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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Sistem dan Prosedur 

Menurut Yogianto yang mengutip dari Jerry Fritz Gerald dan Warren d. 

Stalling, pendekatan system yang lebih menekankan pada prosedur 

mendefinisikan system sebagai berikut: 

 “suatu system adalah suatu jaringan yang paling berhubungan,berkumpulan 

bersama-sama untuk melakukan kegiatan atau untuk meyelesaikan suatu 

sasaran tertentu” 

Sedangkan menurut Yodianto mengutip dari Richard f, Neuschel, 

didefinisikan sebagai berikut” 

“suatu prosedur adalah urutan-urutan yang tepat dari tahapan-tahapan 

instruktur yang menerangkan apa (what) yang dikerjakan, siapa (who) yang 

mengerjakan, kapan (when)  yang dikerjakan, dan bagaimana (how) 

mengerjakan nya”.  

 

2.1.1  Definisi sitem menurut Mulyadi sebagai berikut 

a. Setiap system terdiri atas unsur-unsur 

b. Unsur-unsur tersebut merupakan bagian terpadu system yang bersangkutan 

c. Unsur-unsur trsebut bekerja sama untuk mencapai tujuan system 

d. Suatu prosedur merupakan bagian dari system lain yang lebih besar 

Prosedur pengendalian merupakan kebijakan dan aturan mengenai 

kelakuan karyawan yang dibuat untuk menjamin bahwa tujuan pengendalian 

manajemen dapat tercapai. 
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2.1.2 Secara umum prosedur pengendalian yang baik terdiri dari: 

1. Penggunaan wewenang secara tepat waktu melakukan suatu kegiatan atau 

transaksi 

2. Pembagian tugas 

3. Pembuatan dan penggunaan dokumen dan catatan yang memadai 

4. Keamanaan yang memadai terhadap asset dan dokumen 

5. Pengecekan independen terhapa kinerja 

 Pengertian prosedur menurut Zaki Baridwan adalah urutan pekerjaan 

klerial yang melibatkan beberapa orang dalam suatu bagian atau lebih, disusun 

untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi yang sering 

terjadi. 

 

2.2 Pengendalian internal 

Pengertian Pengendalian internal  

 Pengendalian internal merupakan salah satu unsur penting dalam 

perusahaan suatu organisasi, terutama perusahaan bisnis. Tanpa pengendalian 

internal maka manajemen tidak akan mngetahui dan merasa yakin apakah yang 

telah mereka lakukan sudah sesuai dengan pengendalian internal, maka 

manajemen akan memperoleh peringatan dini bila ada ssuatu yang akan 

membahayakan perusahaan. Oleh karena itu keberadaan pengendalian internal 

dalam manajemen modern merupakan kebutuhan perusahaan. 

 Walaupun banyak perusahaan atau organisai telah memiliki system 

pengendalia internal, namun banyak dari mereka yang tidak dapat ,emgimpleatasi 
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dengan benar, sehingga ke beradaan system pengendalian internal yang 

dimilikinya menjadi suatu yang mubazir, tidak efektifnya system pengendalian 

internal yang telah dibangun bisa jadi disebabkan kurang pedulinya manajemen 

atau kurang mampunya pegawai perusahann dalam menimpementasikan system 

pengendalian internal tersebut 

 Menurut COSO, system pengendalian internal (SPI) adalah segala 

komponen baik berupa proses, elemen-eleme maupun kegiatan yang terjalin erat 

dan berfungsi untuk memastikan agar segala kegiatan yang akan, sedangkan dan 

telah dilakukan berjalan menuju kearah tujuan organisasi sebagai mana telah 

ditetapkan dan diselenggarakan dengan cara-cara yang seefisien mungkin 

(Pickett,2003) 

 Menurut Saseksi 319 yang dikutip dari buku Jerry R Strawser, Robert H 

Strawser (2001:5-3) mendefinisikan pengendalian internal sebagai suatu proses 

yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personal tiga golongan 

berikut ini : 

1. Keandalan pelaporan keuangan  

2. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku 

3.  Efektifitas dan efisiensi anggaran 

 Sedangkan Mulyadi (2013:163) menyebutkan bahwa system pengendalian 

internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang 

dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi , mengecek ketelitian dan 

keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong nya kepatuhan 

manajemen. 
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 Menurut Diana (2011:182) pengendalian internal adalah semua rencana 

organisasi, metode dan pengukuran yang dipilih oleh suatu kegiatan usaha untuk 

mengamankan harta kekayaan, mengejek keakuratan dan keandalan data 

akuntansi usaha tersebut, meningkatkan efisiensi operasional dan mendukung 

dipatuhnya kebijakan manajerial yang telah diciptakan . 

