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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1  Konsep Pengelolaan 

2.1.1 Pengertian Pengelolaan 

 Kata “Pengelolaan” dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula 

pengaturan atau pengurusan (Suharsimi Arikunto, 1993: 31). Pengelolaan berasal 

dari kata kelola yang berarti mengurus, melakukan pekerjaan, menyelenggarakan 

dan sebagainya, yang kemudian mendapatkan imbuhan per-dan-an, menjadi 

pengelolaan yang berarti penyelenggaraan (Poerwadarminta,2007:469). Menurut 

Moekijat (2004:78), pengelolaan adalah “serangkaian kegiatan yang meliputi 

perencanaan, pengkoordinasian, petunjuk pelaksanaan, penertiban dan 

pengawasan”. Kemudian W.H. Newman (dalam Sarwoto, 2011:89) menyatakan 

bahwa “pengelolaan adalah keputusan apa yang akan dikerjakan untuk waktu 

yang akan datang, yaitu suatu rencana yang diproyeksikan dalam suatu tindakan”. 

Berkaitan dengan masalah pengelolaan, maka tata urutan bagian-bagian 

atau unsur-unsur pengelolaan yang merupakan sistimatika berpikir dalam 

Pengelolaan, menurut Handayaningrat (2005: 127) meliputi : 

a.  Hasil akhir, yaitu spesialisasi dari tujuan perencanaan, disini ditentukan 

apa yang ingin dicapai dan bilamana kita akan mencapainya 

b.  Alat-alat  yaitu  meliputi  pemilihan  dari  kebijaksanaan,  strategi,  

prosedur  dan prakteknya. Disini ditentukan bagaimana menyelesaikan 

rencana 
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c.  Sumber-sumber   yaitu   meliputi   kualitas,   mendapatkan   dan   

mengalokasikan bermacam-macam sumber diantaranya tenaga kerja, 

keuangan, meterial, tanah dan sebagainya 

d.  Pelaksanaan   yaitu   menentukan   prosedur   pengambilan   keputusan   

dan cara mengorganisasikannya, sehingga rencana tersebut dapat 

dilaksanakan 

e.  Pengawasan yaitu menentukan prosedur apa yang dilakukan dalam 

menemukan kesalahan, kegagalan daripada rencana  dan untuk 

mencegah atau memperbaiki kesalahan untuk selanjutnya. 

Pengelolaan pajak sebaik apapun tentunya tidak terlepas dari berbagai 

rintangan, sebagaimana dikemukakan oleh The Liang Gie (2002: 237), bahwa 

rintangan daripada pengelolaan yang efektif meliputi : 

a. Jangka waktu yang dipergunakan 

b.  Kejadian-kejadian yang tidak dapat diramalkan sebelumnya 

c.  Kemampuan mental 

d.  Kekurangan informasi 

e.  Kesukaran-kesukaran atau rintangan-rintangan administrasi 

f.   Halangan kejiwaan 

g.  Pertimbangan unsur kemanusiaan. 

Kegiatan pengelolaan Pajak Daerah yang perlu diperhatikan menurut 

Soewito (2007:94) adalah : 

a.    Mengikuti prosedur pengelolaan 

b.    Mengikuti pedoman jenis, kuantitas dan kualitas 
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c.  Mengadakan kegiatan sesuai dengan anggaran yang disediakan 

d.  Menyediakan dan menggunakan dalam kegiatan oprasional 

e.    Menyimpan dan memelihara 

f.    Mengumpulkan dan mengelola data perlengkapan 

g.    Menghapuskan sesuai dengan prosedur yang berlaku. 

 

2.2  Konsep Pajak 

2.2.1  Pengertian Pajak 

Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara 

(pemerintah) berdasarkan undang- undang yang bersifat dapat dipaksakan dan 

terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali 

(kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk 

membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan 

pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa pajak adalah pembayaran wajib yang 

dikenakan berdasarkan undang-undang yang tidak dapat dihindari bagi yang 

berkewajiban dan mereka yang tidak mau membayar pajak dapat dilakukan 

paksaan (Marihot P.Siahaan 2005:7). 

