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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Keuangan Daerah

keuangan daerah sebagaimana dimuat dalam penjelasan pasal 156 ayat 1

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, keuangan

daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang

dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah

yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Menurut UU No. 17 tahun 2003 Keuangan Daerah/Negara adalah semua

dan kewajiban Daerah/Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala

sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik

negara/daerah berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Adapun ruang lingkup keuangan daerah meliputi:

1. hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta

melakukan pinjaman

2. kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan

daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;

3. penerimaan daerah

4. pengeluaran daerah

5. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa

uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat

9
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dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada

perusahaan daerah; dan

6. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam

penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan kepentingan

umum.

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu penerimaan

yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang

dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004).

Dengan demikian Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan

yang asli berasal dari potensi daerah. Pemerintah daerah dapat menggali sumber

Pendapatan Asli Daerah tersebut secara optimal.

2. Sumber Pendapatan Asli Daerah

a. Hasil Pajak Daerah

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib

kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat

memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2009).
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b. Hasil Retribusi Daerah

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan

daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang

khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk

kepentingan orang pribadi atau badan (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2009).

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Bagi daerah yang memiliki BUMD seperti Perusahan Daerah Air

Minum (PDAM), Bank Pembangunan Daerah (BPD), badan kredit

kecamatan, pasar, tempat hiburan/rekreasi, villa, pesanggrahan, dan lain-

lain keuntungannya merupakan penghasilan bagi daerah yang

bersangkutan (Hanif Nurcholis, 2007 : 184). Menurut Ahmad Yani (2004 :

40) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain bagian

laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah.

d. Lain-Lain PAD Yang Sah

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, lain-lain

PAD yang sah meliputi :

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan

2. Jasa giro

3. Pendapatan bunga

4. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
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5. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan

dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

2.2 Pajak

Definisi 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, (Kamus besar

Bahasa Indonesia, 1989, h.658).

Berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Perubahan

Ketiga atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Kententuan Umum dan

Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara

yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan

undang -undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan

digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan UU nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata

cara perpajakan Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa pengertian Pajak adalah

kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang

bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. Dalam definisi  tersebut ada beberapa komponen

yang wajib diketahui yaitu:

1. Pajak adalah kontribusi Wajib Warga Negara

2. Pajak bersifat memaksa untuk setiap warga negara
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3. Dengan membayar pajak, Anda tidak akan mendapat imbalan langsung

4. Berdasarkan Undang-Undang

Menurut S.I Djajadiningrat (dalam siti resmi, 2009:1) mengemukakan

bahwa pajak sebagai suatu kewajiban mengarahkan sebagian dari kekayaan ke kas

negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan

kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang

ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan tetapi tidak ada jasa timbal balik

dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Menurut Rochmat Soemitro, (dalam siti resmi, 2009:1) mengemukakan

bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang

(yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik

(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan, dan yang digunakan untuk

membayar pengeluaran umum.

Feldmann (dalam siti resmi, 2009:2) mengemukakan bahwa pajak adalah

prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terhutang kepada penguasa (menurut

norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan

semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Smeets (dalam waluyo, 2013:2) mengemukakan bahwa pajak adalah

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

dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukan dalam

hal yang individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Menurut Soeparman Soemahamidjaja (dalam waluyo, 2013:3)

mengemukakan bahwa pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang di
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pungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya

produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan

umum.

Dari Definisi Pajak tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki

unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang serta aturan

pelaksanaannya.

2. Sifatnya dapat dipaksakan. Hal ini berarti pelanggaran atas aturan

perpajakan akan berakibat adanya sanksi.

3. Tidak ada kontra prestasi atau jasa timbal dari negara yang dapat

dirasakan langsung oleh pembayar pajak.

4. Pemungutan pajak dilakukan oleh negara baik pusat maupun daerah

(tidak boleh dilakukan oleh swasta yang orientasinya adalah

keuntungan).

5. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran

pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan umum

2.2.1. Fungsi Pajak

Ada 2 fungsi pajak, yaitu :

1. Fungsi Penerimaan

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang di peruntukan bagi

pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Contoh :

dimasukkannya pajak dalam APBD sebagai penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi Mengatur
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Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan

kebijakan dibidang sosial dan ekonomi.Contoh : dikenakannya pajak

yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian

pula terhadap barang mewah.

2.2.2. Jenis Pajak

Terdapat berbagai jenis pajak yang dikelompokan menjadi tiga bagian,

yaitu :

1. Menurut Golongannya

a) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib

Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan

b) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat

dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak

Pertambahan Nilai

2. Menurut Sifatnya

a) Pajak Subjektif, yaitu yang berpangkal pada objeknya, tanpa

memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak

b) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa

memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan

Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

a) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan

digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara Contoh: Pajak
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Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas

Barang Mewah, dan Bea Materai Pajak Daerah, yaitu pajak yang

dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai

rumah tangga daerah.

b) Pajak daerah terdiri atas:

1) Pajak Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

2) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak restoran, dan

Pajak Hiburan

2.2.3. Tata Cara Pemungutan Pajak

Ada beberapa tata cara pemungutan pajak menurut peraturan daerah no 7

tahun 2011 tentang pajak hotel, diantaranya sebagai berikut :

1) Pembayaran

1. Pembayaran dilakukan oleh wajib pajak di kas daerah / tempat lain yang

ditujuk walikota sesuai waktu yang di tentukan

2. Pembayaran pajak di lakukan sekali atau lunas dengan mempergunakan

surat setoran pajak daerah.

3. Walikota dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk

mengangsur pajak terhutang dalam waktu tertentu setelah memenuhi

persyaratan

4. Angsuran pembayaran pajak harus dilakukan secara teratur dan berturut-

turut dengan bunga sebesar 2% sebulan dari jumlah pajak yang belum/

kurang dibayar
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5. Walikota dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk

menunda pembayaran sampai batas waktu yang ditentukan setelah

memenuhi persyaratan

2) Penagihan

1. Pajak yang terhutang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya dapat

ditagih secara paksa

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

tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 hari sejak jatuh tempo

pembayaran

3. Dalam jangka waktu 7 hari setelah tanggal surat teguran/ peringatan/ surat

lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang terhutang

4. Surat teguran/ peringatan/ surat lain yang sejenis di keluarkan oleh

walikota/ pejabat yang ditunjuk

3) Pengawasan

1. Dalam rangka pengawasan, walikota/ pejabat yang ditunjuk jika perlu

dapat menetapkan serta menempatkan, personil dan peralatan baik sistem

manual maupun dengan sistem komputerisasi disetiap objek pajak

2. Penetapan peralatan harus disampaikan kepada wajib pajak, dalam

tenggang waktu yang cukup dan seluruh biaya yang ditimbulkan sebagai

akibat di tempatkannya peralatan tersebut menjadi kewajiban pemda

3. Tata cara dan pelaksanaan penempatan personil dan peralatan di

tetapkan dengan peraturan walikota dengan memperlibatkan asas

kepatuhan akuntabilitas serta transparansi
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4) Pembukuan dan Pemeriksaan

1. Wajib pajak yang melakukan usaha dengan omset minimal 300 juta

pertahun wajib menyelenggarakan pembukuan/ pencatatan

2. Walikota/ pejabat yang ditunjuk melakukan pemeriksaan untuk menguji

kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka

melaksanakan perda ini

3. Pemilik/ pengusaha selaku wajib pajak yang di periksa wajib

memperlihatkan/ meminjamkan buku dan catatan, dokumen yang menjadi

dasar serta dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak terhutang,

memberikan kesempatan untuk memasuki tempat/ ruangan yang dianggap

perlu dan member bantuan guna kelancaran pemeriksaan dan memberikan

keterangan lain yang di perlukan.