 

2.2.1 Pengendalian internal meliputi beberapa aktifitas,yaitu: 

1. Perencanaan  

2. Koordinasi antara berbagai bagian dalam organisasi 

3. Komunikasi informasi 

4. Pengambilan keputusan 

5. Memotivasi orang-orang dalam organisasi agar prilaku sesuai tujuan 

organisasi 

6. Pengendalian  

7. Penilaian kerja     

 Berdasarkan definisi yang telah ditemukan, bahwa perusahaan 

menginginkan tercapainya tujuan tersebut untuk mencapainya diperlukan 

pengendalian internal. Pengendalian merupakan alat untuk meletakkan 

kepercayaan auditor bebasnya laporan keuangan dari kemungkinaan kesalahan 

dan kecurangan. Perusahaan berusaha untuk membuat struktur pengendalian 

dengan baik, melaksanakan, dan mengawasinya agar efektivitas perusahaan bisa 

tercapai, pengendalian internal yang baik akan menjamin ketelitian data akuntansi 

yang menghasilkan sehingga data tersebut dapat dipercaya. 
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 Pengendalian internal mempunyai tujuan untuk mendapatkan data tepat 

dan dapat percaya, melindungi harta atau aktiva perusahaan, dan meningkatkan 

efektivitas dari seluruh anggota perusahaan sehingga perusahaan dapat berjalan 

sesuai dengan tujuan yang ditetapkan 

 Pengendalian internal disusun berdasarkan tujuan untuk memberikan 

keyakinan yang menandai bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai 

dengan prinsip akuntansi yang berlaku diindonesia. Manajemen merancang 

system pengendalian internal yang efektif dengan empat tujuan pokok berikut ini : 

 

2.2.2 Tujuan sistem pengendalian internal 

 Empat tujuan menurut Mulyadi (2013:180) menyatakan tujuan dari 

pengendalian internal adalah untuk memberikan keyakinaan pencapaian dalam 

tiga golongan tujuan sebagai: 

1. Keandalan informasi keuangan 

2. Kapatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku 

3. Efektivitas dan efisiensi  

 Unsur-unsur system pengendalian internal 

 Suatu system dari sub-sub system atau unsur pembentukan system yang 

saling berhubungan dan saling ketergantungan bahkan mungkin saja dapat 

mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Begitu juga suatu pengendalian internal 

tersebut 
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2.2.3 Peran penting sistem pengendalian internal 

 Dimana dalam sebuah sistem pengendalian internal itu mempunyai peran 

penting diantaranya adalah: 

a. Membantu manajemen dalam mengendalikan dan memastikan 

keberhasilan kegiatan organisasi. 

b. Menciptakan pengawasan melekat, menutupi kelemahan dan keterbatasan 

personel, serta mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dan 

kecurangan. 

c. Membantu auditor dalam menentukan ukuran sampel dan pendekatan audit 

yang akan diterapkan 

d. Membantu uditor dalam memastikan efektivitas 

e. Audit, dengan keterbatasan waktu dan biaya audit 

Lingkungan pengendalian adalah kondisi dalam instansi pemerintahan 

yang mempengaruhi internal. Unsur ini menekankan bahwa pimpinan instansi 

pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara keseluruhan 

lingkungan organisasi, sehingga dapat menimbulkan perilaku positif dan 

mendukung pengendalian internal dan manajemen yang sehat. 