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak adalah kontribusi 

wajib kepada negara yang teruutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan 

secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. 

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang 

perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 
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Retribusi Daerah yang dimaksud Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan 

oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang 

seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan 

yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah dan Pembangunan Daerah. 

Sedangkan pengertian pajak menurut kamus besar bahasa indonesia 

menyebutkan bahwa pajak adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang 

harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada Negara atau 

pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang dan 

sebagainya (Kamus Besar Bahasa Indonesia 1989:658). 

Pajak adalah iuran rakyat atau msyarakat kepada Negara berdasarkan 

undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik 

(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk 

membiayai pengeluaran umum (Mardiasmo 2003:9) 

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada 

pengertian pajak adalah: 

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan 

pelaksanaannya dapat dipaksakan. 

2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya 

kontraprestasi individual oleh pemerintah. 

3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah 

daerah. 
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4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang 

bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk 

membiayai public investment. 

5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur. 

Peraturan Daerah Kota Batam yang mengatur tentang pajak daerah adalah 

Peraturan Daerah No 5 Tahun 2011. Dalam peraturan ini pajak daerah dapat 

dilihat dari beberapa faktor yaitu dijelaskan pada  

BAB X 

PEMUNGUTAN PAJAK 

 

Pasal 46 

Pendataan dan Pendaftaran Wajib Pajak 

 

1.  Untuk mengetahui jumlah potensi pajak,Dinas Pendapatan Daerah 

melakukan Pendataan dan Pendaftaran Wajib Pajak 

2.  Pendataan dan pendaftaran jumlah wajib pajak dilakukan untuk objek 

Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak 

Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak 

Parkir. 

3.  Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah kegiatan 

mendaftarkan sendiri objek pajak oleh wajib pajak yang belum 

memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) ke Dinas 

Pendapatan Daerah dengan mengisi formulir pendaftaran. 

4.  Berdasarkan formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat 3, 

diterbitkan NPWPD kepada wajib pajak dan dicatat dalam daftar induk 

wajib pajak sesuai dengan jenis objek pajak. 
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5.  Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah kegiatan 

pendataan wajib pajak baru maupun wajib pajak yang telah memiliki 

NPWPD. 

Pasal 47 

Tata cara penetapan dan pemungutan pajak 

 

1.  Pemungutan pajak dilarang diborongkan. 

2.  Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan 

penetapan walikota atau pejabat yang ditunjuk atau dibayar sendiri oleh 

wajib pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

3.  Jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan walikota atau 

pejabayat yang ditunjuk adalah pajak reklame. 

4.  Jenis pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak adalah pajak hotel, 

pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak mineral 

bukan logam dan batuan dan pajak parikir. 

5.  Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan 

penetapan walikota atau pejabat yang ditunjuk dibayar dengan 

menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan. 

6.  Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat 4 berupa 

nota perhitungan. 

7.  Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri membayar 

dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT. 

Pasal 48 

1.  Dalam jangka waktu 5 tahun sesudah saat terutangnya pajak, walikota 

atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan: 
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a.  SKPDKB dalam hal: 

1. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak    

yang terutang tidak atau kurang dibayar. 

2. Jika SPTPD tidak disampaikan kepada walikota atau pejabat 

yang ditunjuk dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur 

secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana 

ditentukan dalm surat teguran. 

3. Jika kewajiban mengisi SPTD tidak dipenuhi, pajak yang 

terutang dihitung secara jabatan. 

b.  SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula 

belum terungkap yang menyebabkab penambahan jumlah pajak 

yang terutang. 

c.  SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan 

jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit 

pajak. 

2.  Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana  

dimaksud pada ayat 1huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi 

administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung 

dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu 

paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak. 

