 
Rp     2.565.000 

 
- 

Penghasilan Neto = Rp  48.735.000 
 

 
2) PTKP yang diperkenankan adalah : 

Wajib pajak (Tn Ali)  Rp 13.200.000,- 
Status kawin Tn Ali   Rp   1.200.000,- 
2 orang anak  
(2 x Rp 1.200.000,-)  Rp   2.400.000,-

PTKP  Rp 16.800.000,- 
3) Menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) Tn Ali. 

PKP = Penghasilan Neto - PTKP  
PKP = 48.735.000 – 16.800.000 
PKP = 31.935.000 

4) Menentukan PPh terutang : 
Tarif PKP  PPh terutang 

5% 
10% 
 

x 
x 

25.000.000 
6.935.000 

= 
= 

1.250.000 
693.500 

 
 

31.935.000 
 

1.943.500 

Dari perhitungan di atas diketahui bahwa PPh terutang Tn Ali per tahun adalah Rp 1.943.500. PPh 

terutang per bulan sebesar Rp 161.958,- (
12

500.943.1
). 

   
b. Pajak Penghasilan (PPh) Badan 

Dasar pengenaan PPh ini adalah dari perolehan laba bersih yang dibukukan perusahaan selama 1 
tahun.  
Cara perhitungan PPh Badan adalah sebagai berikut : 
1) Menentukan besarnya laba bersih, dapat diperoleh dari Laporan Laba/Rugi perusahaan 
2) Menentukan PPh terutang dengan tarif sebagai berikut : 

Laba Bersih Tarif  
0 < Laba Bersih ≤  50.000.000 5% 

50.000.000 < Laba Bersih ≤ 100.000.000 10% 
100.000.000 < Laba Bersih   30% 

 
Contoh perhitungan PPh Badan : 
PT. Makmur Sentosa pada tahun 2005 berhasil membukukan laba sebesar Rp 140.000.000,-. Perhitungan 
PPh terutang PT Makmur Sentosa tahun 2005 adalah : 

Tarif Laba  PPh terutang 
10% 
15% 
30% 

x 
x 
x 

25.000.000 
25.000.000 
40.000.000 

= 
= 
= 

2.500.000 
3.750.000 

12.000.000 
   
  

140.000.000 
 

18.250.000 

Dari perhitungan di atas diketahui bahwa PPh terutang PT Makmur Sentosa tahun 2005 adalah 
Rp18.250.000.  

 
 
 

8. Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPn BM) 
Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dengan tarif yang 
tertentu tergantung jenis BKP nya, tetapi umumnya tarif PPn sebesar 10%. Jika BKP tergolong barang 
mewah maka selain terkena PPn juga harus terkena Pajak Penjualan Barang Mewah (PPn BM) dengan tarif 
yang tertentu tergantung jenis BKP nya (10% s.d 75%). 

      
Contoh perhitungan PPn dan PPn BM : 



Tn. Ahmad mengimpor Barang Kena Pajak yang tergolong barang mewah senilai Rp 100.000.000,-. Atas 
BKP yang diimpor Tn Ahmad tarif PPn 10% dan PPn BM sebesar 20%. Perhitungan PPn dan PPn BM 
terutang Tn Ahmad adalah : 
PPn 10% x Rp 100.000.000 
PPn BM 20% x Rp 100.000.000 

Rp 10.000.000 
Rp 20.000.000 

PPn dan PPn BM terutang Rp 30.000.000 
Dari perhitungan di atas diketahui bahwa PPn dan PPn BM terutang Tn Ahmad dari impor barang adalah 
Rp 30.000.000.  
 

9. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 
Yang menjadi dasar pengenaan PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yaitu harga rata-rata dari 
transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.  
Cara perhitungan PBB adalah sebagai berikut :  
a. Menentukan besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) 
b. Besarnya Nilai Jual Kena Pajak (NJOP) terlebih dahulu dikurangi dengan Nilai Jual Objek Pajak Tidak 

Kena Pajak (NJOPTKP) sesuai ketentuan sebesar Rp 8.000.000. 
c. Menentukan Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) dengan ketentuan : 

40% x NJOP 
 
20% x NJOP 

jika objek pajak berbentuk perumahan yang nilai jualnya 1 milyar 
rupiah ke atas 
jika objek pajak yang lain dengan nilai jualnya di bawah 1 milyar 
rupiah ke bawah, atau didak memenuhi ketentuan a. di atas 

 
d. Menentukan PBB terutang, yaitu besarnya NJKP x Tarif PBB (0,5%)  
 
Contoh perhitungan PBB : 
Ny. Wulan memiliki objek pajak berupa tanah 200 m2 dengan nilai Rp 200.000 per m2 dan bangunan 100 
m2 dengan nilai Rp 250.000 m2. Perhitungan besarnya PBB terutang Ny. Wulan adalah : 
a. Nilai Jual Objek Pajak : 

Tanah Rp 200.000 x 200 m2

Bangunan Rp 250.000 x 100 m2  
Rp 40.000.000,- 
Rp 25.000.000,- 

 
Dikurangi NJOPTKP 

Rp 65.000.000,- 
Rp   8.000.000,- 

NJOP Rp 57.000.000,- 
 

b. Menentukan NJKP yaitu : 
NJKP = 20% x NJOP 
NJKP = 20% x  Rp 57.000.000,- 
NJKP = Rp 11.400.000,- 

c. PBB terutang : 
PBB = 0,5% x NJKP 
PBB = 0,5% x Rp 11.400.000,- 
PBB = Rp 57.000,- 

 
Dari perhitungan di atas diketahui bahwa PBB terutang Ny. Wulan per tahun adalah Rp 57.000,- 

 
  
 
 
 
 
 



LATIHAN 
1. Berikut ini prinsip penyusunan APBN : 

1. Intensifikasi penagihan dan pemungutan tagihan negara 
2. Hemat, efisien dan sesuai dengan kebutuhan 
3. Penuntutan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara 
4. Terarah, terkendali dan sesuai rencana. 
Prinsip penyusunan APBN berdasarkan aspek pengeluaran adalah… 
a. 1 dan 2 
b. 2 dan 4 
c. 2 dan 3 
d. 1 dan 4 
e. 1, 2 dan 3 

 
 
2. Yang termasuk sumber pendapatan negara antara lain… 

a. Retribusi dan cukai 
b. DAU dan laba BUMN 
c. DAK dan pajak daerah 
d. DAK dan pendapatan migas 
e. Pajak pertambahan nilai dan bea masuk 

 
3. Berikut ini beberapa macam pengeluaran negara : 

1. Pembelian pesawat tempur  
2. Pembangunan jalan raya 
3. Pengiriman pegawai untuk belajar ke luar negeri 
4. Pembayaran pensiun pegawai negeri 
Yang termasuk pengeluaran pembangunan adalah… 
a. 1 dan 3 
b. 2 dan 3 
c. 1 dan 2 
d. 3 dan 4 
e. 1 dan 4 

 
4. Penajaman prioritas pembangunan, kemandirian dan penghematan adalah… 

a. Prinsip penyusunan APBN berdasarkan aspek pengeluaran 
b. Prinsip penyusunan APBN berdasarkan aspek pendapatan 
c. Azas penyusunan APBN 
d. Cara penyusunan APBN 
e. Tujuan penyusunan APBN 

5. Bila pendapatan negara diperkirakan lebih besar dari pengeluaran, maka kebijakan anggaran yang digunakan 
adalah… 
a. Anggaran surplus 
b. Anggaran defisit 
c. Anggaran berimbang 
d. Angaran dinamis 
e. Anggaran progresif 

 
6. Salah satu azas penyusunan APBN adalah kemandirian. Maksudnya adalah… 

a. Meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri 
b. Menurunkan tingkat pinjaman luar negeri 
c. Membayar bunga dan cicilan utang secepat mungkin 
d. Menghemat atau meningkatkan efisiensi dan produktivitas 
e. Penajaman prioritas pembangunan 

