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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

 

2.1 Keuangan Daerah  

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara 

optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian 

sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu kepada 

Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah, dimana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan 

pembagian kewenangan antara pemerintah dan daerah. Semua sumber keuangan 

yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah 

menjadi sumber keuangan daerah, antara lain berupa kepastian tersedianya 

pendanaan dari pemerintah sesuai dengan urusan pemerintahan yang diserahkan, 

kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak 

untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di 

daerah dan dana perimbangan lainnya, hak untuk mengelola kekayaan di daerah 

dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumber-sumber 

pembiayaan.  

Keuangan Daerah (Ahmad Yani, 2002 : 229) adalah semua hak dan 

kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang 

dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang 

berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut, dalam kerangka 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 
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Dalam upaya penyelenggraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, 

antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak dapat dilakukan pemisahan 

dan merupakan satu kesatuan. Dalam otonomi daerah, masalahnya bukan hanya 

pelimpahan kewenangan dan pembiayaan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah 

Daerah, tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efesiensi 

dan efektivitas pengelolaan sumber daya Keuangan Daerah rangka peningkatan 

kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu semangat 

desentralisasi, demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas menjadi sangat 

dominan dalam mewarnai proses penyelenggaraan Keuanngan Daerah pada 

khususnya. 

Sesuai Pasal 23 UU Nomor. 32 Tahun 2004, hak dan kewajiban daerah 

yang dijabarkan dalam Pasal 21 dan 22 diwujudkan dalam bentuk rencana kerja 

pemerintahan daerah serta dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan 

pembiayaan daerah yang dikelola dalam system pengelolaan keuangan daerah. 

Hal tersebut mengandung arti bahwa daerah diberikan kewenangan dalam 

pengelolaan keuangan daerah (desentralisasi fiskal) seiring dengan pemberian 

tugas dan kewenangan urusan pemerintah, biar urusan wajib maupun urusan 

pilihan. 

Defenisi keuangan daerah seperti yang tercantum dalam penjelasan Pasal 

156 Ayat (1) UU Nomor.32 Tahun 2004 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.” 
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Kewajiban daerah, antara lain melaksanakan otonomi, memberikan 

pelayanan, dan menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah dalam rangka pencapaian tujuan bernegara, yang didanai dari 

dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah. 

 

2.2 Pendapatan Daerah  

Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode 

tahun anggaran tertentu yang menjadi hak Daerah. Pendapatan Daerah dirinci 

menurut kelompok pendapatan, meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana 

Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang sah dan jenis pendapatan, minsalnya 

pajak Daerah, retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber dana pembiayaan 

pembangunan daerah pada kenyataannya belum cukup memberikan sumbangan 

bagi pertumbuhan daerah, hal ini mengaharuskan pemerintah daerah menggali dan 

meningkatkan pendapatan daerah terutama sumber asli daerah. Pendapatan asli 

daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak 

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

dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan 

keleluasan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi 

daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.  

Dalam upaya memperbesar peran pemerintah daerah dalam pembangunan, 

pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan 

operasionah rumah tangganya.Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa 

pendapatan daerah tidak dapat dipisahkan dengan belanja daerah, karena adanya 
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saling terkait dan merupakan satu alokasi anggaran yang disusun dan dibuat untuk 

melancarkan roda pemerintahan daerah. 

Adanya hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah 

untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, merupakan satu upaya 

untuk meningkatkan peran pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi 

daerahnya dengan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah secara efisien 

dan efektif khususnya Pendapatan Asli Daerah. 

Adapun sumber-sumber Pendapatan Daerah terdiri dari : 

A. Pajak Daerah  

Pajak daerah(Ahmad Yani, 2002 : 45) 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 

penyelenggaran pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. 

Pajak daerah, sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah diharapkan 

menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan 

masyarakat.Dengan demikian daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu 

mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. 

Keberhasilan penyelenggraan otonomi daerah juga sangat bergantung 

dari partisipasi aktif masyarakat dan membawa implikasi bagi masyarakat 

sebagai satu kesatuan integral dari pemerintahan daerah yang sangat penting 

dari sistem pemerintahan, karena peyelenggaraan otonomi ditujukan untuk 
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mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Partisipasi masyarakat dapat meliputi 

partisipasi dalam proses pembuatan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan 

hasil maupun evaluasi. Otonomi daerah bisa diwujudkan apabila disertai 

dengan otonomi keuangan dan ekonomi yang baik.Hal ini berarti secara 

finansial tidak tergantung pada pemerintah pusat dengan jalan menggali 

sebanyak mungkin sumber Pendapatan Asli Daerah. 

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 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. 