3.  Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana 

dimaksud pada ayat 1 huruf b dikenakan sanksi administratif berupa 
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kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak 

tersebut. 

4.  Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tidak dikenakan jika 

wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan 

pemeriksaan. 

5.  Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud 

pada ayat 1 huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa 

kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak 

ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) 

sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk 

jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak 

saat terutangnya pajak. 

BAB XI 

PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK 

 

Bagian Kesatu 

Tata Cara Pembayaran 

 

1.  Walikota menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran 

pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat 

terutangnya pajak. 

2.  Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain ditunjuk 

oleh walikota sesuai waktu yang ditentukan dalam SKPD, SKPDKB, 

SKPDKBT atau STPD. 
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3.  Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil 

penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 

1x24 jam atau dalam waktu yang telah ditentukan oleh walikota. 

4.  Wajib pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang 

dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah ke Kas Daerah 

melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh walikota. 

5. Ketentuan mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat 

pembayaran pajak ditetapkan oleh walikota. 

Pasal 52 

1.  Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas. 

2.  Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan 

kepada wajib pajak untuk menunda dan mengangsur pajak terutang 

pada kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang 

ditentukan. 

3.  Penundaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 

dilakukan sampai batas waktu yang ditentukan dengan dikenakan bunga 

sebesar 2% (dua persen) perbulan dari jumlah pajak yang belum atau 

kurang bayar. 

4.  Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus 

dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga 

sebesar 2% (dua persen) perbulan dari jumlah pajak yang belum atau 

kurang bayar. 
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5.  Persyaratan untuk menunda dan mengangsur pembayaran serta tata cara 

pembayaran penundaan dan angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat 

3 dan 4 ditetapkan oleh walikota atau pejabat yang ditunjuk. 

Bagian Kedua 

Tata Cara Penagihan 

 

Pasal 53 

1.  SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, 

Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan 

jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan 

pajak. 

2.  Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain sejenis sebagai awal 

tindakan pelaksanaan penagihan pajak, dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak 

saat jatuh tempo pembayaran. 

3.  Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau 

surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi 

pajak yang terutang. 

4.  Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana 

dimaksud pada ayat 1, dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk. 

Pasal 54 

1.  Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam 

jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat 

peringatan maka jumlah pajak yang harus dibayar dapat ditagih dengan 

surat paksa. 
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2.  Pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat paksa setelah 21 (dua puluh 

satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat 

lain yang sejenis. 

 

2.2.2  Jenis-jenis Pajak 

    Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan 

retribusi daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak 

daerah antara lain menetapkan jenis pajak yang boleh dipungut oleh 

Kabupaten/Kota terdiri atas: 

1. Pajak Hotel 

2. Pajak Restoran 

3. Pajak Hiburan 

4. Pajak Reklame 

5. Pajak Penerangan Jalan 

6. Pajak Parkir 

7. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 

8. Pajak Parkir 

9. Pajak Air Tanah 

10. Pajak Sarang Burung Walet 

11. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

12. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

Sesuai asas pemungutan pajak, maka di Indonesia ditetapkan berbagai 

pengelompokkan pajak agar dapat membedakan pajak yang satu dengan pajak 

yang lain. Jenis pajak dapat digolongkan menjadi 3 macam, yaitu: 
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a. Menurut golongannya: 

1. Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib 

pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang 

lain. 

2. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat 

dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. 

b. Menurut sifatnya: 

1. Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal pada subjeknya tanpa 

memperhatikan keadaan diri wajib pajak. 

2. Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa 

memperhatikan keadaan diri wajib pajak. 

c. Menurut Lembaga Pemungutannya: 

1. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. 

2. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah 

dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. 

