
BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Efektifitas 

Menurut Roymond (dalam Edward,2013) pada dasarnya pengertian 

efektifitas yang umum menunjukkan pada taraf tercapainya hasil senantiasa 

dikaitkan dengan pengertian efesien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara 

keduanya. Efektifitasnya menekankan pada hal yang dicapai, sedangkan efesiensi 

lebih melihat pada bagimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan 

membandingkan antara input dan outputnya. 

Efektifitifitas adalah tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan atau 

sasaran. Efektifitas ini sesungguhnya merupakan suatu konsep yang lebih luas 

mencakup berbagai faktor didalam maupun diluar diri seseorang. Dengan 

demikian efektifitas tidak hanya dapat dilihat dari sisi produktivitas, tetapi juga 

dapat dilihat dari sisi presepsi atau sikap individu.  

Adapun kriteria untuk mengukur efektifitas suatu organisasi ada tiga 

pendekatan yang dapat digunakan, seperti yang dikemukakan oleh Lubis dan 

Martani (dalam Edward,2013) 

a. Pendekatan Sumber (Resource Approach) yakni mengukur efektifitas dari 

input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk 

memperoleh sumber daya, baik fisik maupun nonfisik yang sesuai dengan 

kebutuhan organisasi. 
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b. Pendekatan Proses (Process Approach) adalah untuk melihat sejauh mana 

efektifitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau 

mekanisme organisasi.  

c. Pendekatan Sasaran (Goals Approach) dimana pusat perhatian pada 

output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (output) 

yang sesuai dengan rencana. 

 

2.2 Pengertian Pajak 

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. 

Terdapat berbagai macam mengenai definisi Pajak di kalangan para 

sarjana ahli dibidang perpajakan. Diantara pendapat para ahli tersebut adalah 

sebagai berikut: 

a. Definisi pajak dikemukakan oleh Soemitro (dalam Resmi,2003):  

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan 

undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat 

jasa timbal-balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan 

dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.  

b. Definisi pajak yang dikemukakan oleh Djajadiningrat (dalam 

Resmi,2003): 

 ”Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan 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”. 
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c. Definisi Pajak menurut Feldmann dalam Resmi (2014:2): 

“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang 

kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya 

secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata 

digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum. 

 

Dari beberapa teori diatas, dapat penulis simpulkan bahwa pajak adalah iuran 

wajib yang harus dibayarkan oleh wajib pajak dengan tidak mendapatkan imbalan 

secara langsung sesua perundang-undangan yang digunakan untuk keperluar 

umum. Terkait dengan penggunaan self assessment system dimana kepercayaan 

diberikan seutuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan 

melaporkan sendiri pajaknya. 

1. Teori Pemungutan Pajak 

Teori pemungutan pajak memberikan penjelasan mengenai hak 

negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut antara lain: 

a. Teori Asuransi 

Teori ini mengibaratkan pembayaran pajak seperti pembayaran 

premi dalam perjanjian asuransi. Hal tersebut ditunjukan untuk 

mengganti biaya yang dikeluarkan negara dalam melaksanakan 

kewajibannya yaitu, melindungi keselamatan dan harta benda 

negaranya. Teori ini banyak ditentang, karena negara tidak boleh 

disamakan dengan perusahaan asuransi 

b. Teori Kepentingan 

Menurut teori ini, dasar pemungutan pajak adalah adanya 

kepentingan dari masing-masing warga negara, termasuk kepentingan 
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dalam perlindungan jiwa dan harta. Semakin tinggi tingkat 

kepentingan perlindungan, maka semakin tinggi pula pajak yang harus 

dibayarkan. 

c. Teori Daya Pikul 

Beban pajak yang harus dibayar harus disesuaikan dengan daya 

pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat 

digunakan dua pendekatan: (1) unsur objektif, dilihat dari besarnya 

penghasilan dan kekayaan yang dimiliki seseorang, (2) unsur subjektif, 

dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus 

dipenuhi. 

d. Teori Bakti 

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan 

rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat 

harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu 

kewajiban. 

e. Teori Asas Daya Beli 

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. 

Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah 

tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara 

akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan 

kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh 

masyarakat lebih diutamakan.(Aristanti,2013:11) 
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2.3 Pengelompokan Pajak Menurut Golongan, Sifat, dan Lembaga 

Pemungutnya 

Adapun Pengelompokan Pajak Menurut Golongan, Sifat, dan Lembaga 

Pemungutnya di uraikan sebagai berikut: 

a. Menurut Golongannya 

Menurut golongannya, pajak dikelompokkan menjadi dua kelompok, 

yaitu: 

1. Pajak Langsung, yatu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib 

Pajak dan tidak dapat dilipahkan ke orang lain. Contoh : Pajak 

Penghasilan (PPh) 

2. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat 

dilimpahkan atau dibebankan ke orang lain. 

b. Menurut Sifatnya 

Menurut sifatnya, pajak dikelompokan menjadi dua , yaitu: 

1. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang ditinjau dari subjeknya, maksudnya 

memperhatikan kondisi/keadaan diri Wajib Pajak. 

2. Pajak Objektif, yaitu pajak yang ditinjau dari objeknya, tanpa 

memperhatikan kondisi/keadaan diri Wajib Pajak. 

c. Menurut Lembaga Pemungutnya 

1. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. 

2. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan 

digunakan untuk biaya rumah tangga daerah. 
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Pajak daerah terdiri atas: 

1. Pajak Provinsi, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah 

Daerah Tingkat I . contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak 

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,dan Pajak Kandaraan di Atas 

Air. 

2. Pajak Kabupaten/Kota, yaitu pajak yang dipungut oleh 

Pemerintah Daerah Tingkat II suatu kabupaten atau kotamadya. 

Contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak 

Reklame, Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Pajak Parkir, Pajak 

Bahan Galian Golongan C, dan bermacam pajak yang 

disesuaikan dengan potensi di suatu daerah 

tersebut.(Irlan,2014:19) 

Disamping jenis pajak tersebut diatas, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

diberi wewenang untuk menetapkan jenis pajak lain sepanjang memenuhi kriteria 

sebagai berikut : 

1. Bersifat pajak dan bukan retribusi. 

2. Bersifat Pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah Kabupaten/Kota 

yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yag cukup rendah serta 

hanya melayani masyarakat di wilayah daerah Kabupaten/Kota yang 

bersangkutan. 

3. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertenangan dengan kepentingan 

umum. 
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4. Objek pajak bukan merupakan Objek Pajak propisnsi dan/atau Pajak 

Pusat. 

5. Potensinya memadai. 

6. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif. 

7. Memperhatikan dampak ekonomi yang negatif. 

8. Memerhatikan aspek keadilan da kemampuan masyarakat dan; 

9. Menjaga kelestarian lingkungan. (Soemarso,2007:626) 

 

2.4 Fungsi Pajak 

Fungsi pajak terdiri dari : 

1. Fungsi Penerimaan (Budgetair) 

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi 

pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagi contoh: 

dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerima dalam negri. 

2. Fungsi Mengatur (Reguler) 

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan 

kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakannya 

pajak yang telah tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian 

pula terhadap barang mewah.(Waluyo,2011:6) 

Contoh : 

a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk 

mengurangi konsumsi minuman keras. 

b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk 

mengurangi gaya hidup konsumtif. 
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c. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0%, untuk mendorong ekspor 

produk Indonesia di pasaran dunia. (Mardiasmo,2011:2) 

 

2.5 Unsur-unsur pajak 

a. Subjek Pajak 

Subjek pajak adalah orang yang dikenakan wajib pajak, misalkan 

orang pribadi atau badan usaha. 

b. Objek Pajak 

Objek pajak adalah apa yang dikenakan wjib pajak, maksudnya 

misalkan itu adalah makanan atau pakaian. 