 

2.2.4  Lingkungan Pengendalian Internal 

Lingkungan pengendalian dapat diwujudkan melalui 

a. Penegakan integritas dan nilai etika. 

b. Komitmen terhadap kompetensi 

c. Kepemimpinaan yang kondusif 

d. Pembentukan struktur organisasi yang sesui dengan kebutuhan 
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e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat 

f. Penyusunaan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan 

sumber daya manusia 

g. Perwujudan peran aparat pengawasan intrnal pemerintahan yang efektif 

h. Hubungan kerja yang baik dengan unstansi pemerintahan terkait. 

 

2.2.5 Unsur-unsur Pengendalian Internal  

 Menurut Mulyadi (2002:183-195) unsur-unsur pengendalian internal 

diantaranya adalah: 

1. Struktur perusahaan yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara 

tegas 

Struktur perusahaan merupakan kerangka pembagian tanggung jawab 

fungsional kepada unit-unit perusahaan yang dibentuk untuk melaksanakan 

kegiatan-kegiatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap 

kekayaan, utang, pendapatan biaya 

2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan 

System wewenang dan prosedur pembukuan dalam perusahaan 

merupakan alat bagi manajemen untuk mengadakan pengendalian terhadap 

operasi dan transaksi-transaksi yang terjadi dan juga untuk mengklafikasi data 

akuntansi yang tepat. Klarifikasi data akuntansi ini dapat dilakukan dalam 

rekening-rekening buku besar. Susunan rekening-reking dalam buku besar 

biasanya disebut chart of accounts. 
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dalam buku akuntasi penyusuan prosedur dan metode yang ditulis oleh 

Daridwan menurut AICPA susunan rekening yang baik harus memenuhi hal-

hal sebagai berikut: 

a. Membantu mempermudah penyusunan laporan-laporan keuangan untuk 

laporan lainnya dengan ekonomis 

b. Meliputi rekening-rekening yang untuk menggambarkan dengan baik dan 

teliti harta-harta, utang-utang, pendapatan-pendapatan, dan biaya-biaya 

yang harus dirinci sehingga memuaskan dan berguna 

c. Mengurangi dengan teliti dan singkat apa yang harus dimuat didalam 

setiap rekening 

d. Memberi batas sejelas-jelas antara pos-pos aktiva, modal, pendapatan-

pendapatan dan biaya-biaya 

e. Membuat rekening-rekening control apabila diperlukan 

Pengendalian terhadap operasi dan transaksi-transaksi dapat dilakukan 

melalui prosedur-prosedur yang ditetapkan lebih dahulu. Prosedur yang akan 

disusun untuk seluruh kegiatan perusahaan. Dalam setiap prosedur akan 

digunakan dokumen-dokumen yang merupakan bukti terjadinya transaksi dan 

juga sebagai dasar untuk pencatatan transaki-transaksi pencatatan 

3. Praktek yang sesuai dalam melaksanakan tugas dan fungsional setiap unit 

perusahaan 

Pembagian tanggung jawab fungsional dan system wewenang dan 

prosedur pencatatan yang telah ditetapkan tidak akan terlaksanakan dengan 

baik jika tidak diciptakan cara-cara untuk menjamin praktek yang sehat dalam 
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melaksanakan. Adapun cara-cara yang ditempuh oleh perusahaan dalam 

menciptakan praktek yang sehat adalah 

a. Penggunaan formulir bernomor urut tercetak yang pemakainnya harus 

dipertanggung jawab  

b. Pencatatan transaksi harus dilakukan pada saat transaksi terjadi atau segera 

setelah transaksi terjadi 

c. Pemeriksaan mendadak dilaksanakan tanpa pemberitahuaan    terlebih 

dahulu kepada pihak yang akan diperiksa 

d. Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh satu 

orang atau satu unit perusahaan tanpa adanya campur tangan orang atau 

perusahaan lain 

e. Perputaran jabatan untuk menghindari terjadinya persengkokolan  

f. Secara periodic diadakan pencocokan fisik kekayaan dengan catatannya 

g. Pembentukan unit perusahaan yang bertugas untuk mengecek efektivitas 

unsur-undur system pengendalian internal yang lain,   unit perusahaan ini 

disebut satuan pengawasan internal dan staf pemeriksaan internal 

h. Dokumen dan catatan yang memadai, sebisa mungkin dokumen dirancang 

untuk memenuhi berbagai keperluan 

4. Karyawan yang mutunya bertanggung jawabnya 

Bagaimana baiknya struktur perusahaan, system otoritas prosedur 

pencatatan, serta berbagai cara diciptakan untuk mendorong praktek yang 

sehat, semua sangat tergantung kepada melaksnakannya, untuk mendapatkan 
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karyawan yang berkompeten dan dapat dipercaya, cara berikut ini dapat 