 

2.2.3 Pajak Hotel 

     Menurut Sulastiyono (2011:5), hotel adalah suatu perusahaan yang 

dikelola oleh pemiliknya dengan menyediakan pelayanan makanan, minuman dan 

fasilitas kamar untuk tidur kepada orang-orang yang melakukan perjalanan dan 

mampu membayar dengan jumlah yang wajar sesuai dengan pelayanan yang 

diterima tampa adanya perjanjian khusus. Dengan nama pajak hotel dipungut 

pajak atas setiap pelayanan yang disediakan hotel dan selanjutnya objek pajak 
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hotel merupakan pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, 

termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memebrikan 

kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan, selanjutnya 

jasa penunjang merupakan telepon, faxmail, internet, fotocopy, pelayanan cuci 

(laundry), transportasi dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola 

hotel. Sedangkan yang tidak termasuk objek pajak adalah jasa tempat tinggal 

asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah, jasa sewa 

apartemen, kondominium, dan sejenisnya, jasa tempat tinggal rumah sakit, asrama 

perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya. Jasa biro perjalanan 

atau perjalan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan 

oleh umum, dan motel, losmen, gubuk pariwisata, pesangrahan, rumah 

penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih 10 

(sepuluh) kamar. 

   Pemerintah daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. 

Berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang 

menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan 

bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang 

bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang. Pemungutan pajak hotel harus 

didasarkan pada Peraturan Daerah. Peraturan daerah tentang pajak hotel 

memberikan kepastian hukum mengenai subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, 

dan cara pemungutan pajak. Selain itu, sanksi dan hukuman bagi setiap pelanggan 

pajak juga diatur dalam peraturan daerah tersebut. Akumulasi pemungutan pajak 
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hotel merupakan pendapatan asli daerah yang sangat bermanfaat untuk membiayai 

pembangunan di daerah. 

   Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah 

menjelaskan sebagai berikut: 

1. Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan 

pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang 

sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan termasuk fasilitas 

olahraga dan hiburan. 

2. Jasa penunjang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah 

fasilitas telepon, faksmile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, 

setrika, transportasi, dan fasilitas yang sejenis lainnya yang disediakan 

atau dikelola hotel. 

3. Tidak termasuk objek pajak hotel sebagaimana yang dimaksud pada 

ayat (1) adalah: 

a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah 

atau pemerintah daerah. 

b. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya. 

c. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan. 

d. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, 

panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis. 

e. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan 

oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum. 
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Selanjutnya pada Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Batam No 5 Tahun 2011 

menjelaskan sebagai berikut: 

1. Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan 

pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan 

hotel. 

2. Wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan 

hotel. 

    Sedangkan pada Pasal 6 juga menjelaskan tentang dasar pengenaan pajak 

hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. 

Kemudian Pasal 7 menjelaskan bahwa tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 

10% (sepuluh persen). 

 

2.2.4 Pajak 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/catering (Marihot P Siahaan, 2005). Sesuai 

dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun  2009 Pasal 1 angka 22 dan 23, pajak 

restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Menurut 

Peraturan Daerah Kota Batam No 5 Tahun 2011 setiap pelayanan yang disediakan 

restoran dengan pembayaran, dipungut pajak dengan nama Pajak Restoran. 

Pada Pasal 10 Peraturan Daerah Kota Batam No 5 Tahun 2011 

menjelaskan sebagai berikut: 

1. Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. 
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2. Pelayanan yang disediakan oleh restoran sebagaimana yang dimaksud 

pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan atau minuman 

yang di konsumsi oleh pembeli, baik yang di konsumsi di tempat 

pelayanan maupun di tempat lain. 

3. Tidak termasuk objek pajak restoran sebagimana yang dimaksud pada 

ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai 

penjualannya sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) 

per-bulan.  

Selanjutnya pada Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Batam No 5 Tahun 2011  

menjelaskan sebagai berikut: 

1. Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli 

makanan atau minuman dari restoran. 

2. Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang 

mengusahakan restoran. 

Sedangkan pada Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Batam No 5 Tahun 2011 

menjelaskan tentang dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran 

yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. 