Seperti halnya dengan pajak pada umumnya, pajak daerah mempunyai 

peranan ganda yaitu : 

1. Sebagai sumber pendapatan (budgetary) 

2. Sebagai alat pengatur (regulatory) 

Pajak daerah, sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah diharapkan 

menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan 

masyarakat.Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu 

mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Meskipun beberapa 

jenis Pajak Daerah sudah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 

2000 daerah kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-

sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak selain yang telah 
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ditetapkan , sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai 

dengan aspirasi masyarakat. 

Kriteria pajak daerah selain yang ditetapkan UU bagi Kabupaten/Kota: 

a. Bersifat pajak dan bukan retribusi ; 

b. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah Kabupaten/Kota yang 

bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya 

melayani masyarakat di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. 

c. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan 

umum. 

d. Objek pajak bukan merupakan objek pajak Provinsi dan/atau objek pajak 

pusat ; 

e. Potensinya memadai ; 

f. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif ; 

g. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat; dan  

h. Menjaga kelestarian lingkungan. 

Pendapatan darah dapat berasal dari pendapatan asli daerah sendiri, 

pendapatan asli daerah yang berasal dari pembagian pendapatan asli daerah, 

dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, 

pinjaman daerah, dan pendapatan daerah lainnya yang sah. Selanjutnya 

pendapatan asli daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah dan retribsui daerah, 

keuntungan perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan 

lain-lain pendapatan asli daerah. 
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Pada hakekatnya tidak terdapat perbedaan yang lazim antara pajak 

negara dan pajak daerah mengenai prinsip-prinsip umum khususnya, 

minsalnya mengenai pengertian subjek pajak, objek pajak, dan 

sebagainya.Perbedaan yang ada hanyalah mengenai aparat pemungut dan 

penggunaan pajak. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah 

berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan 

pembiayaan rumah tanggannya sebagai badan hukum publik (Darwin, 2010 : 

67).  

Jenis-jenis pajak daerah kabupaten/kota antara lain sebagai berikut : 

1. Pajak Hotel  

2. Pajak Restoran  

3. Pajak Hiburan  

4. Pajak Rekalme  

5. Pajak Penerangan Jalan  

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan  

7. Pajak Parkir  

8. Pajak Sarang Burung Walet  

9. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 

10. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 

11. Pajak Perolehan Atas Bawah Tanah 
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B. Retribusi Daerah  

Retribusi daerah 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. 

Retribusi daerah sebagaimana halnya Pajak daerah merupakan salah 

satu Pendapatan Asli Daerah diharapkan menjadi salah satu sumber 

pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk 

meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat.Daerah 

Kabupaten/Kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber 

keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan 

dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. 

Penerimaan pemerintah daerah selain dari pajak daerah dan bagi hasil 

pajak pusat yang diperuntuhkan ke pemerintah daerah berasal dari retribusi 

daerah. Akan tetapi, untuk retribusi tiap daerah memiliki potensi yang berbeda 

satu sama lain, untuk itu pemerintah daerah harus dapat melihat peluang apa 

saja yang dapat dilakukan dalam menggali penerimaan dari retribusi untuk 

menunjang penerimaan. 

Menurut UU No. 28 Tahun 2009, retribusi daerah 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 . 

Berikut ini adalah jenis-jenis retribusi daerah  sebagai berikut : 

1. Retribusi Jasa Umum  

Adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh 

pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta 

dapat dinikamati oleh orang pribadi atau badan.Objek Retribusi adalah 
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berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tidak 

semua yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, 

tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial 

ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi. 

Berikut adalah beberapa jenis-jenis Retribusi Jasa Umum yaitu : 

a. Retribusi pelayanan kesehatan 

b. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan 

c. Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta 

catatan sipil 

d. Retribusi pelayanan pakir ditepi jalan umum 

e. Retribusi pelayanan pasar 

f. Retribusi pengujian kendaraan bermotor 

g. Retribusi penyediaan dan atau penyedotan kakus 

h. Retribusi pelayanan tera/tera ulang  

i. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi 

j. Penetapan tenaga kerja 

k. Legalisasi daerah 

2. Retribusi Jasa Usaha  

Adalah atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan 

menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan 

oleh sektor swasta.Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang 

disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial. 

Berikut adalah beberapa jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha yaitu : 
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a. Retribusi pemakayan kekayaan daerah 

b. Retribusi pasar grosir dan atau pertokoan 

c. Retribusi terminal  

d. Retribusi tempat  khusus parkir 

e. Retribusi rumah potong hewan 

f. Retribusi tempat rekreasi dan olaraga 

g. Retribusi pengelolaan limbah cair 

h. Retribusi penyeberangan di air 

i. Retribusi penjualan produk usaha daerah 

3. Retribusi Perizinan Tertentu  

Adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam 

rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan 

untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan 

pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam , barang, prasarana, 

atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga 

kelestarian lingkungan. 