2.3 Pajak Daerah

Masalah pajak adalah masalah Negara dan setiap orang yang hidup dalam

suatu Negara berurusan dengan pajak sehingga masalah pajak juga menjadi

masalah keseluruhan rakyat negara tersebut. Dengan demikian setipa orang

sebagai anggota masyarakat suatu Negara harus mengetahui segala permasalahan

yang berhubungan dengan pajak, baik mengenai asas-asasnya, jenis-jenis pajak

yang berlaku, tata cara pembayaran pajak serta hak dan kewajiban sebagai wajib

pajak.

Sesuai dengan UU no 28 tahun 2009, bahwa pajak daerah merupkan

sumber pendapatan daerah agar daerah dapat melaksanakan otonominya yaitu

mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, disamping penerimaan yang
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berasal dari pemerintah berupa subsidi/bantuan, bagi hasil pajak dan bukan pajak.

Sumber pendapatan daerah tersebut dapat diharapkan menjadi sumber

pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan danpelaksanaan pembangunan, dan

juga kegiatan kemasyarakatan di daerah untuk meningkatkan dan memeratakan

kesejahteraan rakyat.

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 bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah dapat digolongkan dua kategori menurut tingkat

pemerintahan daerah yaitu : pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota madya

sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi

daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang pajak

daerah dan retribusi daerah (2009:5). Mendefinisikan bahwa 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.”

2.4 Pajak Rumah Kos

Rumah kost adalah istilah yang kemudian digunakan bagi seorang yang

tinggal di rumah orang lain dengan membayar menurut jangka waktu tertentu,

umumnya bulanan, sebagaimana ditulis Kamus Besar Bahasa Indonesia, (KBBI
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online: ebta setiawan). Kos secara sederhana didefinisikan sebagai menempati

satu ruang (kamar) rumah seseorang, dengan perjanjian membayar dalam jumlah

tertentu sebagai kompensasi sewa dan fasilitas lain di dalamnya, seperti makan

dan perabot yang dipakai. Kos-kosan merupakan tempat yang disediakan untuk

memfasilitasi wanita maupun pria, dari pelajar, mahasiswa, dan pekerja umumnya

untuk tinggal, dan dengan proses pembayaran perbulan, atau sesuai pemilik (ada

yang per beberapa bulan, per tahun). Fungsi kos-kosan ini sebagai tempat tinggal,

saat ini berkembang dnegan penambahan aktifitas dan sarana pendukung baik di

dalam lokasi bangunan (kos-kosan) maupun di sekitar kosan tersebut. Misalnya

ada kos-kosan yang menyediakan fasilitas warnet di bagian depan kos-kosan,

yang dibuka seharian maupun beberapa jam untuk umum, kemudian fasilitas

rumah makan, failitas kesehatan, dan sebagainya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata yang tepat adalah kos-kosan,

sedangkan dalam Bahasa Inggris cost berarti harga atau pembayaran. Ada

beberapa definisi yang perlu kita ketahui:

a. in-de-kos adalah tinggal di rumah orang lain dengan atau tanpa makan

(dengan membayar setiap bulan); memondok;

b. meng-in-de-kos-kan adalah menumpangkan seseorang tinggal dan makan

dengan membayar; memondokkan.

Dari kedua definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pemilik rumah

indekos adalah orang pribadi atau badan yang memiliki rumah, kamar, atau

bangunan, yang disewakan kepada pihak lain sebagai tempat tinggal/pemondokan

dan mengenakan pembayaran sebagai imbalan dalam jumlah tertentu.
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a. Subjek Pajak Rumah Kost

Dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 pasal 2 ayat 6

bahwa subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan

pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan Hotel.

b. Objek Pajak Rumah Kost

Dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 pasal 2 ayat 2

bahwa objek pajak adalah pelayanan yang disediakan dengan pembayaran,

termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya

memberikan kemudahan dan kenyamanan termasuk fasilitas. Termasuk

objek pajak hotel adalah Rumah kost dengan jumlah kamar lebih dari 10

(sepuluh) kamar.

c. Wajib Pajak Rumah Kost

Dalam Peraturan Daerah No 7 Tahun 2011 pasal 2 ayat 7 bahwa

wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan rumah

kost.

d. Tarif Pajak Rumah Kost

Dalam Peraturan Daerah No 7 Tahun 2011 pasal 3 ayat 3 bahwa

tarif pajak rumah kos ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari dasar

pengenaan.