Kemudian pada Pasal 13 Pasal menjelaskan bahwa tarif pajak restoran 

ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) 

 

2.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 

Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli 
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Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut 

berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Menurut Halim (2007:96) pendapatan asli daerah adalah semua 

penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah berupa, pajak 

daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan 

lain-lain PAD yang sah. Jadi pengertian dari pendapatan asli daerah dapat 

dikatakan sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dalam 

memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangan daerahnya untuk membiayai 

tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-

Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Daerah.  

Darise (2008:135) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah disingkat 

PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah berdasarakan peraturan daerah. 

Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu sumber yang harus selalu dipacu 

pertumbuhannya, karena PAD merupakan indikator penting untuk memenuhi 

tingkat kemandirian pemerintah dibidang keuangan, semakin tinggi peranan PAD 

terhadap APBD maka semakin berhasil usaha pemerintah daerah dalam 

membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan yang dapat 

dijadikan sebagai salah satu tolak ukur bagi kinerja perekonomian suatu daerah. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 

dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
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antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

meliputi: 

1. Pajak Daerah 

2.  Retribusi Daerah 

3.  Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 

4.  Lain-lain PAD yang sah. 

Peneliti menyimpulkan dari beberapa pendapat mengenai pendapatan asli 

daerah di atas adalah semua penerimaan keuangan suatu daerah, dimana 

penerimaan keuangan itu bersumber dari potensi-potensi yang ada di daerah 

tersebut misalnya pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain, serta penerimaan 

keuangan tersebut diatur oleh peraturan daerah. 

 

2.4    Konsep E-Government 

E-Goverment adalah sebuah transformasi. Ada dua transformasi yang 

terjadi, yakni pertama konsep menjadi E-Gov itu sendiri, dari hanya gov, dan 

kedua bagaimana mentransformasikan konsep tersebut menjadi empirik (Priyatno 

dalam Akadun,2009). Ketika penambahan electronic didepan kata goverment 

maka seharusnya ada satu mental model yang harus berubah secara total dalam 

pengadopsian E-Goverment ini. 

E-Goverment (electronic goverment), yaitu suatu pemanfaatan teknologi 

informasi baik internet maupun non-internet, untuk menyediakan pelayanan yang 

lebih nyaman dan efisien terhadap warga dan organisasi atas informasi dan 

pelayanan pemerintah. 
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Menurut Bank Dunia (Samodra Wibawa:113), E-Government adalah 

penggunaan teknologi informasi oleh instansi pemerintah seperti wide area 

Networks (WAN) internet, mobile comprting, yang dapat digunakan untuk 

membangun hubungan dengan masyarakat, dunia usaha dan instansi pemerintah 

lainnya. 

Kemudian menurut Depkomenfo (Samodra Wibawa 2009:114), 

mendefinisikan E-Government adalah pelayanan publik yang diselenggarakan 

melalui situs pemerintah dimana domain yang digunakan juga menunjukkan 

domain pemerintah indonesia yakni (go.id). 

Sedangkan menurut yu-che dan james perry (2003) menyebutkan dalam 

buku kontruksi akuntabilitas dan transparansi birokrasi bahwa E-Government 

merupakan sebuah garis depan dari rencana pemerintah untuk mendukung serta 

menyediakan informasi dan peningkatan pelayanan pada masyarakat, pelaku 

bisnis, pekerja pemerintah, unit-unit pemerintah lain dan organisasi sektor ketiga. 

Secara umum, E-Government didefinisikan sebagai : Pemerintah 

elektronik, yaitu penggunaan teknologi oleh pemerintah untuk memberikan 

informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi 

warga negaranya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan 

pemerintahan E-Government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau 

administratif publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan 

pelayanan publik, atau proses pemerintahan yang demokratis. Didalam jurnal 

administrasi pemerintahan daerah volume II tahun 2005 menyebutkan ada 

beberapa model pelayanan E-Government yaitu Model penyampaian yang utama 
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adalah government to citizen atau Government-to-Costumer (G2C), Government-

to-Business (G2B), serta Government-to- Government (G2G). Keuntungan yang 

paling diharapkan dari E-Government adalah Peningkatan efisiensi, kenyamanan, 

serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik. 