ditempuh: 

a. Seleksi calon karyawan berdasarkaan persyaratan yang dituntut 

pekerjaannya 

b. Pengembangan pendidikan karyawan selama menjadi karyawan 

perusahaan, sesuai dengan tuntutan perkembangan pekerjaan 

 

2.2.6 Keterbatasan pengendalian internal 

 Menurut Mulyadi (2013:182) mengidentifikasi keterbatasan bawaan yang 

melekat dalam setiap pengendalian internal yaitu : 

1. Kesalahan dalam pertimbangan (poor judgement) 

Sering kali, manajemen dan prosonil lainnya dapat salah dalam 

mempertimbangkan keputusan bisnis yang diambl atau dalam 

melaksanakan tugas rutin karena tidak memadai informasi, keterbatasan 

waktu atau tekanan lain 

2. Gangguan (breakdown) 

Gangguan dalam pengendalian yang telah ditetapkan dapat terjadi karena 

personal memahami perintah atau membuat kesalahan karena kelalaian, 

tidaka adanya perhatian, kelelahaan. Perubahan yang bersifat sementara 

atau permanen dalam personal atau dalam sistem dan prosedur dapat pula 

mengakibatkan gangguan 

3. Kolusi (collusion) 

Kolusi dapat mengakibatkan bobolnya pengendalian internal yang 

dibangun untuk melindungi kekayaan entis dan terungkapnya ketidak 
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beresan atau tidak terdeteksinya kecurangan oleh pengendalian internal 

yang dirancang 

4. Pengabaian oleh manajemen (management override) 

Manajemen dapat mengabaikan kebijakan atau prosedur yang telah 

ditetapkan untuk tujuan yang tidak sah seperti keuntungan pribadi 

manajemen, penyajian kondisi keuangan yang berlebihan atau kepatuhan 

semua 

5. Biaya lawan manfaat (cost versus benefit) 

Biaya untuk mengoperasikan tidak boleh melebihi manfaat yang 

diharapkan dari pengendalian internal tersebut, karena pengukuran secara 

tepat baik biaya maupun manfaat biasanya tidak mungkin tidak dilakukan, 

manajemen harus memperkirakan dan mempertimbangkan secara 

kuantitatif dan kualitatif dalam mengevaluasi biaya dan manfaat suatu 

pengendalian internal. 

 

2.2.7 Mekanisme pengendalian internal 

  Weygandt, dkk (2011:321) menyatakan bahwa, mekanisme pengendalian 

meliputi: 

1. Estabilishment Of Responsibility 

Pengendalian akan menjadi sangat efektif apabila hanya satu orang 

yang bertanggung jawab pada satu tugas. Hal ini dimaksudkan agar 

penelusuran dapat mudah dilakukan. 
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2. Segregation Of Duties 

Pemisahan tanggung jawab sangat perlu dilakukan agar antara satu 

karyawan dengan karyawan yang lain dapat saling mengevaluasi. 

Penerapan mencakup 2 (dua) hal: 

a. Kegiatan atau aktivitas yang berhubungan harus ditugaskan kepada 

dua orang yang berbeda 

b. Tugas pencatatan asset harus dipisahkan dari tugas penyimpanan fisik 

asset 

3. Documentation Procedures 

Missal: dokumen harus diberi nomor urut tercetak. Hal ini menghindari 

adanya kecurangan dengan menghilangkan dokumen 

4. Physical, Mechanical, And Electronic Controls  

Missal : penggunaan password untuk penggunaan computer yang 

menyimpan data-data penting perusahaan. Hal ini untuk meningkatkan 

keamanaan akses 

5. Independent Internal Verification 

Untuk memaksimalkan keuntungan dari verifikasi, maka  

a. Verifikasi harus dilakukan secara periodic maupun secara tiba-tiba 

b. Verifikasi harus dilakukan oleh seseorang yang tidak memiliki 

hubungan kepentingan dengan orang yang bertanggung jawab atas info 

tersebut 

c. Temuan verifikasi harus dilaporkan kepada tingkat menejemen yang 

berwenang mengambil tindak perbaikan 
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6. Others Controls 

a. Menjamin perlindungan pada karyawan yang menangani uang tunai 

b. Melakukan rotasi tugas karyawan atau memberikan cuti pada 

karyawan 

 