2.5 Potensi Pajak Rumah Kost

Potensi adalah sesuatu sebenarnya sudah ada hanya belum dapat atau

diperoleh di tangan. Untuk mendapatkan atau memperolehnya diperlukan upaya –

upaya tertentu, untuk potensi pajak perlu dilakukan upaya pajak. Jika dilihat dari
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kepemilikan potensi dan kemampuan mengelola potensi yang ada, suatu daerah

dapat dikategorikan menjadi empat, yaitu:

1. Memiliki potensi dan kemampuan mengelola tinggi.

2. Memiliki potensi yang tinggi tetapi kemampuan mengelolanya rendah.

3. Memiliki potensi yang rendah tetapi mempunyai kemampuan mengelola

tinggi.

4. Memiliki potensi yang rendah dan kemampuan mengelola rendah.

Pemungutan pajak hotel dapat dilakuakan dengan Self Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib

Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Menurut Mahmudi

2010 (dalam Qusnul, 2014 : 6) untuk menghitung potensi pajak hotel

menggunakan rumus PPH = (JK x TK x JH x TH) x 10% . Sedangkan dalam

perda nomor 7 tahun 2011 dengan perhitungan pajak rumah kost menggunakan

tarif pajak yaitu, 5%.

Keterangan:

PPH = potensi pajak hotel

JK = jumlah kamar

Banyaknya kamar yang di ada di dalam sebuah rumah kost.

TK = tarif kamar rata-rata

Satuan harga sewa sebuah kamar untuk satu malam. (sugiarto. 2002: 3)

JH = jumlah Hari

Jumlah yang di hitung pertahun.

TH = tingkat hunian
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Suatu keadaan sampai sejauh mana jumlah kamar terjual jika di perbandingkan

dengan seluruh jumlah kamar yang mampu untuk di jual. (sugiarto. 2002: 55)

5% = rumah kost
(Sumber : Peraturan Daerah No 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel )

2.6 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, hasil penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan

untuk membantu mendapatkan gambaran dalam kerangka berfikir, disamping

untuk dapat mengetahui persamaan dan perbedaan dari beberapa penelitian dan

faktor-faktor penting lainnya yang dapat dijadikan sebagai landasan kajian untuk

dapat mengembangkan wawasan berfikir penelitian.

Dimana peneliti mengembil penelitian sebelumnya yaitu :

1. Haryono Universitas Hasanuddin Makassar yang berjudul Analisis

Pengelolaan Pajak Rumah Kos di Kota Palopo. Hasil penelitian ini

menunjukan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) mekanisme

pengelolaan pajak hotel kategori rumah kos hanya berpedoman kepada

aturan UU dan peraturan daerah di Kota Palopo dan penentuan subjek

pajak (pengguna rumah kos), wajib pajak (pemilik rumah kos), objek

pajak (rumah kos) serta tarif pajak yang dikenakan sebesar 10 % dari

pendapatan bersih (2) faktor yang mempengaruhi pengelolaan pajak rumah

kos yaitu masih adanya wajib pajak yang belum terdaftar, pemahaman

wajib pajak yang masih kurang tentang peraturan perundang-undangan

yang berlaku dalam pengenaan pajak rumah kos yang di atas 10 kamar,

dan kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar

pajak. Adapun unsur kesamaan dari penelitian ini adalah sama-sama
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membahas pengelolaan pajak rumah kos. Adapun unsur perbedaan dalam

penelitian ini adalah penelitian terdahulu hanya membahas pengelolaan

pajak rumah kos aja, sedangkan penulis membahas pengelolaan potensi

pajak rumah kos.