Objeknya adalah kegiatan tertentu pemerintahan daerah dalam 

rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan 

untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas 

kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, 

prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan 

menjaga kelestarian lingkungan. 
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Berikut adalah beberapa jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu 

yaitu : 

1. Retribusi izin mendirikan bangunan  

2. Retribusi izin gangguan 

3. Retribusi izin usaha perkebunan 

4. Retribusi angkutan hasil alam 

5. Retribusi izin usaha angkutan  

6. Retribusi izin tempat usaha 

7. Retribusi izin pertambangan dan energy 

8. Retribusi ketenagalistrikan  

9. Retribusi izin usaha industri/TDI  

10. Retribusi surat izin usaha jasa kontruksi 

11. Retribusi tanda daftar perusahaan 

12. Retribusi izin industry pengelolaan hasil perkebunan  

C. Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 

Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan yaitu yaitu 

penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan, mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan 

milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan 

milik negara/BUMN, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan 

milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.Dan juga merupakan 

Merupakan hasil atas pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari 

pengelolaan APBD. Jika ada laba BUMD yang kemudian dibagi hasilkan 
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kepada pemerintah daerah sebagai hasil dari pernyetaan modal pemerintah 

daerah, hal tersebut merupakan PAD yang diperoleh dari pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan. Penyertaan modal pemerintah daerah tidak 

terbatas pada badan usaha milik daerah (BUMD ) saja, tapi dapat pada badan 

usaha milik negara (BUMN), perusahaan milik swasta , atau kelompok usaha 

masyarakat. 

1. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.  

2. Bagian laba atas peryetaan modal pada Perusahaan milik pemerintah / 

BUMN. 

3. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau 

kelompok usaha masyarakat.  

D. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah lainnya adalah lain-lain pendapatan 

asli daerah yang juga merupakan pendapatan daerah yang diterima oleh 

pemerintah. Lain-lain pendapatan asli daerah adalah merupakan penerimaan 

daerah yang diperoleh pemerintah daerah dari barang atau jasa yang dimiliki 

pemerintah . 

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan Pendapatan Asli 

Daerah yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang 

tidak termasuk dalam jenis pajak dan pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan.Pendapatan ini juga merupakan penerimaan daerah yang berasal 

dari lain-lain milik pemerintah daerah. 
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PAD juga dapat berasal dari sumber lain-lain yang sah, sebagai 

berikut: 

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan 

2. Jasa giro 

3. Pendapatan bunga 

4. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah 

5. Penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari 

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

6. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang 

asing. 

7. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan  

8. Pendapatan denda pajak 

9. Pendapatan denda retribusi  

10. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan  

11. Pendapatan dari pengembalian  

12. Fasilitas umum dan fasilitas sosial  

13. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan  

14. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.  

 

2.3.  Penerimaan  

Penerimaan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penjualan sejumlah 

output dengan kata lain merupakan segala pendapatan yang diperoleh perusahaan 

hasil dari penjualan produksinya.  
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Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah (afrizal, 

2009:47).Penerimaan  daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas 

pendapatan dan pembiayaan. 

 

2.4. Pajak  

Menurut Mardiasmo, teori-teori yang mendukung pemungutan pajak 

adalah sebagai berikut : 

1.  Teori Asuransi  

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak 

rakyatnya.Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan 

sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan 

tersebut. 

2.  Teori Kepentingan  

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada 

kepentingan (minsalnya perlindungan) masing-masing orang.Semakin 

besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang 

harus dibayar. 

3.  Teori Daya Pikul  

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak 

harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk 

mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu : 

a. Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan 

yang dimiliki oleh seseorang. 

b. Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil 

yang harus dipenuhi. 
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Adapun syarat pemungutan pajak adalah sebagai berikut : 

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, 

maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut : 

1.  Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan) 

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-

undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil.Adil dalam perundang-

undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta 

disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.Sedangkan adil dalam 

pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk 

mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan 

banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak. 

2.  Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis) 

Pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2.Hal ini memberikan 

jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun 

warganya. 

3.  Tidak Menganggu perekoneomian (Syarat Ekonomis) 

Pemungutan tidak boleh menganggu kelancaran kegiatan produksi 

maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan 

perekonomian masyarakat. 

4.  Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial) 

Biaya pemungutan pajak haus dapat ditekan sehingga lebih rendah 

dari hasil pemungutannya. 
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5.  Sistem pemungutan pajak harus sederhana  

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan 

mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 

Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru. 

Dalam buku Mardiasmo, pengelompokkan pajak dibagi menjadi 3 bagian 

yaitu : 

1. Menurut golongannya 

a. Pajak Langsung, yaitu pajak 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 

Penambahan Nilai. 

2. Menurut sifatnya 

a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 

subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. 

Contoh : Pajak Penghasilan. 