 

2.6 Tarif Pajak 

Ada 4 macam tarif pajak yaitu: 

a. Tarif Sebanding atau Profosional 

Yaitu tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun 

jumlah yang dikenal pajak sehingga besarnya pajak yang terutang 

proposional terhadap besarnya nilai yang dikenal pajak. 

b. Tarif Tetap 

Yaitu tarif berupa jumlah yang tetap terhadap jumlah yang dikenal 

pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. 

c. Tarif Progresif 

Yaitu tarif yang digunakan semaki besar bila jumlah yang dikenal 

pajak semakin besar. 
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d. Tarif Degresif 

Yaitu persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah 

yang dikenal pajak semakin besar.(Mardiasmo,2009:9) 

 

2.7 Syarat Pemungutan Pajak 

Yang termasuk ke dalam syarat-syarat pemungutan pajak yaitu: 

1. Pemungutan pajak harus adil 

Seperti halnya produk hukum, pajak pun mempunyai tujuan untuk 

menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam 

perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya. 

Contohnya: 

a. Dengan mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak. 

b. Pajak diberlakukan bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat 

sebagai wajib pajak. 

c. Sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai 

dengan berat ringannya pelanggaran. 

2. Pengaturan pajak harus berdasarkan Undang-Undang 

Sesuai dengan Pasal 23 UUD 1945 yang berbunyi: “Pajak dan 

pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-

Undang”, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan UU 

tentang pajak, yaitu: 

a. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan UU 

tersebut harus dijamin kelancarannya. 
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b. Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara 

umum. 

c. Jaminan hukum akan terjaganya kerahasiaan bagi para wajib pajak. 

3. Pemungutan Pajak Tidak Mengganggu Perekonomian 

Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak 

mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, 

maupun jasa. Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan 

masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok pajak, 

terutama masyarakat kecil dan menengah. 

4. Pemungutan Pajak Harus Efesien 

Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak 

harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah dari 

pada pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak 

harus sederhana dan mudah untuk dilaksanakan. Dengan demikian, wajib 

pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak baik dari 

segi perhitungan maupun dari segi waktu. 

5. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana 

Bagaimana pajak dipungut akan sangat menentukan keberhasilan 

dalam pungutan pajak.sistem yang sederhana akan memudahkan wajib 

pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan 

memberikan dampak posiif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan 

kesadaran dalam pembayaran pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan 

pajak rumit, orang akan semakin enggan membayar pajak. 
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Contoh: 

a. Bea matrai disederhakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif. 

b. Tarif PPN yang beragam disederhakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10% 

c. Pajak perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan 

disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan 

maupun perseoranga (pribadi). (Aristanti, 2013:17-18) 

 

2.8 Prinsip-Prinsip Perpajakan yang Baik 

1. Prinsip Manfaat 

Artinya secara umum, barang-barang dan jasa-jasa yang disediakan 

oleh pemerintah merupakan barang untuk kepentingan umum/untuk 

dimanfaatkan oleh masyarakat luas. 

2. Prinsip Kemampuan Membayar 

Artinya negara memperoleh penghasilan dari wajib pajak melalui 

sumbangan sesuai dengan kemampuannya. 

3. Efesiensi 

Artinya pengenaan pajak harus mempertimbangkan aspek 

efesiensinya karena dengan adanya pengenaan paja maka akan menaikan 

harga barang atau jasa tersebut. 

4. Pertumbuhan Ekonomi 

Artinya sistem perpajakan yang baik harus dapat mengacu pada 

pertumbuhan ekonomi, dapat memberi dorongan bagi pembukaan 

lapangan kerja yang mendorong pertumbuhan secara bersaing di berbagai 

sektor ekonomi. 
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5. Kecukupan Penerimaan 

Artinya penerapan jenis pajak harus layak dan memadai sebagai 

sumber dana untuk membiayai pengeluaran pemerintah, jangan sampa cost 

of collection lebih besar dari perolehan pajaknya. 

6. Stabilitas 

Artinya dalam pengenaan pajak perlu adanya stabilitas penerimaan 

pajak karena jika penerimaan pajak bersifat fluktuatif, maka program 

pemerintah yang telah direncanakan dalam APBN dapat terganggu. 

7. Kesederhanaan 

Artinya suatu sistem perpajakan haruslah sederhana dan mudah 

dipahami masyarakat, terutama wajib pajak. 

