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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Kebijakan Publik  

Dalam literatur ilmu politik terdapat banyak batasan atau defenisi mengenai 

kebijakan yang masing-masing memberi penekanan yang berbeda-beda. Hal ini 

dikarenakan setiap ahli mempunyai latar belakang yang berbeda-beda.faktor lain 

yang memyebabkan para ahli berbeda dalam memberikan defenisi kebijakan ini 

menurut Winarno karena perbedaan pendekatan dan model apakah kebijakan 

publik dilihat sebagai rangkaian keputusan yang dibuat oleh pemerintah atai 

sebagai tindakan-tindakan yang dampaknya dapat diramalkan. 

Menurut Thomas R. Dye dalam Edi, (2008:44) kebijakan adalah sebuah 

keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, kebijakan publik pada 

umumnya merupakan tindakan kolektif untuk memecah masalah sosial. Namun, 

kebijakan bisa juga dirumuskan berdasarkan keyakinan bahwa masalah sosial 

akan dapat dipecahkan oleh kerangka kebijakan yang sudah ada dan karenannya 

tidak memerlukan tindakan tertentu. 

Untuk memecahkan, mengurangi atau mencegah terjadinnya suatu masalah 

diperlukan suatu kebijkan yang diformulasi dengan mempunyai tujuan dan 

sasaran tertentu, dimana untuk mencapai tujuan dan sasaran dari kebijakan tentu 

diperlukan sustu implemantasi dari kebijakan itu sendiri yang merupakan proses 

lebih lanjut dari tahap formulasi kebijakan. 

Dengan demikian, kebijakan publik. Pernyataan tentang tujuan, sasaran dan 

sarana diterjemahkan kedalam program-program tingakan yang dimaksudkan 
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untuk mencapai tujuan-tujuan yang dinyatakan dalam kebijakan. Jadi berbagai 

program bisa dikembangkan untuk merespon tujuan kebijakan yang sama, dan 

mendatangkan suatu perubahan dalam lingkungan kebijakan, sustu perubahan 

yang bisa diartikan sebagai dampak dari suatu program. 

Implementasi yang berhasil biasannya terjadi manakala suatu kebijakan 

tertentu telah dilakukan sesuai dengan rencana. Study terhadap implementasi 

kebijakan berkaitan erat dengan suatu kenyataan yang semakin bertumbuh 

kembang bahwa banyak kebijakan yang mengalami kegagalan ditingkat 

implementasi. Terhadap variasi pandangan dari ahli menyangkut faktor-faktor apa 

saja yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan. 

Menurut J.A.M Mares dan Sunggono dalam iril Fahmi (2009:59) 

mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang dapat menimbulkan kegagalan 

dalam implementasi atau kebijakan, yaitu: 

a. Isi kebijakan  

Kebijakan dikatan gagal karena masih samannya isi dan tujuan 

kebijakan, tidak memiliki ketetapan dan ketidak tegasan dalam bentuk 

inten maupun ekstern dari kebijakan itu sendiri. 

b. Sosialisasi  

Terjadinnya kekurangan informasi, maka dengan mudah 

mengakibatkan adanya gambaran yang kurang tepat, baik terhadap objek 

kebijaksanaan ataupun kepada para pelaksana dari isi kebijaksanaan yang 

akan dilaksanakan dan hasil-hasil dari kebijaksannaan itu. 
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c. Dukungan  

Dalam kebijakan akan sangat sulit didalam pelaksannannya jika 

tidak ada dukungan dari partisipasi dari semua pihak yang terlibat dalam 

kebijaksannan tersebut. 

d. Pembagian potensi  

Dalam pembagian potensi antara para aktorpelaksanaan dengan 

organisasi pelaksana yang berkaitan dengan difensiasi tugas dan 

wewenang. 

2.2 Implementasi Kebijakan 

Secara umum implementasi dalam kamus besar Indonesia berarti 

pelaksanaan atau penerapan. Istilah ini biasannya dikaitkan dengan sustu kegiatan 

yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu, atau inovasi dalam suatu tindakan 

praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, 

keterampilan maupun nilai dan sikap. 