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, Pajak Bumi Bangunan, dan Bea Materai. 

b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. 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. 

Tata Cara Pemungutan Pajak : 

1. Stelsel Pajak  

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel : 

a. Stelsel nyata (riel stelsel) 

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang 

nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir 

tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya 

diketahui.Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan 

kekurangan.Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih 

realities.Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan 

pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui). 

b. Stelsel anggapan (fictieve stelsel) 

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur 

oleh undang-undangkebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar 

selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir 
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tahun.Sedangkan kelemahnnya adalah pajak yang dibayar tidak 

berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya. 

c. Stelsel campuran  

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel 

anggapan.Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan 

dengan keadaan yang sebenarnya.Bila besarnya pajak menurut 

kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka Wajib 

Pajak harus menambah. 

2. Asas Pemungutan Pajak  

a. Asas domilisi (asas tempat tinggal) 

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan 

Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan 

yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri.Asas ini berlaku 

untuk Wajib Pajak dalam negeri. 

b. Asas sumber  

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang 

bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib 

Pajak. 

c. Asas kebangsaan  

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. 

3. Sistem pemungutan pajak  

a. Official Assessment System  

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada 

pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang 

oleh Wajib Pajak. 

Cirri-cirinya : 
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1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada 

fiskus. 

2) Wajib Pajak bersifat pasif. 

3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh 

fiskus. 

b. Self Assessment System  

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi 

wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya 

pajak yang terutang. 

Cirri-cirinya : 

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada 

Wajib Pajak sendiri. 

2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan 

melaporkan sendiri pajak yang terutang. 

3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 

c.  With Holding System  

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 

pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk 

menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain 

fiskus dan wajib pajak. 

Cara Menghitung Pajak 

Pajak penghasilan (bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha 

Tetap) setahun dengan cara mengalikan Penghasilan Kena Pajak dengan tarif 

pajak sebagaimana diatur dalam UU PPh pasal 17. Untuk menghitung PPh dapat 

digunakan rumus sebagai berikut : 
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Untuk keperluan perhitungan PPh yang terutang pada akhir tahun, 

Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah hingga ribuan penuh. 

Contoh : 

1. PT Cahaya, sepanjang tahun 2005 mempunyai pengahasilan kena pajak 

sebesar Rp. 154.168.900,00. Besarnya pajak penghasilan yang harus 

dibayar atau terutang oleh PT Cahaya adalah : 

Penghasilan Kena Pajak    Rp. 154.168.000,00 

(dibulatkan ke bawah hingga ribuan penuh) 

Pajak Penghasilan yang harus dibayar : 

10%x Rp. 50.000.000,00   Rp. 5.000.000,00 

15%x Rp. 50.000.000,00   Rp. 7.500.000.00 

30%x Rp. 54.168.000,00   Rp. 16.250.40,00 

Jumlah      Rp. 28.750.400,00 

 

Untuk menghitung biaya pungut mengukur efektifitas pajak dan 

efesiensi pajak adalah sebagai berikut : 

1.  Mengukur efektifitas pajak  

Mengukur tingkat output dari organisasi sektor public terdapat 

target-target pendapatan sektor public. Pengukuran target efektifitas 

     Pajak Penghasilan (WP Orang Pribadi) 

=  Penghasilan kena pajak  tarif pasal 17 

=  (Penghasilan netto – PTKP)  tarif pasal 17 

=  [(Penghasilan bruto – biaya yang diperkenankan UU PPh) – PTKP] x 

tarif pasal 7  

Pajak Penghasilan (Wajib Pajak badan ) 

= Penghasilan Kena Pajak x tarif pasal 17 

= Penghasilan netto x tarif pasal 17 

= (Penghasilan bruto-biaya yang diperkenankan UU PPh x tarif pasal 17 
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memerlukan data realisasi dan anggaran atau pendapatan .berikut formula 

untuk mengukur tingkat efesiensi. 

 

 

 

Kriteria Efektifitas  

a. Jika diperoleh nilai kurang dari 100% (x < 100%) berarti tidak efektif. 

b. Jika diperoleh nilai sama dengan 100% (x = 100%) berarti efektifitas 

berimbang . 

c. Jika diperoleh nilai lebi dari 100% (x > 100%) berarti efektif. 

2.  Mengukur efisiensi pajak  

Mengukur tingkat input dari organisasi sektor public terhadap 

tingkat outputnya sektor public. Pengukuran tingkat efesiensi memerlukan 

data-data realisasi biaya untuk memperoleh pendapatan dan data realisasi 

pendapatan.Berikut formula untuk mengukur tingkat efesiensi. 