8. Rendahnya Biaya Administrasi  dan Biaya Kepatuhan 

Artinya sistem perpajakan yang baik harus memiliki biaya 

administrasi dan kepatuhan yang rendah. 

9. Netralitas 

Artinya sistem perpajakan yang baik harus dapat menghilangkan 

terjadinya distorsi dalam perilaku konsumsi dan produksi oleh masyarakat, 

yang dapat membantu menarik investor lain untuk melakukan 

investasi.(Irlan, 2014:14) 

 

2.9 Cara Pemungutan Pajak 

Terdapat 2 cara pemungutan pajak yaitu: 

1.  Stelsel Pajak 

Cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan 3 (tiga) stelsel, 

yaitu : 
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a.  Stelsel Nyata (Rill Stelsel) 

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang 

nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir 

tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah 

dapat diketahui. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan 

lebih realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan 

pada akhir periode (setelah penghasilan rill diketahui). 

b.  Stelsel Anggapan (Fictive Stelsel) 

Pengenaan pajak didasarkan  pada suatu anggapan yang 

diatur oleh undang-undang, sebagai contoh, penghasilan suatu tahun 

dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun 

pajak berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dibayar 

selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun. 

Kelemahannya 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 suatu anggapan, kemudaian pada akhir tahun besarnya 

pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila 

besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak 

menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah 
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kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil, maka 

kelebihnnya dapat diminta kembali. 

2.  Sistem Pemungutan Pajak 

Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan 

yaitu: 

a. Official Assessment System 

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang 

memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan 

besarnya pajak yang terutang. 

Ciri-ciri Official Assessment System 

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada 

pada fiskus. 

2. Wajib Pajak bersifat pasif. 

3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak 

oleh fiskus. 

b. Self Assessment System 

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi 

wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk 

menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri 

besarnya pajak yang harus dibayar. 

c. Withholding System 

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak memberi 

wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut 

besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.(Waluyo,2007:18) 
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2.10 Wajib Pajak, Hak, Subjek, dan Objek Pajak 

a. Wajib Pajak 

Kewajiban perpajakan Wajib Pajak Badan maupun Perseorangan 

sesuai Undang-Undang KUP antara lain adalah : 

1. Wajib mendaftarkan diri kepada KPP terdekat untuk mendapatkan 

NPWP 

2. Wajib mengisi dan menyampaikan SPT dengan benar, lengkap, dan 

jelas 

3. Wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang melalui kantor 

pos atau bank persepsi yang ditunjuk 

b. Hak Wajib Pajak 

1. Hak menunda penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) 

2. Hak Membetulkan SPT 

3. Hak menunda pembayaran 

4. Hak dihapuskan sanksi administrasi 

5. Hak mengajukan keberatan dan banding 

6. Hak kompensasi 

c. Subjek Pajak 

Pengertian Subjek Pajak meliputi orang pribadi, warisan yang 

belum terbagi sebagai satu kesatuan, badan, dan usaha tetap, sebagai 

berikut : 

1. Orang pribadi 
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2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan 

yang berhak 

3. Badan usaha 

4. Bentuk usaha tetap 

d. Objek Pajak 

Objek pajak dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan 

dasar untuk menghitung pajak terutang. Yang menjadi objek pajak PPh 

adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang 

ditrima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia 

maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau 

untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan 

nama dan dalam bentuk apapun.(Waluyo,2007 : 66-68) 

 

2.11 Syarat Menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) 

Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan 

Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai No.42 Tahun 2009 (yaitu yang 

melakukan penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak), wajib melaporkan 

usahanya pada kantor Direktorat Jendral Pajak yamg wilayah kerjanya meliputi 

tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha, dan tempat kegiatan usaha 

dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak. Kecuali untuk 

Pengusaha Kecil, yaitu pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan 

penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah 

peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 600.000.000,00 

(enam ratus juta rupiah) tidak wajib menjadi PKP (pengusaha kena pajak) 
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a. Surat Pemberitahuan (SPT) 

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak 

digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, 

objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, 

menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

b. Surat Setoran Pajak (SSP) 

Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran 

pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau lebih 

dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran 

yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. (Mardiasmo, 2011:29). 