Menurut Grindle dalam Harbani Pasolong (2008:57-58), implementasi 

kebijakan sering dilihat sebagai suatu proses yang penuh dengan muatan politik 

dimana mereka yang berkepentingan berusaha sedapat mungkin 

mempengaruhinya melihat bahwa implementasi kebijakan adalah eksekutif dan 

legislatif, kedua lembaga ini adalah lembaga politik tentulah kebijakan tersebut 

tidak terlepas dengan kepentingan politik atau kekuasaan. 

Dunn (2000:109) menyatakan bahwa pelaksannaan atau implementasi dari 

suatu kebijakan atau program merupakan rangkaian pilihan yang kurang lebih 

berhubungan (termasuk keputusan untuk bertindak) yang dibuat oleh badan dan 
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pejabat pemerintah yang diformalisasikan dalam bidang-bidang baik kesehatan, 

kesejahtraan sosial, ekonomi, administrasi dan lain-lain. 

Ripley dan Franklin dam Winarno (2012:148-149) berpendapat bahwa 

implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-udang yang diterapkan yang 

memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis 

keluaran yang nyata. Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang 

mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang 

diingkan oleh pejabat pemerintah. 

Implementasi merupakan aspek penting dalam keseluruhan proses kebijakan 

dan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan tertentu dengan sarana dan 

prasarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu. Pada dasarnya implementasi 

kebijakan adalah upaya untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan melalui 

program-program agar dapat terpenuhi pelaksanaan kebijakan itu. 

Lebih lanjut dijelaskan oleh Abdul Wahab (2001:102-108), bahwa tahapan-

tahapan implementasi ditinjau dari : 

a. Keluaran Kebijakan (keputusan) 

Merupakan penterjemah atau penjabatan dalam bentuk peraturan-

peraturan khusus, prosedur pelaksanaan yang baru ataupun tetap 

memproses kasus-kasus tertentu, keputusan penyelesaian sengketa 

(menyangkut perizinan dan sebagainya), serta pelaksanaan keputusan 

penyelesaian sengketa. 
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b. Keputusan Kelompok Sasaran  

Merupakan suatu sikap ketaatan serta konsiten dan para pelaksana 

atau pengguna (aparat pemerintah dan masyarakat) terhadap keluaran 

kebijakan yang telah ditetepkan. 

c. Dampak Nyata Kebijakan  

Adanya hasil nyata atara perubahan perilaku antara kelompok 

sasaran dengan terciptannya tujuan yang telah digariskan. Hal ini berarti 

bahwa keluaran kebujakan sudah berjalan dengan undang-undang terhadap 

pelaksanaan serta peraturan tersebut memiliki dampak kausalitas (sebab-

sebab) yang tinggi. 

d. Persepsi Terhadap Dampak  

Yaitu penilaian atau perubahan yang akan didasarkan pada nilai-nilai 

tertentu yang dapat diatur atau dirasakan manfaatnya oleh kelompok-

kelompok masyarakat dan lembaga-lembaga tertentu terhadap dampak 

nyata pelaksanaan kebijakan, yang kemudian menimbulkan upaya-upaya 

untuk mempertahankan atau mendukung, bahkan merubah serta merevisi 

kebijakan tersebut. 

 Lebih jauh menurut mereka implementasi mencakup banyak macam 

kegiatan yaitu: 

1. Badan-badan pelaksanaan yang ditugasi oleh undang-undang dengan 

tanggung jawab menjalankan program harus mendapat sumber –sumber 

yang dibutuhkan agar implementasi berjalan lancar. 
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2. Bahan-bahan pelaksanaan mengembangkan bahwa anggaran dasar 

menjadi arahan-arahan konkrit, regulasi, serta rencana-rencana dan desain 

program. 

3. Bahan-bahan pelaksanaan harus mengorganisasikan kegiatan-kegiatan 

mereka dengan menciptakan unit-unit birokrasi dan rutinitas untuk 

mengatasi beban kerja. 

Maksudnya adalah badan-badan pelaksanaan memberikan keuntungan atau 

pembatasan kepada para kelompok-kelompok target. Mereka juga memberikan 

pelayanan atau batasan-batasan tentang kegiatan-kegiatan yang bisa dipandang 

sebagai wujud dari keluaran yang nyata dari suatu program. 

Van Meter dan Hom dalam Winarno (2012:149-150), membatasi 

implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-

individu (kelompok-kelompok) pemerintah diarahkan untuk mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. 