 

 

 

Kriteria Efesiensi adalah : 

a. Jika diperoleh nilai kurang dari 100% (x < 100%) berarti efisien. 

b. Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ( x = 100%) berarti efisiensi 

berimbang. 

c. Jika diperoleh nilai lebih dari 100% (x > 100%) berarti tidak efesiensi. 

 

  Target  

Efektifitas Pajak =                       x 100% 

   Realisasi  

  Biaya Pungut  

Efesiensi pajak =                                   100% 

   Realisasi  
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2.5. Pajak Hotel 

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. 

Pengertian hotel, termasuk juga rumah penginapan dan rumah kos yang 

memungut bayaran pengenaan pajak hotel tidak mutlak ada pada seluruh daerah 

kabupaten /kota yang ada di indonesia.  

Pajak hotel menurut undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu 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, persanggarahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah 

kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh), Hadi Setia Tunggal (2009,5), 

hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap 

atau istirahat, memperoleh pelayanan, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, 

dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan 

perkantoran. Agus Setiawan (2006,351). 

 

2.6. Objek dan Subjek Pajak Hotel  

Menurut peraturan daerah No. 2 tahun 2011 tentang Pajak Hotel, Bab II 

pasal 2 ayat 2, 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 olaraga dan 

hiburan.  



 

 

41 

Dalam Marihot P. Siahaan, (2005:247) Objek pajak hotel adalah pelayanan 

yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk pelayanan sebagaimana 

dibawah ini. 

1. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek. Dalam 

pengertian rumah penginapan termasuk rumah kos dengan jumlah kamar 

sepuluh atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan. 

Fasilitas penginapan/fasilitas tingga jangka pendek antara lain : gubuk 

pariwisata, wisma pariwisata, losmen, dan rumah penginapan.  

2. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau 

tempat tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan 

kenyamanan. 

3. Fasilitas olaraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, 

bukan untuk umum. 

4. Jasa persewaan ruang untuk kegiatan acara atan pertemuan hotel. 

Sedangkan bukan objek pajak hotel yang dimaksud pada ayat (4) menurut 

peraturan daerah Kabupaten Kuantan Singingi No. 2 Tahun 2011 tentang Pajak 

Hotel, Bab II pasal 2 ayat 4 adalah : 

1. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintahan atau 

pemerintah daerah. 

2. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya. 

3. Jasa tempat tinggal dipusat pendidikan atau kegiatan keagamaan. 

4. Jasa tempat tinggal rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti 

asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis, dan  
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5. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh 

hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum. 

Sedangkan subjek pajak hotel menurut peraturan daerah No. 2 Tahun 2011 

tentang Pajak Hotel, Bab II Pasal 3, bahwa subjek pajak hotel adalah orang 

pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan 

yang mengusahakan hotel. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa yang menjadi subjek pajak hotel yaitu 

konsumen yang menikmati dan pembayaran pelayanan yang diberikan oleh 

pengusaha hotel.Dan yang menjadi wajib pajak hotel yaitu pengusaha hotel, yaitu 

orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Jadi subjek pajak hotel dan 

wajib pajak itu tidak sama.  

 

2.7. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Hotel 

Dalam Marahot P. Siahaan, (2005:249) Dasar pengenaan pajak hotel 

adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel.Jika pembayaran 

dipengaruhi oleh hubungan istimewa, harga jual atau penggantian dihitung atas 

dasar harga pasar yang wajar pada saat pemakaian jasa hotel. 

Dalam Marahot P. Siahaan, (2005:249) pembayaran adalah jumlah uang 

yang harus dibayar oleh subjek pajak kepada wajib pajak untuk harga jual baik 

jumlah uang yang dibayarkan maupun penggantian yang seharusnya diminta 

wajib pajak sebagai penukaran atas pemakaian atas jasa tempat penginapan dan 

fasilitas penunjang termasuk pula semua tambahan dengan nama apa pun juga 

dilakukan berkaitan dengan usaha hotel. 
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Sedangkan menurut peraturan daerah Kabupaten Kuantan Singingi No. 2 

Tahun 2011 Bab III, pasal 4 tentang pajak hotel dasar pengenaan pajak hotel 

adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Dan pasal 

5 menyebutkan bahwa tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). 

 

2.8. Penetapan Pajak Hotel  

Setiap pengusaha hotel (yang menjadi wajib pajak) wajib menghitung, 

memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak hotel yang terutang 

denga menggunakan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah).Ketentuan ini 

menunjukkan sistem pemungutan pajak hotel pada dasarnya merupakan sistem 

self assessment, yaitu wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk 

menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang 

terutang (Adrian Sutedi, 2008:33).Dengan pelaksanaan sistem pemungutan ini 

petugas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota yang ditunjuk bupati/walikota 

menjadi fiskus hanya bertugas mengawasi pelaksanaan pemenuhan kewajiban 

pajak oleh wajib pajak. 