 

2.12 Asas Pemungutan Pajak 

Banyak pendapat ahli yang mengemukakan tentang asas-asas perpajakan 

yang harus ditegakkan dalam membangun suatu sistem perpajakan, diantara 

pendapat para ahli tersebut yaitu yang paling terkenal adalah four maxims dari 

Adam Smith. Menurut Adam Smith, pemungutan pajak hendaknya didasarkan 

atas empat asas, yaitu equity, certainty, convenience, dan economy. Berikut ini 

dijelaskan beberapa asas yang penting untuk diperhatikan dalam mendisain sistem 

pemungutan pajak: 

a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal) 

Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak mengenakan pajak atas 

seluruh peghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya. 

Baik penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun penghasilan 

yang berasal dari luar negeri. 
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b. Asas Sumber 

Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak mengenakan pajak atas 

penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat 

tinggal wajib pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari 

Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya tadi. 

c. Asas Kebangsaan 

Asas ini mengatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan 

kebangsaan suatu Negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia 

dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia 

yang bertempat tinggal di Indonesia. (Supramono, 2010:1) 

 

2.13 Definisi kepatuhan wajib pajak 

a Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak 

Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak menyatakan bahwa sebagai 

suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban 

perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Siti Kurnia Rahayu 

(dalam Safitri 2010;138) 

b Jenis-jenis kepatuhan Wajib Pajak 

Adapun jenis-jenis kepatuhan Wajib Pajak adalah : 

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak 

memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam 

Undang-undang perpajakan. 

2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara 

subtansif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material 
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perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa Undang-Undang pajak 

kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal.(Devano 

dan Siti, 2006:110) 

 

2.14 Pendapatan Asli Daerah 

Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu penerimaan yang diperoleh daerah 

dari sumber-sumber dalam wlayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peratura 

daerahnya sesua dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi : 

1. Hasil Pajak Daerah 

2. Hasil Retribusi daerah 

3. Hasil Perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah 

lainnya yang dipisahkan antara lain deviden, dan penjualan saham 

memiliki daerah serta. 

4. Lain-lain hasil pendapatan asli daerah yang sah antara hasil penjualan 

asset tetap daerah dan jasa giro.(Herry,2010:213) 

 

2.15 Pajak Hotel 

a. Pengertian Pajak Hotel 

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Pengenaan pajak 

hotel tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten/kota yang ada di 

Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada 

pemerintah kabupaten/kota. oleh karena itu, untuk dapat dipungut oleh 

suatu daerah kabupaten/kota pemerintah daerah harus terlebih dahulu 

menerbitkan peraturan daerah. 
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Dalam pemungutan pajak hotel terdapat beberapa terminology 

yang perlu diketahui. Terminology tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Hotel adalah bangunan khusus yang disediakan bagi orang untuk 

dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas 

lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang 

menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali oleh 

pertokoan dan perkantoran. 

2. Rumah penginapan adalah penginapan dalam bentuk dan klasifikasi 

apapun beserta fasilitasnya yang digunakan untuk menginap dan 

disewakan untuk umum. 

3. Pengusaha hotel adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk 

apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya 

melakukan usaha di bidang penginapan. 

4. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima 

sebagai imbalan atas pembayaran barang atau pelayanan sebagai 

pembayaran kepada pemilik hotel. 

5. Bon penjualan (bill) adalah bukti pembayaran, yang sekaligus 

sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat 

mengajukan pembayaran atas jasa pemakaian kamar atau tempat 

penginapan beserta fasilitas penunjang lainnya kepada subjek pajak. 

b. Objek Pajak Hotel  

Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel 

dengan pembayaran, termasuk pelayanan sebagaimana dibawah ini. 
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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 tinggal jangka pendek 

antara lain : gubuk pariwisata (cottage), motel, wisma pariwisata, 

pensanggarahan (hotel), losmen, dan rumah penginapan. 