Adapun manfaat yang diharapkan dengan diterapkannya konsep e-

government bagi suatu negara, antara lain (Indrajiit,2006): 

1. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para 

stakeholdernya. 

2. Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas. 

3. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan 

interaksi. 

4. Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-

sumber pendapatan baru. 

5. Menciptakan suatu lingkungan yang dapat secara cepat dan tepat 

menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi. 

6. Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra 

pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik. 

 Dalam perkembangannya, implementasi e-government yang dijalankan oleh 

departemen, lembaga non departemen, instansi pemerintah (Pemerintah Provinsi 

serta Kabupaten/Kota) tidak semuanya berujung pada keberhasilan. Artinya tidak 

semua e-government bisa mencapai tujuan dan dirasakan manfaatnya. 

Ketidakberhasilan penerapan e-government yang terjadi dikarenakan 

implementasi e-government memang tidak mudah, tidak hanya dengan memasang 
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komputer sudah disebut e-goverment. Dari berbagai teori diketahui  bahwa 

tantangan yang paling penting ialah menyadari bahwa tidak ada solusi tunggal 

untuk semua situasi, dimana masing-masing situasi memerlukan pendekatan 

berbeda-beda. Faktor kepemimpinan merupakan faktor penyebab kendala 

penerapan e-government disebagian besar daerah di Indonesia. Selanjutnya faktor 

pengelolaan informasi menempati urutan kedua dalam hal berkontribusi terhadap 

terhambatnya implementasi e-government. Sedangkan sumber daya manusia 

menempati posisi ketiga. Dari sisi sumber daya manusia menunjukkan bahwa 

negara-negara berkembang harus sadar dan mempertimbangkan kesulitan dalam 

menarik karyawan yang terampil dan tepat. Selanjutnya  faktor penyebab 

penggunaan e-government terkendala adalah faktor budaya organisasi. Jajaran 

pemerintah di Indonesia sebenarnya cukup mudah dalam memperoleh akses 

teknologi, dan tidak kurang juga banyak pemimpin yang punya visi 

pengembangan layanan secara elektronik. Namun masalahnya adalah bahwa 

pemanfaatan e-government sering terbentur dengan faktor budaya pengelola dan 

pengguna yang memang mendukung. Faktor budaya diantara para birokrat dalam 

lembaga pemerintah inilah yang seringkali mengakibatkan kurangnya kesadaran 

dan penghargaan terhadap pentingnya e-government. Yang sering muncul adalah 

ketakutan atau kekhawatiran yang berlebihan bahwa aplikasi e-government akan 

mengancam jabatannya yang sudah mapan. Dan juga selalu terkendala karena 

masing-masing tidak mau berbagi data dan informasi. Ini faktor penyebab 

penggunaan e-government terkendala.  
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 Sistem pembayaran pajak daerah secara elektronik yang diatur dalam 

Peraturan Walikota Batam Nomor 25 Tahun 2016 yaitu wajib pajak harus 

mempunyai kode billing yang dapat di akses melalui laman atau website dinas. 

Kemudian wajib pajak yang telah mempunyai kode billing mendatangi bank 

tertentu yang bekerja sama dengan dinas dengan menyerahkan kode billing dan 

besaran pajak yang akan dibayar kemudia wajib pajak menerima bukti 

pembayaran lalu membawanya ke dinas. 

 

2.5   Pajak Menurut Pandangan Islam 

Pajak dalam pandangan Islam sebagai mana dalam firman allah dalam 

surat at-Taubah ayat 29 

 

 

 

 

 

 

 

Artinya :  Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak 

(pula) kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa 

yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama 

dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang 

diberikan Al Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah 

dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. 

 

Kemudian dalam surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi: 
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan 

yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah 

kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu.  