2.3 Pajak 

2.3.1 Pengertian pajak 

 Pengertian pajak menurut beberapa ahli selalu berbeda-beda, meskipun 

begitu pendapat tersebut mempunyai maksud dan tujuan yang sama tentang pajak. 

Adapun pengertian pajak yang dikemukakan oleh beberapa para ahli di bidang 

perpajakan antara lain: 

 Mardiasmo (2011:1), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara 

berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksaan) dengan tiada mendapatkan 

jasa timbal balik  (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan 

untuk membayar pengeluaran umum. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut: 

a. Iuran Rakyat kepada Negara. 

Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara, iuran tersebut berupa 

uang (bukan barang). 

b. Berdasarkan Undang-Undang. 

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta 

aturan pelaksanaanya.  
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c. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara 

langsung dapat ditunjukan. Dalam pembayaran pajak tidak dapat 

ditunjukan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.  

d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yang pengeluaran-

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 

Menurut Azhari (2010:1), Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau 

barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma – norma  hukum guna 

menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai 

kesejahteraan umum. Sementara Andriani dalam Sukrisno dan Estralita (2012:4) 

pajak dalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang 

terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum 

(undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat 

ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum 

berhubungan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. 

Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum 

dan Tata Cara Perpajakan, 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. 

 

2.3.2 Fungsi Pajak 

 Menurut Mardiasmo (2011:1)Pajak merupakan sumber penerimaan 

Negara yang mempunyai 2 fungsi, yaitu: 
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1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara) 

Fungsi Budgetair, artinya pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah 

untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. 

2. Fungsi Regulared (Pengatur) 

Fungsi Regulared, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau 

melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. 

 

2.3.3 Jenis Pajak 

 Jenis pajak menurut Mardiasmo (2011:5) 

1. Menurut Golongan 

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu: 

a. Pajak Langsung: pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh 

Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada 

orang lain atau pihak lain. 

b. Pajak Tidak Langsung : pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan 

atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. 

2. Menurut Sifat 

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu: 

a. Pajak Subjektif : pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan 

pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan 

keadaan subjeknya. 

b. Pajak Objektif : pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya 

baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang 

mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa 
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memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun 

tempat tinggal. 

 

2.3.4 Menurut Lembaga Pemungut 

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu: 

a. Pajak Negara (Pajak Pusat) : Pajak yang dipungut dari pemerintah 

pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada 

umumnya. 

b. Pajak Daerah : Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah 

tingkat I (Pajak Provinsi) maupun daerah tingkat II (Pajak 

Kabupaten/Kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah 

masing-masing. 

 

2.3.5 Tata Cara Pemungutan Pajak 

Menurut Mardiasmo (2011:6) Tata cara pemungutan pajak terdiri atas 

stelsel pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak, yaitu: 

1. Stelsel Pajak 

Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel, yaitu: 

a) Stelsel Nyata (Riil). Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak 

didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh maka 

objeknya adalah penghasilan). 

b) Stelsel Anggapan (Fiktif). Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan 

pajak didasarkan suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. 
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c) Stelsel Campuran. Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak 

didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. 

2. Asas Pemungutan Pajak 

 Terdapat tiga asas pemungutan pajak, yaitu: 

a) Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal) 

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas 

seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, 

baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. 

b) Asas Sumber 

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas 

penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan 

tempat tinggal Wajib Pajak. 

c) Asas Kebangsaan 

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan 

kebangsaan suatu negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia 

dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia 

tetapi bertempat tinggal di Indonesia. 