2. Pelayanan penunjang sebagai pelengkap fasilitas penginapan atau 

tempat tinggal jangka pendek maupun jangka panjang yang sifatnya 

memberikan kemudahan dan kenyamanan. Pelayanan penunjang, 

antara lain telepo, fskdimile, teleks, fotokopi, pelayanan cuci, 

setrika, taksi, dan pengangkutan lainnya, yang disediakan atau 

dikelola hotel. 

3. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu 

hotel, bukan untuk umum. Fasilitas olahraga dan hiburan antara lain 

pusat kebugaran (fitness center), kolam renag, tenis, golf, karaoke, 

pub, diskotik, yang disediakan atau dikelola hotel. 

4. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di 

hotel. 

c. Tarif Pajak Hotel 

1. Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang 

seharusnya dibayar kepada hotel 

2. Tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar 

pengenaan 
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3. Tarif pajak rumah kost ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari 

dasar pengenaan. 

d. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hotel 

Pemungutan pajak hotel di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar 

hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan 

pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan pajak hotel pada suatu 

kabupate atau kota adalah sebagaimana di bawah ini. 

1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah. 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. 

3. Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengukur tentang pajak hotel 

4. Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang Pajak Hotel 

sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang Pajak Hotel 

pada kabupaten/kota dimaksud. 

e. Bukan Objek Pajak Hotel 

Pada pajak hotel, tidak semua pelayanan yang diberikan oleh 

penginapan dikenakan pajak. Ada beberapa pengecualian yang tidak 

termasuk objek pajak, yaitu : 

1. Penyewaan rumah atau kamar, apartemen, dan atau fasilitas tempat 

tinggal lannya yang tidak menyatu dengan hotel; 

2. Pelayanan tinggal di asrama dan pondok pesantren; 
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3. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan di hotel yang 

digunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran; 

4. Pertokoan, perkantoran, perbankan, dan salon yang digunakan oleh 

umum di hotel ; dan 

5. Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan 

dapat dimanfaatkan oleh umum. (Siahaan:2005:247) 

 

2.16 Pajak Restoran 

a. Pengertian Pajak Restoran 

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Pemungutan 

pajak restoran di Indonesia saat ini diasarkan pada Undang-Undang 

Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undnag-Undang 

Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. 

Semula menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Pajak atas 

hotel disamakan dengan restoran dengan nama Pajak Hotel dan 

Restoran. Akan tetapi, berdasarkan Undang-Undang No 34 Tahun 2000 

jenis pajak tersebut dipisahkan menjadi dua jenis pajak yang berdisi 

sendiri, yaitu Pajak Hotel dan Pajak Restoran. 

1. Restoran adalah Fasilitas penyedia makanan dan/ atau minuman 

dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, 

kafetaria, bar, dan sejenisnya termasuk juga jasa boga dan catering 
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2. Warung adalah Fasilitas penyedia makanan dan/ atau minuman 

dengan dipungut bayaran yang berada di Lingkungan Pemukiman 

Masyarakat dan sejenisnya; 

3. Kantin adalah Fasilitas penyedia makanan dan/ atau minuman 

dengan dipungut bayaran yang berada di Lingkungan Kantor, 

Sekolah, Pabrik, Rumah Sakit dan sejenisnya. 

b. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Restoran 

Pemungutan Pajak Restoran di Indonesia saat ini didasarkan pada 

dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh 

masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar Hukum pemungutan pajak 

restoran pada suatu kabupaten atau kota adalah sebagaimana di bawah 

ini. 

1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yag merupakan perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah 

dan retribusi Daerah. 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. 

3. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur tentang Pajak 

Restoran. 

4. Keputusan bupatiwalikota yang mengatur tentang Pajak Restoran 

sebagai atura pelaksanaan peraturan daerah tentang Pajak Restoran 

pada kabupaten/kota dimaksud. 