 

Pajak dalam  Islam disebut dengan jizyah yaitu per kepala yang dipungut 

oleh  per  kepala  yang  dipungut  oleh  pemerintah  Islam  dari  orang-orang  yang 

bukan Islam, sebagai imbalan bagi keamanan diri mereka. Jizyah pungutan dapat 

dipaksakan  dimana  dalam  ayat diatas  oleh  diperangi  bagi  yang  tidak  mau 

membayar jizrah. Sebagaimana pajak dapat dipaksakan dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, jika pajak dipungut menurut secara Islam bagi 

yang enggan membayar pajak dapat ditagih secara paksa, sita dan bahkan boleh 

diperangi sehingga wajib pajak tersebut tunduk terhadap aturan yang telah di 

keluarkan. 

Berdasarkan defenisi pajak, maka dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-

ciri yang melekat pada pengertian pajak, yaitu sebagai berikut : 

1. pajak dipungut oleh Negara, baik oleh pemerintah pusat maupun 

pemerintah daerah. Berdasarkan kekuatan undang-undang serta 

peruturan pelaksanaan nya. 

2. Pembayaran pajak harus masuk kepada kas Negara, yaitu kas 

pemerintah pusat atau kas pemerintah daerah berdasarkan jenis pajak 

yang dipungut. 

3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi 

individu oleh pemerintah (tidak ada imbalan langsung yang diperoleh si 

pembayar pajak). 
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4. Penyelenggaraan pemerintahan secara umum merupakan manifestasi 

kontraprestasi dari Negara ke pada pembayar pajak. 

5. Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian, perbuatan yang 

menurut peraturan perundang-undangan pajak dikenakan pajak. 

6. Pajak memiliki sifat yang dapat dipaksakan. Artinya wajib membayar 

pajak yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak, dapat 

dikenakan sanksi pidana maupun denda sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. 

 

2.6    Definisi Konsep 

Adapun yang menjadi definisi konsep pada penelitian ini adalah: 

1. Pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) 

berdasarkan undang- undang yang bersifat dapat dipaksakan dan 

terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi 

kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya 

digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam 

penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. 

2. Pajak hotel dipungut pajak atas setiap pelayanan yang disediakan hotel 

dan selanjutnya objek pajak hotel merupakan pelayanan yang 

disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang 

sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memebrikan kemudahan dan 

kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan, selanjutnya jasa 

penunjang merupakan telepon, faxmail, internet, fotocopy, pelayanan 
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cuci (laundry), transportasi dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan 

atau dikelola hotel. 

3. 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/catering. 

4. Pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal 

dari sumber ekonomi asli daerah berupa, pajak daerah, retribusi daerah, 

hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD 

yang sah. 

5. E-Goverment (electronic goverment), yaitu suatu pemanfaatan 

teknologi informasi baik internet maupun non-internet, untuk 

menyediakan pelayanan yang lebih nyaman dan efisien terhadap warga 

dan organisasi atas informasi dan pelayanan pemerintah. 

 

2.7 Konsep Operasional 

Menurut singarimbun (2008: 46) defenisi operasional adalah unsur 

penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengukur suatu variabel, 

defenisi operasional berisikan tentang indikator-indikator yang akan digunakan 

untuk mengukur variabel dari dalam penelitian ini, adapun konsep operasional 

pada penelitian ini sebagai berikut: 
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Tabel.2.1 

Konsep Operasional Penelitian 

 

Variabel Indikator Sub Indikator 

Pengelolaan 

Pajak Hotel dan 

Restoran 

berbasis Online 

Sistem dalam 

Upaya 

Meningkatkan 

Pendapatan Asli 

Daerah Kota 

Batam 

1. Pendataan dan pendaftaran  

 

 

 

 

2. pembayaran dan penagihan  

 

 

 

3. Penetapan pemungutan pajak 

 

 

 

 

4.Pengawasan pemungutan pajak 

 
 

 