 
7. Penerimaan dan pengeluaran APBN menganut prinsip berimbang, yakni … 

a. Pertumbuhan ekonomi adalah nol persen 
b. Nilai ekspor barnag dan jasa sama dengan nilai impor barnag dan jasa 
c. Pemerintah tidak menganut kebijakan fiskal ekspansif atau kontraktif 
d. Selisih penerimaan dalam negeri terhadap pengeluaran rutin dan pembangunan ditutup dari penerimaan 

luar negeri 
e. Tabungan pemerintah adalah tetap 

 
8. Perhatikan sumber pendapatan negara dan belanja negara tahun 2003/2004 berikut ini: 

1. Subsidi BBM 
2. Pajak bumi dan bangunan 
3. Pembiayaan pembangunan 
4. Hibah 
5. Keuntungan perusahaan negara 
6. Pembayaran bunga utang 
Dari pernyataan di atas, yang termasuk sumber pendapatan negara adalah .... 
a. 1, 2, dan 3 
b. 1, 4, dan 5 
c. 2, 3, dan 4 
d. 2, 4, dan 5 
e. 3, 4, dan 6 

 



9. Berikut komponen penerimaan dalam negeri, kecuali … 
a. Pajak penghasilan 
b. Bea masuk 
c. Cukai 
d. Pinjaman program 
e. Peneirmaan negara bukan pajak 

 
10. Berikut ini adalah beberapa contoh pajak :  

1. Pajak kekayaan 
2. Pajak kendaraan bermotor 
3. Pajak reklame 
4. Pajak minyak bumi 
5. Pajak radio 
Yang termasuk pajak daerah adalah… 
a. 1, 2 dan 3 
b. 2, 3 dan 4 
c. 3, 4 dan 5 
d. 1, 2 dan 4 
e. 2, 3 dan 5 

  
11. Salah satu syarat pajak adalah harus efisien, artinya adalah… 

a. Berapapun biayanya ditanggung 
b. Biaya lebih besar dari hasil pemungutan pajak 
c. Biaya dalam pemungutan pajak lebih kecil dari pajak 
d. Harus adil 
e. Harus sederhana sistem pemungutan pajaknya 

 
12. Kebijakan di bidang ekonomi yang mengatur tentang pendapatan dan pengeluaran negara disebut… 

a. Kebijakan riil 
b. Kebijakan moneter 
c. Kebijakan fiskal 
d. Kebijakan diskonto 
e. Kebijakan pasar terbuka 

 
13. Perbedaan pajak dan retribusi adalah… 

a. Pajak dipungut tanpa ada kewajiban pemerintah untuk memberi imbalan langsung sedangkan retribusi 
dipungut berdasarkan jasa yang kita peroleh dari pemerintah. 

b. Pajak lebih besar nilainya daripada retribusi 
c. Pajak memiliki berbagai macam jenis sedangkan retribusi hanya terdiri satu jenis 
d. Pemerintah lebih mengutamakan pandapatan dari sektor pajak daripada retribusi  
e. Lebih banyak anggota masyarakat yang dapat terjaring pada retribusi daripada dari pajak 

 
14. Kebijakan fiskal pemerintah dapat dilakuakn melalui … 

a. Penambahan jumlah uang beredar 
b. Penurunan tingkat suku bunga 
c. Penurunan pajak pendapatan 
d. Penghapusan pagu kredit 
e. Penjualan obligasi negara 

 
15. Berikut ini merupakan pajak tak langsung, yaitu … 

1. Pita rokok 
2. Bea impor 
3. Pajak penjualan (PPn) 
4. Pajak penghasilan (PPh) 

 
16. Berikut termasuk pajak langsung adalah pajak .. 

1. Penjualan 
2. Penghasilan 
3. Bea materai 
4. Bumi dan bangunan 

 
17. Peneganaan tarif pajak progresif merupakan fungsi pajak yang bersifat … 

a. Toleransi 
b. Gotong royong 
c. Pendorong Pertumbuhan ekonomi 
d. Pengaturan kegiatan perekonomian 
e. Keadilan 

 
18. Usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak dapat ditempuh melalui … 

1. Ekstensifikasi 
2. Mekanisme 
3. Internsifikasi 
4. Efisiensi pajak 

 
 
 