 

 



 35 

c. Objek Pajak Restoran 

Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan Restoran 

dengan pembayaran. Termasuk dalam objek pajak restoran adalah 

rumah makan, cafe, bar, dan sejenisnya. Pelayanan di restoran/rumah 

makan meliputi penjualan makanan dan atau minuman di restoran/ 

rumah makan, termasuk penyediaan makan/minuan yang diantar/dibawa 

pulang. 

d. Bukan Objek Pajak Restoran 

Pada pajak restoran tidak semua pelayanan yang diberikan oleh 

restoran/rumah makan dikenakan pajak. Ada beberapa pengecualian 

yang tidak termasuk objek pajak, yaitu: 

1. Pelayanan usaha jasa boga atau katering; dan 

2. Pelayanan yang disediakan oleh restoran atau rumah makan yang 

peredarannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan 

peraturan daerah, misalnya saja tidak melebihi Rp30.000.000,00 per 

tahun. 

e. Tarif Pajak Restoran :  

1. Dasar Pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang 

diterima atau yang seharusnya diterima Restoran. 

2.  Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (Sepuluh persen) dari 

dasar pengenaan pajak. 

3. Tarif Pajak kantin dan warung ditetapkan sebesar 5% (lima persen) 

dari dasar pengenaan pajak. 
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f. Wilayah Pungutan, Masa Pajak, Perhitungan dan Saat Pajak Terutang : 

1. Pajak Restoran yang terutang dipungut dalam wilayah Kota 

Pekanbaru. 

2. Masa Pajak Restoran adalah 1 (satu) bulan kalender setelah 

pembayaran kepada Restoran yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak 

untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang. 

3. Besarnya Pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara 

mengalikan tarif Pajak. 

 

2.17 Pandangan Islam Tentang Pajak 

1. Pandangan Islam Tentang Pajak 

Terdapat ayat Al-Qur‟an yang melandasi bahwa pajak tidak boleh 

dibebankan kepada kaum muslimin karena musimin telah diwajibkan 

zakat, berikut firman Allah: 

                        

                 

 

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” 

(An-Nisa:29) 

 

Dalam ayat ini Allah melarang hamba-Nya saling memakan harta 

sesamanya dengan jalan yang tidak dibenarkan. 
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Pajak menurut beberapa Ulama : 

1. Hadits Uqbah bin „Amir radhiyallahu „anhu, berkata: Saya mendengar 

Rasulullah shallallahu „alaihi wasallam bersabda: 

“Tidak akan masuk surga orang yang mengambil pajak (secara zhalim, 

pent).” (HR. Abu Daud II/147 no.2937. Hadist ini dinilai dho‟if oleh 

syaikh Al-Albani) 

2. Menurut Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah dalam kitabnya, 

Huquq Ar-Ra‟iy war Ra‟iyyah, mengatakan, “Adapun kemungkaran 

seperti pemungutan pajak, maka kita mengharap agar pemerintah 

meninjau ulang (kebijakan itu)”. 

Menyatakan bahwa pajak boleh diambil dari kaum muslimin, jika 

memang negara sangat membutuhkan dana, dan untuk menerapkan 

kebijaksanaan inipun harus terpenuhi dahulu beberapa syarat. 

Diperbolehkannya memungut pajak menurut para ulama tersebut 

di atas dengan alasan utamnya adalah untuk mewujudkan 

kesejahteraan umat, karena dana pemerintah tidak mencukupi untuk 

membiayai berbagai “pengeluaran”, yang jika pengeluaran itu tidak 

dibiayai, maka akan timbul kemudharatan. Sedangkan mencegah 

kemudaratan adalah suatu kewajiban. 

 

 

 

2.18 PENELITIAN TERDAHULU 



 38 

No Nama Peneliti Judul Hasil Perbedaan 

1. Atik Choirul 

Ummah 

(2012) 

Efektivitas 

Pengelolaan 

Pajak Restoran 

di Dinas 

Pengelolaan 

Keuangan 

Daerah 

(DPKD) Kota 

Semarang 

Pengelolaan 

Pajak Restoran 

di Dinas 

Pengelolaan 

Keuangan 

Daerah kota 

Semarang sudah 

efektif 

Metode anaisis 

peneliti 

sebelumnya 

menggunakan 

metode deskriptif 

kuantitatif 

2. Edward W. 

Memah (2013) 