2. Andrika Universitas Riau yang jurnalnya berjudul Implementasi Peraturan

Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel (Studi Kasus Pajak

Rumah Kos-kosan di Kecamatan Tampan). Hasil penelitian ini

menunjukan bahwa PP nomor 7 tahun 2011 belum di terapkan dengan

baik. Dari penelitian ini hampir sama dengan penulis, namum penulis lebih

menekankan tentang Analisi Potensi Pajak Rumah Kos di Kecamatan

Tampan Kota Pekanbaru.

3. Ch.T. Morong universitas Sam Ratulangi Manado yang jurnalnya berjudul

Analisis potensi pajak rumah kost di kota tomohon. Hasil penelitian ini

menunjukan bahwa pemerintah belum tegas dalam menggali potensi pajak

rumah kos. Dari penelitian ini hampir sama dengan dengan penulis.

4. Qusnul universitas Brawijaya Malang yang jurnalnya berjudul Analisis

Potensi dan Efektifitas Penerimaan Pajak Hotel dalam Meningkatkan

Pendapatan Asli Daerah. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa potensi

pajak hotel dari tahun 2009-2013 mengalami kenaikan. Dari penelitian ini

berbeda dengan peneliti lakukan, peneliti meneliti potensi pajak rumah

kost.
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2.7 Pajak menurut Pandangan Islam

Pajak dalam pandangan islam sebagai mana dalam firman allah dalam

surat At-Taubah ayat 29

رََّم اللَُّه  ا َح وَن َم ِر َوَال ُحيَرُِّم ِخ ْوِم اْآل يـَ اْل اللَِّه َوَال ِب وَن ِب ُن يَن َال يـُْؤِم الَِّذ وا  ُل اِت َق

َة  وا اْجلِْزَي ُط ٰ يـُْع اَب َحىتَّ َت ِك وااْل وُت يَن ُأ َن الَِّذ يَن اْحلَقِّ ِم وَن ِد يُن ِد ُه َوَال َي وُل َوَرُس

ُرونَ  اِغ ْم َص ٍد َوُه ْن َي َع

Artinya:

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allahdan tidak (pula) kepada

hari kemudan dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh

Allah dan Rasul-Nya dantidak beragama dengan agama yang benar (agama

Allah), (yaitu orang-orang) yangdiberikan Al Kitab kepada mereka, sampai

mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.

Pajak dalam islam disebut dengan jizyahyaitu perkepala yang di pungut

oleh perkepala yang dipungut oleh pemerintah islam dariborang-orang yang bukan

islam, sebagai imbalan bagi keamanan diri mereka. Jizyah pungutan dapat

dipaksakan dimana dalam ayat di atas 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



26

diperangi sehingga wajib pajak tersebut tunduk terhadap aturan yang telah di

keluarkan.

2.8 Kerangka Pemikiran

2.9 Definisi Konsep

Untuk memberikan kesamaan pandangan tentang permasalahan penelitian

maka penulis memberikan defenisi konsep tentang beberapa variabel penelitian

yang digunakan sebagai berikut :

1. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat

dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat

dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan

kewajiban tersebut

2. Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang -

undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan

digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran

rakyat.

Mahmudi 2010 :
keuangan
Daerah
(menghitung
potensi pajak
hotel)

Potensi Pajak Rumah Kos di Kecamatan
Tampan Kota Pekanbaru

PPH = (JK x TK x JH x TH) x 10%

MENGETAHUI POTENSI PAJAK
RUMAH KOS
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3. Kos-kosan merupakan tempat yang disediakan untuk memfasilitasi wanita

maupun pria, dari pelajar, mahasiswa, dan pekerja umumnya untuk

tinggal, dan dengan proses pembayaran perbulan, atau sesuai pemilik (ada

yang per beberapa bulan, per tahun).

2.10 Menghitung Potensi Pajak Rumah Kos di Kecamatan Tampan Kota

Pekanbaru

PPH = (JK x TK x JB x TH) x 5%.

Keterangan:

PPH = potensi pajak hotel

JK = jumlah kamar

TK = tarif kamar rata-rata

JH = Jumlah Hari

TH = tingkat hunian

5% = tarif pajak rumah kost
(Sumber: Peraturan Daerah Kota PekaPnbaru No 7 Tahun 2011)