Berdasarkan SPTPD yang disampaikan oleh wajib pajak dan pendataan 

yang dilakukan oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah, bupati/walikota atau 

pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota menetapkan pajak hotel yang terutang 

dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). SKPD harus dilunasi 

oleh wajib pajak paling lama tiga puluh hari sejak diterimanya SKPD oleh wajib 

pajak atau jangka waktu lain yang telah ditetapkan oleh bupati/walikota. Apabila 

setelah lewat waktu yang ditentukan wajib pajak atau kurang membayar pajak 

terutang dalam SKPD, wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 
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sebesar dua persen sebulan dan ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak 

Daerah (STPD). 

Dalam jangka waktu lima tahun sesudah terutangnya pajak, 

bupati/walikota dapat menerbitkan Surat Keterangan Pajak Daerah Kurang Bayar 

(SKPDKB) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN). Surat Ketetapan 

Pajak diterbitkan berdasarkan pemeriksaan atas SPTPD yang disampaikan oleh 

wajib pajak.Penerbitan Surat Ketetapan Pajak ini untuk memberikan kepastian 

hukum apakah perhitungan dan pembayaran pajak yang dilaporkan oleh wajib 

pajak dalam SPTPD telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan 

pajak daerah atau tidak. Penerbitan surat ketetapan pajak ditujukan kepada wajib 

tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dlam pengisian SPTPD atau karena 

ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak.  

Selain terhadap wajib pajak yang dikenakan pajak hotel dengan sistem self 

assessment penerbitan SKPDKB dan SKPDKBT juga dapat diterbitkan terhadap 

wajib pajak yang penetapan pajaknya dilakukan oleh bupati/walikota.Pembahasan 

atas diterbitkannya surat ketetapan pajak serta sanksi nya dapat dilihat pada 

ketentuan umum pajak daerah. 

Bupati/walikota dapat menerbitkan surat tagihan pajak daerah (SPTPD) 

jika pajak hotel dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. Hasil penelitian 

SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah 

hitung dan wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau 

denda.STPD diterbitkan baik terhadap wajib pajak yang melakukan kewajiban 

pajak yang dibayar sendiri maupun terhadap wajib pajak yang melaksanakan 
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kewajiban pajak yang dipungut.Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan 

kepada wajib pajak yang tidak atau kurang membayar pajak terutang. 

Sementara itu, sanksi administrasi berupa denda dikenakan karena tidak 

dipenuhinya ketentuan formal, minsalnya tidak mau atau terlambat 

menyampaikan SPTPD.Selain ketentuan diatas, bupati/walikota juga dapat 

menebitkan STPD apabila kewajiban pembayaran pajak terutang dalam SKPDKB 

dan SKPDKBT tidak dilakukan atau tidak sepenuhnya dilakukan oleh wajib 

pajak. Denag demikian, STPD juga merupakan saran yang digunakan untuk 

menagih SKPDKB atau SKPDKBT yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib 

pajak sampai dengan jatuh tempo pembayaran pajak dalam SKPDKB atau 

SKPDKBT. Pajak yang tidak atau kurang bayar yang ditagih dengan STPD 

ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen sebulan 

untuk jangka waktu paling lama limabelas bulan sejak saat terutang pajak oleh 

sebab itu, STPD harus dilunasi dalam jangka waktu maksimal satu bulan sejak 

tanggal diterbitkan. Bentuk, isi, serta tata cara penerbitan dan penyampaian 

SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dan STPD ditetapkan 

oleh bupati/walikota.  

 

2.9.  Pembayaran dan Penagihan Pajak Hotel  

a. Pembayaran Pajak Hotel  

Pajak hotel menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan 

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

setelah saat terutangnya pajak. Pembayaran pajak dilakukan di Kas 

Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang 
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ditentukan dalam SKPDKB, SKPDKBT atau STPD. Apabila 

pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil 

penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1x 

24 jam atau dalam waktu yang telah ditentukan. Wajib Pajak wajib 

membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan 

SSPD ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh 

Bupati. 

Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.Bupati 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. 

b. Penagihan Pajak Hotel  

SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat 

Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah 

pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak. 

Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai 

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

sejak saat jatuh tempo pembayaran. 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. Apabila 

jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka 

waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat 

Peringatan maka jumlah pajak tang harus dibayar dapat ditagih dengan 
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Surat Paksa. Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Paksa setelah 21 

(dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan 

atau surat lain yang sejenis.  