Efektivitas dan 

Kontribusi 

Penerimaan 

Pajak Hotel 

dan Restoran 

Terhadap PAD 

Kota Manado 

Kontribusi 

pajak hotel dan 

restoran pada 

tahun 2007-

2011 sangat 

efekif sehingga 

dapat 

mempengaruhi 

jumlah PAD 

yang diterima 

oleh Kota 

Manado 

Peneliti terdahulu 

menghitung 

kontribusi pajak 

hotel dan pajak 

restoran terhadap 

PAD kota Manado, 

sedangkan peneliti 

sekarang meneliti 

efesiensi sistem 

pemungutan pajak 

secara Self 

assessment pada 

penerimaan pajak 

hotel di koa 

Pekanbaru 

3. Yulia Priskila 

Lumentah 

(2013) 

Analisis 

Penerapan 

Sistem 

Pemungutan 

Pajak Hiburan 

Di Kota 

Manado 

Pajak hiburan 

yang dipungut 

oleh Dinas 

Pendapatan 

Daerah Kota 

Manado telah 

sesuai dengan 

peraturan yang 

berlaku yaitu 

Peraturan 

Daerah Manado 

No.2 Tahun 

2011 

Peneliti terdahulu 

menganalisis 

penerapan sistem 

pemungutan pajak 

hiburan di kota 

Manado, 

sedangkan peneliti 

sekarang meneliti 

efesiensi sistem 

pemungutan pajak 

secara Self 

assessment pada 

penerimaan pajak 

hotel di koa 

Pekanbaru 

4. Gerry 

Dotulong, 

David 

Saerang, dan 

Agus Poputra 

(2014) 

Analisis 

Potensi 

Penerimaan 

dan Efektifitas 

Pajak Restoran 

di Kabupaten 

Potensi 

penerimaan 

pajak restoran 

di Kabupaten 

Minahasa Utara 

cukup tinggi, 

Peneliti terdahulu 

menghitung 

penerimaan dan 

efektivitas pajak 

restoran, 

sedangkan peneliti 
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No Nama Peneliti Judul Hasil Perbedaan 

Minahasa 

Utara 

tetapi dalam 

perhitungan 

efektivitasnya, 

pajak restoran 

tidak mencapai 

target 

efektivitas yang 

ditentukan 

sekarang meneliti 

efesiensi sistem 

pemungutan pajak 

secara Self 

assessment pada 

penerimaan pajak 

hotel 

5. Haris, 

Topowijono, 

dan Sri 

sulasmiyati 

(2016) 

Pengaruh self 

assessment 

system dan 

pemeriksaan 

Pajak terhadap 

penerimaan 

pajak 

penghasilan 

(PPh) 

Jumlah SSP, 

SPT, SKPKB 

dan SKPKBT 

berpengaruh 

secara 

signifikan 

terhadap 

penerimaan PPh 

secara simultan 

Peneliti terdahulu 

meneliti pengaruh 

self assessment 

system dan 

pemeriksaan pajak 

terhadap PPh, 

sedangkan peneliti 

sekarang 

menganalisis 

sistem self 

assessment pada 

pendapatan pajak 

hotel kota 

Pekanbaru 

6. Alvin (2016) Analisis 

Pelaksanaan 

Peraturan 

Daerah Nomor 

7 Tahun 2011 

Tentang Pajak 

Hotel Kategori 

Rumah Kos Di 

Kota 

Pekanbaru 

Pelaksanaan 

Peraturan 

Daerah Nomor 

7 Tahun 2011 

Tentang Pajak 

Hotel Kategori 

Rumah kos di 

Kota Pekanbaru 

belum 

maksimal 

Peneliti terdahulu 

menganalisa 

pelaksanaan 

peraturan daerah 

tentang pajak hotel 

kategori rumah kos 

di kota Pekanbaru, 

sedangkan peneliti 

sekarang meneliti 

efesiensi sistem 

pemungutan pajak 

secara Self 

assessment pada 

penerimaan pajak 

hotel 
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2.19 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KESADARAN 

WAJIB PAJAK 

1. Mendaftarkan diri 

2. Menghitung 

pajak 

3. Membayar pajak 

4. Pelaporan 

dilakukan oleh 

wajib pajak 

PELAYANAN 

1. Koordinasi  

2. Sosialisasi 

 

SELF 

ASSESSMENT 