Maksudnya adalah tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum 

tujuan-tujuan dan sasaran ditetapkan oleh keputusan. Dengan demikian tahap 

implementasi terjadi hanya setelah undang-undang di tetapkan dan dana 

disediakan untuk membiayai pelaksanaan program tersebut. 

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat berkaitan erat dengan beberapa 

aspek diantarannya pertimbangan para pembuat kebijakan, komitmen, dengan 

konsistensi tinggi para pelaksana kebijakan, dan prilaku sasaran. Implementasi 

sebuah bebijakan secara konseptual bisa dikatakan sebagai sebuah proses 

pengumpulan sumber daya alam, manusia maupun biaya dan diikuti dengan 
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penentuan tindakan-tindakan yang harus diambil untuk mencapai tujuan 

kebijakan. 

Menurut George C.Edward III dalam Agustino (2012:149) dalam 

pandangan, Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu: 

1) Komunikasi  

Komunikasi ini menunjukkan peranan sebagai acuan agar pelaksana 

kebijakan mengetahui persis apa yang akan mereka kerjakan pemerintah 

untuk mengimplementasikan kebijakan harus disampaikan secara jelas, 

akurat, dan konsisten kepada orang-orang yangm mampu. 

2) Sumber Daya  

Sumberdaya yang penting meliputi staf dalam ukuran yang tepat dengan 

keahlian yang diperlukan, informasi yang cukup dan relevain tentang cara 

untuk mengimplementasikan kebijakan dalam penyesuaian lainnya yang 

terlihat di dalam implementasi. 

3) Sikap Pelaksana  

Jika implementasi kebijakan diharapkan berlansung efektif, para pelaksana 

kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang harus dilakukan dan 

memiliki kapasitas untuk melaksannakannya tetapi mereka juga harus 

mempunyai keinginan untuk melaksannakan kebijakan tersebut. 

4) Struktur Birokrasi 

Para pelaksana kebijakan akan mengetahui apa yang harus dilakukan dan 

mempunyai keinginan dan sumber daya untuk melakukan kebijakan. 

Implementasi kebijakan masih terhambat oleh inefesiensi struktur 
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birokrasi. Fragmentasi organisasi dapat menghambat kordinasi yang 

diperlikan guna keberhasilan kompleksitas implementasi sebuah kebijakan 

yang membutuhkan kerjasam dengan banyak orang. 

Dari beberapa defenisi diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan 

menyangkut minimalnya tiga hal, yaitu: 

1. Adanya tujuan dan sasaran kebijakan  

2. Adanya aktifitas atau kegiatan pencapayaan tujuan, dan 

3. Adanya hasil kegiatan 

Berdasarkan urayain diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi 

kebijakan adalah suatu proses dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan 

suatu aktivitas atau kegiatan yang terarah sehingga ada akhirnya akan mendapat 

suatu hasil dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. 

Dari beberapa defenisi implementasi diatas, maka penulis mengartikan 

implementasi kebijakan sebagai proses pelaksanaan dari kebijakan yang telah 

direncanakan, dibuat dan disahkan oleh pemerintah dalam rangka untuk 

memperoleh hasil yang diharapkan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

2.3 Keuangan Daerah 

 Menurut Mames dalam Halim (2004:18), keuangan daerah adalah semua 

hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu 

baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan sepanjang belum 

dimiliki atau dikuasain oleh negara atau daerah yang lebig tinggi serta pihak-

pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku. 
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 Keuangan daerah memiliki lingkup yang terdiri atas keuangan daerah yang 

dikelola lansung dan kekeyaan daerah yang dipisahkan. Keuangan daerah dikelola 

lansung adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan barang-barang 

investasi milik daerah. Keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha 

Mikik Daerah (BUMD). 

 Keuangan Daerah mempunyai hak dan kewajiban. Hak-hak dari keuangan 

daerah yang bersumber dari penerimaan Daerah seperti pajak daerah, ritribusi 

daerah, hasil perusahaan milik daerah dan lain-lain, ataupun hak untuk menerima 

sumber-sumber penerimaan lain. 

 Dengan itu keuangan daerah tidak terlepas dari Pendapatan Daerah yang 

merupakan penerimaan yang sangat penting bagi pemerintah daerah dalam 

menunjang pembangaunan daerah guna membiayai proyek-proyek dan kegiatan-

kegiatan daerah. Berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia semua 

penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak 

daerah. 