 

2.10. Sistem Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Kuantan Singingi  

   Menurut Johnson, ketzs dan Rosenzweig (dalam Harsono, 2011:3) Sistem 

adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau terorganisir, suatu 

himpunan atau perpanduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu 

kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau utuh. Penerimaan daerah adalah 

uang yang termasuk ke kas daerah (afrizal, 2009:47).Adapun prosedur pajak hotel 

di Kabupaten Kuantan Singingi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dimana 

usaha tersebut berada. Prosedur pemungutan pajak hotel sesuai dengan PERDA 

Nomor 2 Tahun 2011 yaitu sebagai berikut : 

1. Pendaftaran dan Pendataan 

Untuk mengetahui jumlah potensi pajak, dinas pendapatan dan 

SKPD yang lingkup tugas dan fungsinya dibidang Pajak Hotel 

melakukan pendaftaran dan pendataan jumlah Wajib Pajak. Pendaftaran 

dalah kegaiatan mendaftarkan sendiri objek pajak oleh Wajib Pajak 

yang yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah sesuai 

dengan jenis pajak. 

2. Penetapan dan Pemungutan Pajak  

Pemungutan pajak dilarang diborongkan artinya, seluruh proses 

kegiatan pemungutan pajak hotel tidak dapat diserahkan kepada pihak 

ketiga. Walaupun demikian, dimungkinkan adanya kerja sama dengan 
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pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak, antara lain membentuk 

kolektor dengan menerbitkan SK kolektor dalam hal pemungutan pajak 

tersebut. Setiap wajib pajak membayar sendiri pajak yang terutang 

berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.Wajib pajak 

membayar pajak yang terutang tentang dengan menggunakan SPTPD, 

SKPDKB, dan/atau SKPDKBT. 

3. Penagihan  

SKPDKB, SKPDKBT, SPTD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat 

Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah 

pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak. 

Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai 

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

sejak saat jatuh tempo pembayaran. 

4. Pembukuan dan Pemeriksaan  

Wajib pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit 

Rp. 300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib 

menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan.Bupati atau Pejabat yang 

ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 

pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka melaksanakan 

peraturan perundang-undangan perpajakan. 

   Dengan demikian Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi 

sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah dalam hal penerimaan daerah lebih 

memperhatikan azas dan tata cara pemungutan pajak, baik itu pajak hotel maupun 
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pajak-pajak yang lainnya yang merupakan pendapatan asli daerah. Sehingga 

pelaksana pemungutan dapat berjalan seefektif dan seefisien mungkin. 

2.11. Definisi Konsep  

  Definisi konsep berisi uraian singkat variabel yang akan diteliti. Dalam 

penelitian ini terdapat empat indikator penelitian penerimaan pajak hotel yang 

tidak terlepas dari prosedur pemungutan pajak, yang diambil dari PERDA Nomor 

02 Tahun 2011 yaitu : 

1. Pendaftaran dan Pendataan  

Untuk mengetahui jumlah potensi pajak, dinas pendapatan dan 

SKPD yang lingkup tugas dan fungsinya dibidang Pajak Hotel 

melakukan pendaftaran dan pendataan jumlah Wajib Pajak. Pendaftaran 

adalah kegaiatan mendaftarkan sendiri objek pajak oleh Wajib Pajak 

yang yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah sesuai 

dengan jenis pajak. 

2. Penetapan dan Pemungutan  

Pemungutan pajak dilarang diborongkan artinya, seluruh proses 

kegiatan pemungutan pajak hotel tidak dapat diserahkan kepada pihak 

ketiga. Walaupun demikian, dimungkinkan adanya kerja sama dengan 

pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak, antara lain membentuk 

kolektor dengan menerbitkan SK kolektor dalam hal pemungutan pajak 

tersebut. Setiap wajib pajak membayar sendiri pajak yang terutang 

berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.Wajib pajak 
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membayar pajak yang terutang tentang dengan menggunakan SPTPD, 

SKPDKB, dan/atau SKPDKBT. 

3. Penagihan  

SKPDKB, SKPDKBT, SPTD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat 

Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah 

pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak. 

Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai 

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

sejak saat jatuh tempo pembayaran. 

4. Pembukuan dan Pemeriksaan  

Wajib pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit 

Rp. 300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib 

menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan.Bupati atau Pejabat yang 

ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 

pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka melaksanakan 

peraturan perundang-undangan perpajakan. 

5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam 

rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai 

dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang 

berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut, dalam 

kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

6. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam 

periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak Daerah. 
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7. Penerimaan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penjualan 

sejumlah output dengan kata lain merupakan segala pendapatan yang 

diperoleh perusahaan hasil dari penjualan produksinya.  

8. Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Pengertian hotel, 

termasuk juga rumah penginapan dan rumah kos yang memungut 

bayaran pengenaan pajak hotel tidak mutlak ada pada seluruh daerah 

kabupaten /kota yang ada di Indonesia.  