 

2.3.6 Sistem Pemungutan Pajak 

Menurut Mardiasmo (2011:7) Sistem pemungutan pajak dapat dibagi 

menjadi tiga sistem, yaitu sebagai berikut: 

a.  Official Assessment System 

 Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada 

pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh 

Wajib Pajak. 
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b. Self Assessment System  

  Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang 

kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang 

terutang. 

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 oleh Wajib 

Pajak. 

 

2.3.7 Syarat Pemungutan Pajak 

Mardiasmo (2013:2), pemungut 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. 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 Pajak Indonesia 

diatur dalam Undang-Undang 1945 Pasal 23 Ayat 2. Hal ini memberikan 

jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun 

warganya. 
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3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis) Pemungutan tidak 

boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, 

sehingga tidak menimbulkan kelemahan perekonomian masyarakat. 

4. Pemungutan pajak harus efisien sesuai fungsi budgetair, biaya 

pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil 

pemungutan. 

5. Sistem pemungutan harus sederhana. Sistem pemungutan yang sederhana 

akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi 

kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh  

Undang-Undang perpajakan baru 

 

2.4 Pengertian Pajak Bumi Dan Bangunan 

 Menurut siti kurnia & ely suhayati, pajak bumi dan bangunaan adalah 

pajak yang dikenakan terhadap bumi dan bangunaan. Bumi yang dimaksud adalah 

permukaan bumi dan tubuh bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman 

(termasuk rawa, tambak perairan) serta laut yang ada diwilayah republic 

indonesia. Sedangkan bangunaan adalah kontruksi teknik yang ditanam atau 

diletakkan secra tetap pada tanah atau perairan (didalam buku perpajakan cetakan 

pertama, 2010-273). 

   

2.4.1 Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi  Daerah. 
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2. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 tentang pajak 

Bumi dan Bangunan. 

3. Keputusan Bupati/Walikota yang mengatur Pajak Bumi dan Bangunan 

sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan 

Bangunan. 

 

2.4.2 Objek pajak bumi dan bangunaan  

1. Objek Pajak Bumi dan Bangunan  

  Menurut Agustawan dan Basri didalam “perpajakan umum” (2006-

235), didalam pajak bumi dan bangunaan yang menjadi objek pajak adalah 

bumi atau bangunaan. Pengertian bumi disini adalah permukaan bumi 

yang meliputi tanah dan perairan pedalaman, serta laut wilayah Indonesia, 

dan tubuh bumi yang dibawahnya. Sementara itu bangunaan adalah 

kontruksi teknologi yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah 

atau perairan. Termasuk kedalaman  

Pengertian bangunaan yang dapat dikenakan pajak 

a. Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks seperti bangunan 

hotel, pabrik.  

b.  Jalan tol 

c.  Kolam renang 

d.  Pagar mewah 

e.  Tempat olahraga 

f.  Galangan kapal, dermaga 

g.  Taman mewah 
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h.  Tempat penampungan/kilang minyak 

i.  Menara 

 

2.4.3  Subjek Pajak Bumi dan Bangunan 

  Subjek pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah orang pribadi atau badan 

yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan memperoleh manfaat atas 

bumi dan atau memiliki, menguasai dan memperoleh manfaat atas bangunan. 

Sementara itu wajib pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah orang pribadi atau 

badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan bangunan. 

2.4.4 Bukan objek pajak bumi dan bangunan 

1. Digunakan semata-mata untuk melayani kepetingn umum semata-mata 

dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, 

yang tidak bermaksud memperoleh keuntungan. 

 Contohnya seperti : 

a. Pesanteren 

b. Madrasah  

c. Tannah wakaf 

d. Rumah sakit umum 

2. Digunakan untuk kuuran, peninggalan purbaala. 

3. Merupakan hutan lindunng, hutan suka alam, hutan wisata, taman 

nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara 

yang belum dibebani oleh desa 

4. Digunakan untuk perwakilan diplomat, konsultan berdasarkan asas 

perlakukan timbal balik 
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5. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional ditenttukan 

menteri keuangan 

2.4.5 Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara perhitungan PBB 

1. Dasar Pengenaan  

a. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) 

  Dasar pengenaan PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). 

NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang 

terjaadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP 

ditentukan melalui perbandingan harga dan objek lain yang sejenis, atau 

nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti. (Mardiasmo 2011:312) 

b. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) 

  Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 77 

Ayat 4, besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan 

paling rendah sebesar sepuluh juta rupiah untuk setiap wajib pajak. 

2. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan 

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 

0,3% dan ditetapkan  dengan peraturan daerah yang bersangkutan. 

Dengan demikian setiap daerah diberikan kewenangan untuk menetapkan 

tarif pajak dan tidak melebihi 0,3%. 

3. Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan 

Pajak Terutang   = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak 

 =   Tarif Pajak x (NJOP-NJOPTKP) 

 =  Tarif Pajak  x  (NJOP Bumi + NJOP Bangunan) – 

NJOPTKP 
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2.5  Pajak Menurut Pandangan Islam 

Dalam islam terdapat dua pandangan terhadap pajak. Sejumlah ulama ada 

yang mengharamkam pajak, namun mayoritas menghalalkan pajak. Lalu apakah 

pajak yangs di pungut dari masyarakat/objek pajak untuk fasilitas publik adalah 

pungutan yang menzalimi/haram ? para ulama ahlul sunnah wal jama’ah seperti 

Hanafi, Syafi’I dan Hambali sepakat bahwa pajak tidak serta merta di Qiyaskan 

(dianalogikan) sebagai Mukus (Pengurangan dengan penzaliman). Para ulama 

sepakat bahwa pajak yang di pungut oleh pemerintah guna mendanai dan 

memenuhi kebutuhan masyarakat seperti halnya dengan Pajak Bumi dan 

Bangunan Pedesaan- Perkotaan (PBB-P2) yang hasil dari pemungutan pajak 

tersebut untuk membangun/memfasilitasi pelayanan publik. 

Didalam tafsir Ibnu Kasir yang menafsiri Qur’an Surat At-Taubah ayat 41 

demikian :  

    

  

 

 

Artinya : “Berangkatlah kamu baik dalam keadaan ringan maupun berat, dan 

berjihadlah kamu dengan harta dan dirima di jalan Allah, yang 

demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui” (Q.S At-

Taubah : 41) 

 

Jumhur atau mayoritas ulama berpendapat bahwa pungutan pajak itu halal. 

Baik ulama mutaqaddimin (ulama klasik), maupun ulama muta'akhirin 

(kontemporer). Madzhab Syafi'i Imam Ghazali mengatakan bahwa memungut 

uang selain zakat pada rakyat diperbolehkan apabila diperlukan dan kas di Baitul 
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Mal tidak lagi mencukupi untuk kebutuhan negara baik untuk perang atau lainnya. 

Akan tetapi kalau masih ada dana di Baitul Mal, maka tidak boleh. 

Madzhab Hanbali, Ulama madzhab Hanbali juga membolehkan 

pengumpulan pajak yang mereka sebut dengan al-kalf as-sulthaniyah. Bahkan 

mereka menganggapnya sebagai jihad dengan harta.  

Adapun tafsir Ibnu Kasir yang menafsiri Qur’an Surat At-Taubah ayat 29 

demikian : 

 

 

 

 

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

kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang 

diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan 

agama yang benar , (yakni orang-orang) yang diberikan Al-Kitab 

kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang 

mereka dalam keadaan tunduk” (Q.S. At-Taubah : 29) 

 

Adapun yang dimaksud dengan Jizyah adalah pajak perkepala yang 

dipungut oleh pemerintah Islam dari orang-orang yang bukan islam sebagai bagi 

keamanan diri mereka. 

Dari ayat Al-Quran di atas maka dapat di simpulkan bahwa pajak di 

perbolehkan dalam islam dengan syarat pajak yang di pungut tersebut di 

kembalikan kepada masyarakat dengan wujud memfasilitasi atau membangun 

pelayanan publik seperti rumah sakit, jalan raya, pendidikan ataupun mesjid. Dan 

juga dapat di simpulkan dari ayat di atas bahwa adanya kewajiban bagi 

masyarakat untuk memberikan hartanya (dalam bentuk pajak) untuk kemaslahatan 

umum dan berjihad di jalan Allah demi terciptanya masyarakat yang  makmur 
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2.6. Perbandingan Antara Teori dan Praktek Pajak Bumi dan Bangunan di 

DISPENDA Kota Pekanbaru. 