 

a. kemampuan petugas 

pajak dalam mendata 

wajib pajak 

b. pendaftaran wajib 

pajak 

a. sistem pembayaran 

pajak 

b. sistem penagihan 

pajak  

a.  data wajib pajak hotel 

dan restoran 

b. waktu pemungutan 

pajak hotel dan 

restoran 

a. pengawasan terhadap 

wajib pajak 

2.8     Penelitian Terdahulu  

 

2.8 Penelitian Terdahulu 

1. Atik Choirul Ummah (2012) dengan judul Efektivitas Pengelolaan Pajak 

Restoran di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKAD) Kota 

Semarang bertujuan untuk mengetahui Pengelolaan Pajak Restoran di 

Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKAD).  Hasil penelitian: 

Pengelolaan Pajak Restoran di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota 

Semarang sudah Efektif, hal ini dapat dilihat dari pengelolaan pajak 

restoran yang baik. Perbedaan penelitian terdahulu terlihat pada metode 

analisis peneliti terdahulu hanya meneliti Pajak Restoran sementara 

Sumber: Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun  2011 
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penelitian saat ini meneliti Pajak Hotel dan Restoran berbasis Online 

Sistem. 

2. Yulia Priskila Lumentah (2013) dengan judul Analisis Penerapan Sistem 

Pemungutan Pajak Hiburan di Kota Manado bertujuan untuk mengetahui 

Penerapan Sistem Pemungutan Pajak Hiburan di Kota Manado. Hasil 

penelitian: Pajak hiburan yang dipungut oleh Dinas Pendapatan Daerah 

Kota Manado telah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan 

Daerah Manado No. 2 Tahun 2011. Perbedaan penelitian terdahulu terlihat 

pada Peneliti terdahulu menganalisis penerapan sistem pemungutan pajak 

hiburan di kota Manado, sedangkan peneliti sekarang meneliti pengelolaan 

pajak hotel dan restoran berbasis Online Sistem dalam Upaya 

Meningkatkan PAD kota Batam. 

3. Haris Topowijono (2016) dengan judul Pengaruh Self Assessment Sistem 

dan pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh Self Assessment Sistem dan 

pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh). Hasil 

penelitian: Jumlas SSp, SPT, SKPKB, dan SKPKBT berpengaruh secara 

signifikan terhadap penerimaan PPh secara simultan. Perbedaan penelitian 

terdahulu terlihat pada Peneliti terdahulu meneliti pengaruh self 

assessment dan pemeriksaan pajak terhadap PPh, peneliti sekarang 

menganalisis Sistem Berbasis Online pada Pajak Hotel dan Restoran 

dalam Upaya Meningkatkan PAD kota Batam. 

4. Alvin (2016) dengan judul Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 

7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel Kategori Rumah Kos di Kota 

Pekanbaru bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Peraturan Daerah 

Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel Kategori Rumah Kos di Kota 
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Pekanbaru. Hasil penelitian: Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 

Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel Kategori Rumah Kos di Kota Pekanbaru 

belum maksimal. Perbedaan penelitian terdahulu terlihat pada Peneliti 

terdahulu menganalisa pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak hotel 

kategori rumah kos di kota pekanbaru, peneliti meneliti pengelolaan pajak 

hotel dan restoran berbasis Online Sistem dalam Upaya Meningkatkan 

PAD kota Batam. 

 

2.9  Kerangka Pemikiran 

 Berdasarkan dukungan landasan teori yang diperoleh dari eksplorasi teori 

yang dijadikan rujukan konseptional, maka dapat disusun kerangka pemikiran 

sebagai berikut: 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

Pajak Daerah 

Peraturan daerah Kota Batam 

No 5 Tahun 2011 Tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah 

 

Peraturan Walikota Batam No 25 

Tahun 2016 Tentang Tata Cara 

Pembayaran dan Pelaporan Pajak 

Daerah Secara Elektronik 

 

a. Pendataan dan pendaftaran 

b. Pembayaran dan penagihan 

c. Penetapan pemungutan pajak 

d. Pengawasan pemungutan pajak 

Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) 