2.4 Pengertian Pajak 

Menurut Adriani dalam Sri,(2010:54) pajak adalah 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 yang gunanya adalah untuk 

membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk 

menyelenggarakan pemerintahan. 
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Menurut Rochmat Soemitro didalam Purwono,(2010:54)  pajak adalah iuran 

rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) 

dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat 

ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi 

tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah 

peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai 

pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan 

sumber utama untuk membiayai public investment. 

Sedangkan menurut Sommerfeld Ray M dkk didalam purwono (2010:54) 

pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, 

bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan 

ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung 

dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk 

menjalankan pemerintahan. 

Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya 

dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran 

bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, 

berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk 

kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan 

keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan 

kebutuhan masyarakat. 
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Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro 

merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang 

menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah 

penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa 

dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. 

Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus 

berdsarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik 

bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar 

pajak. 

Pajak menurut Pasal 1 angka 1 UU No 6 Tahun 1983 sebagaimana telah 

disempurnakan terakhir dengan UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum 

dan tata cara perpajakan adalah "kontribusi wajib kepada negara yang terutang 

oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang 

Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan 

untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Dari berbagai definisi yang diberikan terhadap pajak baik pengertian secara 

ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor 

pemerintah) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat 

dipaksakan) dapat ditarik kesimpulan tentang unsur-unsur yang terdapat pada 

pengertian pajak antara lain sebagai berikut: 

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Asas ini sesuai dengan 

perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan "pajak dan 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Fiskus&action=edit&redlink=1
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pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam 

undang-undang."  

2. Tidak mendapatkan jasa timbal balik yang dapat ditunjukkan secara 

langsung. Misalnya, orang yang taat membayar pajak kendaraantor akan 

melalui jalan yang sama kualitasnya dengan orang yang tidak membayar 

pajak kendaraan bermotor. 

3. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum 

pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin 

maupun pembangunan. 

4. Pemungutan pajak dapat dipaksakan. Pajak dapat dipaksakan apabila 

wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan 

sanksi sesuai peraturan perundag-undangan. 

5. Selain fungsi budgeter (anggaran) yaitu fungsi mengisi Kas 

Negara/Anggaran Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan 

penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk 

mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi 

dan sosial (fungsi mengatur / regulatif). 
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2.4.1 Jenis Pajak 

Di tinjau dari segi Lembaga Pemungut Pajak dapat di bagi menjadi dua jenis 

yaitu: 

1. Pajak Negara 

Sering disebut juga Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah 

Pusat yang terdiri dari: 

a. Pajak Penghasilan 

Diatur dalam UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang 

diubah terakhir kali dengan UU Nomor 36 Tahun 2008 

b. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah 

Diatur dalam UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan 

Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang diubah terakhir kali dengan UU 

No. 42 Tahun 2009 

c. Bea Materai 

UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai 

d. Bea Masuk 

UU No. 10 Tahun 1995 jo. UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan 

e. Cukai 

UU No. 11 Tahun 1995 jo. UU No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai 

2. Pajak Daerah 

Sesuai UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berikut 

jenis-jenis Pajak Daerah: 
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a. Pajak Provinsi terdiri dari: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air 

Permukaan dan Pajak Rokok. 

b. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas: Pajak Hotel, Pajak Restoran, 

Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral 

Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang 

Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan 

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 

2.4.2 Fungsi pajak 

Menurut Supromo, (2010) Pajak mempunyai peranan yang sangat penting 

dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan 

karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua 

pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka 

pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu: 

1. Fungsi anggaran (budgetair) 

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk 

membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-

tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan 

biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak 

digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja 

barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan 

pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni 

penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan 
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pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan 

pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama 

diharapkan dari sektor pajak. 

2. Fungsi mengatur (regulerend) 

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui 

kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan 

sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring 

penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan 

berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi 

produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi 

untuk produk luar negeri. 

3. Fungsi stabilitas 

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk 

menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga 

sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain 

dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, 

penggunaan pajak yang efektif dan efisien. 

4. Fungsi redistribusi pendapatan 

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk 

membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai 

pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada 

akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. 
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2.4.3 Syarat Pemungutan Pajak 

Tidaklah mudah untuk membebankan pajak pada masyarakat. Bila terlalu 

tinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun bila terlalu rendah, 

maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang. Agar tidak 

menimbulkan berbagai masalah, maka pemungutan pajak harus memenuhi 

persyaratan 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. 