Tabel  2.1 

Perbandingan Antara Teori dan Praktek 

 

Teori Praktek Keterangan 

 

1. Pengenaan Sanksi 

Administrasi Denda 

dan Bunga 

2. Nilai Perolehan Objek 

Pajak Tidak Kena 

Pajak (NPOPTKP) 

Pajak Bumi dan 

Bangunan 

3. Tarif Pajak Bumi dan 

Bangunan 0,3% 

4. Cara Perhitungan PBB: 

0,3% {(NJKP X 

(NJOP-NJOPTKP)} 

 

1. Pengenaan Sanksi 

Administrasi Denda 

dan Bunga 

2. Nilai Perolehan Objek 

Pajak Tidak Kena 

Pajak (NPOPTKP) 

Pajak Bumi dan 

Bangunan 

3. Tarif Pajak Bumi dan 

Bangunan 0,1% 

4. Cara Perhitungan 

PBB: 0,3% {(NJKP X 

(NJOP-NJOPTKP)} 

 

Sama 

 

 

Sama 

 

 

 

 

(Tidak Sama) 

 

Sama 
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2.7 PENILITIAN TERDAHULU 

Tabel 2.2 Penelitian terdahulu 

 

No Nama (Tahun) Judul Hasil penelitian 

1 Mei Yanafik (2009) Evaluasi Sistem 

Pengendalian 

Intern 

Pemungutan 

Pajak Bumi dan 

Bangunan pada 

Dispenden Kota 

Mojokerto 

Sebagai Upaya 

Peningkatan 

pendapatan 

Daerah Kota 

Mojokerto 

 

Dari hasil analisis, 

Sistem Pengendalian 

Intern pemungutan 

Pajak Bumi dan 

Bangunan di kota 

Mojokerto masih 

memerlukan 

perbaikan terutama 

pada peningkatan 

kompetensi 

karyawan petugas 

pemungut PBB. 

Sistem wewenang 

dan prosedur 

pemungutan, serta 

praktek sehat juga 

perlu adanya 

perbaikan. 

 

2 Andi hermansyah(2015) Efektivitas 

pemungutan 

pajak bumi dan 

bangunaan 

perdesaan 

perkotaan(PBB-

P2)di 

DISPENDA 

Makassar  

Dari hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

efektivitas 

pemungutan pajak 

bumi dan bangunan di 

Dinas Pendapatan 

Daerah Kota Makassar 

sudah cukup baik atau 

efektif. Namun 

hendaklah kefektivan 

pemungutan tersebut 

dapat ditingkatkan 

agar tujuan dari 

organisasi yaitu 

meningkatkan 

penerimaan pajak 

dapat terpenuhi. 

3 Priska cloudia homenta (2015) Analisis sistem 

pengendalian 

internal 

spenerimaan 

pajak daerah 

dikabupaten 

Halmaera Utara 

Hasil penelitian 

menunjukkan sistem 

pengendalian intern 

penerimaan pajak 

daerah pada 

DPPKAD 

Kabupaten 

Halmahera Utara 

masih terdapat 

ketidaksesuaian 
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dengan Peraturan 

Pemerintah RI 

Nomor 60 Tahun 

2008, karena masih 

ditemukan beberapa  

kelemahan yaitu: 

berhubungan dengan 

Sumber Daya 

Manusia yang masih 

kurang di bidang 

pendapatan dan 

belum diberlakukan 

reward kepada 

pengawai 

4 Dony febrianto (2013) Evaluasi 

pengendalian 

internal atas 

sistem 

pemungutan 

pajak bumi dan 

bangunaan 

perdesaan dan 

perkotaan di 

kabupaten 

Malang 

Dalam penelitian ini 

masih terdapat 

beberapa kekurangan 

yang belum 

menunjukkan 

pengendalian intern 

yang baik yaitu masih 

kurangnya 

pengawasan terhadap 

petugas pemungut. 

Formulir yang 

digunakan masih 

terdapat kekurangan 

seperti belum adanya 

surat tanda terima 

penerimaan SPPT oleh 

Wajib pajak 

 

 