19. Pengenaan Pajak Penjualan (PPn) pada setiap transaksi sebesar 10% dapat mengakibatkan … 
a. Keuntungan si penjual akan berkurang 
b. Merangsang pembeli dalam partai besar 
c. Merangsang pedagang memberikan potongan tunai kepada pembeli 
d. Merangsang pedagang untuk menambah jenis barnag dagang 
e. Kenaikan harga jual dari pedagang kepada konsumen 

 
20.  Pajak Bumi dan bangunan tergolong sebagai pajak tidak langsung 

SEBAB  
Deposan tidak langsung membayar sendiri pajak tersebut, tetapi dilakuakn oleh bank deposan 

 
21. Diketahui : 

Nilai jual tanah  Rp 200.000.000,- 
Nilai jual bangunan Rp 308.000.000,- 
Nilai bangunan tidak kena pajak Rp 8.000.000,- 
Nilai kena pajak ditetapkan 20% dan pajak bumi dan bangunan 0,5%. 

Pajak Bumi dan bangunan yang harus dibayar sebesar ... 
a.  Rp 300.000 
b.  Rp 400.000 
c.  Rp  500.000 
d.  Rp 508.000 
e.  Rp 600.000 

22. Perhatikan tarif pajak berikut : 
Penghasilan Kena Pajak Tarif 

0 s.d. Rp 25.000.000 
Rp 25.000.000 s.d. Rp 50.000.000 
Rp 50.000.000 s.d Rp 100.000.000 
Rp 100.000.000 s.d Rp 200.000.000 
Di atas Rp 200.000.000 

5 % 
10 % 
15 % 
25 % 
35 % 

PKP Pak Anton 1 tahun Rp 135.000.000,- beliau mempunyai 1 istri dan 1 anak. Besar pajak terutang adalah  
a.  Rp  18.560.000 
b.  Rp 20.000.000 
c.  Rp 22.560.000 
d.  Rp 23.860.000 
e.  Rp 25.960.000 

23. Pada tahun 2004 PT. Kencana Sakti mempunyai penghasilan kena pajak (PKP) sebesar Rp75.000.000,00. 
Besarnya pajak penghasilan terutang adalah .... 
e. Rp3.750.000,00 
f. Rp7.500.000,00 
g. Rp8.750.000,00 
h. Rp11.250.000,00 
i. Rp18.750.000,00 

 
         Penghasilan Kena Pajak Tarif
0 s.d. Rp 25.000.000 
Rp 25.000.000 s.d. Rp 50.000.000 
Di atas Rp 50.000.000 

5 % 
10 % 
15 % 

Dari data di atas, sistem pemungutan pajaknya adalah ...  
a. degresif    
b. regresif    
c. progresif 
d. pajak tetap 
e. proporsional 

24. Wildan mempunyai penghasilan kena pajak (PKP) Rp300.000.000,- setahun. tarif pajak penghasilan 
perorangan yang berlaku sebagai berikut : 

0 < PKP ≤ 25.000.000,- 5% 
25.000.000,- < PKP ≤ 50.000.000,- 10% 
50.000.000,- < PKP ≤ 100.000.000,- 15% 
100.000.000,- < PKP ≤ 200.000.000,- 25% 
200.000.000,- < PKP   35% 

Pajak terutang Wildan per tahun adalah … 
a. Rp 87.500.000,-   
b. Rp 85.000.000,-   
c. Rp 71.250.000,- 
d. Rp 68.250.000,- 
e. Rp 56.000.000,- 

25. Ny. Ika mempunyai objek pajak berupa, tanah dengan nilai jual Rp 200.000.000, bangunan (rumah dan 
garasi) seluas 400 m2 dengan nilai jual Rp 150.000.000, taman mewah seluas 200m2 dengan nilai jual Rp 
50.000.000, pagar mewah sepanjang 120 m dan tinggi 1,5 m dengan nilai jual Rp 25.000.000. 
Berdasarkan data di atas pajak terhutang Ny. Ika adalah … 
a. Rp 417.000,00  
b. Rp 421.000,00  
c. Rp 431.500,00 
d. Rp 440.000,00 
e. Rp 475.000,00 

 