 

2.12. Konsep Operasional  

Konsep operasional adalah suatu penelitian yang memberikan bagaimana 

caranya mengukur suatu variabel, sehingga melalui pengukuran ini dapat 

mengetahui indikator-indikator apa saja sebagai pendukung untuk analisa dari 

variabel-variabel tersebut. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya 

realisasi penerimaan pajak hotel di kabupaten kuantan singingi adalah sebagai 

berikut : 

1. Rendahnya realisasi penerimaan pajak hotel dipengaruhi oleh rendahnya 

kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak hotel. 

2. Rendahnya kemampuan wajib pajak serta kurangnya pengawasan 

pemerintah daerah terhadap wajib pajak dalam membayar pajak hotel yang 

ada dikabupaten kuantan singingi 
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2.13. Indikator Penelitian  

Tabel 2.1 

Operasional Indikator Variabel 

 
Variabel Indikator Sub Indikator 

1 2 3 
Penerimaan 
Pajak Hotel  

1. Pendaftaran 
dan 
Pendataan  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
2. Penetapan 

dan 
pemungutan  

 

 
 
 
3. Penagihan  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

4. Pembukuan 
dan 
pemeriksaan  

 

 
a. Untuk mengetahui jumlah potensi pajak 

dibidang Pajak Hotel dalam melakukan 
pendaftaran dan pendataan jumlah wajib pajak 

b. Kegiatan mendaftarkan sendiri objek pajak oleh 
wajib pajak yang belum memiliki nomor pokok 
wajib pajak daerah sesuai dengan jenis pajak 

c. Berdasarkan formulir pendaftaran, menerbitkan 
NPWPD kepada wajib pajak dan dicatat dalam 
daftar induk wajib pajak sesuai dengan jenis 
pajak 

d. Kegiatan pendataan wajib pajak baru maupun 
wajib pajak yang telah memiliki NPWPD 

 
a. Pemungutan pajak dilarang diborongkan 
b. Setiap wajib pajak membayar sendiri pajak 

yang terutang berdasarkan peraturan 
perundang-undangan perpajakan 

c. Wajib pajak membayar pajak yang terutang 
dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, 
dan/atau SKPDKBT 
 
 

a. Jumlah pajak yang harus dibayar bertambah 
merupakan dasar penagihan pajak  

b. Tindakan pelaksanaan penagihan pajak, 
dikeluarkan 7 hari sejak jatuh tempo 
pembayaran 

c. Dalam jangka waktu 7 hari setelah tanggal surat 
teguran atau surat peringatan atau surat lain 
yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak 
yang terutang 

d. Surat teguran, surat peringatan atau surat lain 
yang sejenis dikeluarkan oleh pejabat yang 
ditunjuk 
 

a. Wajib pajak yang melakukan usaha dengan 
omzet paling sedikit per tahun wajib 
menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan 

b. Wajib pajak dan penentuan besaran omzet serta 
tata cara pembukuan atau pencatatan diatur 
dengan peraturan Bupati 

Sumber : Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 

 

 



 

 

53 

2.14. Kerangka Berfikir 

Adapun kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

2.15. Penelitian Terdahulu  

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Parhimpunan (2013), 

yang berjudul “analisis penerimaan pajak hotel pada dinas pengelolaan keuangan 

dan asset kabupaten rokan hulu". 

Tabel 2.2. Penelitian Terdahulu 

Penulis Judul Hasil Penelitian 

Skripsi Parhimpunan 

(skripsi, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

Skripsi Rika Mayasari 

(skripsi, 2013). 

 

 

 

Jurnal Rizki Rafyuman 

(Jurnal, 2016). 

 

 

Analisis Penerimaan 

Pajak Hotel pada Dinas 

Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Kabupaten 

Rokan Hilir. 

 

 

 

 

Analisis Potensi 

Penerimaan Pajak Hotel 

di Kabupaten Karimun  

 

 

Analisis Penerimaan 

Pajak Hotel Terhadap 

Peningkatan Pendapatan 

Pajak Daerah Kota Palu 

Pendaftaran dan pendataan yang dilakukan 

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset 

terhadap pajak hotel Kabupaten Rokan 

Hilir ternyata telah berjalan dengan baik 

dengan persentase responden menjawab 

mencapai 69,11%, menunjukkan 

pendaftaran dan pendataan telah dilakukan 

oleh dinas terkait. 

 

Jumlah pertumbuhan penduduk merupakan 

salah satu unsur yang memiliki peran 

didalam meningkatkan penerimaan pajak 

hotel di Kabupaten Karimun. 

 

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan 

bahwa data hotel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah berdasarkan datar 

pajak hotel yang terdaftar dan sesuai 

dengan ketentuan Dinas Pendapatan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kota Palu. 

 

Peraturan Daerah Kabupaten 

Kuantan Singingi Nomor 2 Tahun 

2011 tentang Pajak Hotel 

Pendaftaran 

dan Pendataan  

Penetapan dan 

Pemungutan  

 

Penagihan  

Pembukuan 

dan 

Pemeriksaan  