2. Pengaturan pajak harus berdasarkan UU 

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 

b. Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara 

umum 

c. Jaminan hukum akan terjaganya kerasahiaan bagi para wajib pajak 

3. Pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian 

Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak 

mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, 
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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 

daripada biaya 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 penghitungan 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 dapat positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan 

kesadaran dalam pembayaran pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan 

pajak rumit, orang akan semakin enggan membayar pajak. 

2.5 Pajak Daerah 

Pajak daerah yaitu pajak negara yang diserahkan kepada daerah untuk 

dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dipergunakan guna 

membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik. Ciri-ciri yang 

menyertai pajak daerah dapat diikhtisarkan seperti berikut : 
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a. Pajak daerah berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah 

sebagai pajak daerah. 

b. Penyerahan dilakukan berdasarkan undang-undang. 

c. Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan undang-

undang dan /atau peraturan hukum lainnya. 

d. Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai 

penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga daerah atau untuk 

membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik. 

2.6 Pengertian Pajak Restoran 

Pengertian Pajak Restoran menurut para ahli adalah : 

Menurut Powers (2003:17), restoran adalah setiap tempat umum yang kusus 

menjual makanan untuk dikonsumsi di suatu tempat. 

Walker (2004:18), Restoran adalah salah satu tempat dimana pengunjung 

dapat menggunakan alat indra untuk menikmati pelayanan tertentu. 

Dari defenisi menurut para ahli diatas dapat disimpulkan restoran adalah 

yang tempat untuk menjual makanan dan minuman yang mengutamakan fasilitas 

dan pelayanan yang ramah sebagai nilai jualnya walaupun harga yang ditawarkan 

bisa lebih mahal. 

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. 

4. Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan Restoran dengan 

pembayaran; 

5. Subjek Pajak Restoran adalah Orang Pribadi atau Badan yang melakukan 

pembayaran kepada Restoran; 

6. Wajib Pajak Restoran adalah Orang Pribadi atau Badan sebagai Pemilik 

atau Pengusaha Restoran; 

7. Masa Pajak Restoran adalah jangka waktu yang lamanya 1(satu) bulan 

kalender 

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. 

Wilayah Pungutan, Masa Pajak, Perhitungan dan Saat Pajak Terutang : 
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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. ( Himpunan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru) 

Adapaun Prosedur didalam Peraturan Daerah Pajak Restoran sesuai dengan 

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 06 Tahun 2006 yaitu : 

1. Tata Cara Pemungutan 

a. Pemungutan tidak dapat di borongkan 

b. Pajak dipungut dengan dibayar sendiri oleh wajib pajak 

c. Wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya di pungut 

dengan menggunakan SDTPD, SKPDKB. 

2. Tata Cara Pembayaran 

a. Pembayaran dilakukan oleh wajib pajak di Kas Daerah atau tempat 

lain yang ditunjuk walikota sesuai waktu yang di tentukan. 

b. Walikota dapat memberika persetujuan kepada wajib pajak untuk 

mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu. 

c. Walikota dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk 

menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang di tentukan 

setelah memenuhi persyaratan dengan dikenakan bunga (2%) 

sebulan kurang bayar 
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3. Cara Penagihan 

a. Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka 

waktu 2 X 24 jam sesudah tanggal pembritahuan surat paksa, 

pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan surat perintah 

melaksanakan penyitaan. 

4. Pengawasan 

a. Walikota atau pejabat yang ditunjuk bila dipandang perlu dapat 

menetapkan personil atau peralatan baik sistem manual ataupun 

dengan sistem komputerisasi disetiap objek pajak restoran. 

5. Penyidikan 

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau 

laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau 

laporan tersebut menjadi lengkap. 

b. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan 

tindak pidana sesuai denan ketentuan perundang-undangan. 

2.7 Penelitian Terdahulu 

1. Acahdeh (2015) Universitas Darma Prsada Jakarta yang berjudul Analisis 

Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak 

Reklame,dan Pajak Parkir terhadap penerimaan pajak daerah pada suku 

dinas pelayanan pajak jakarta timur (2010-2014) hasil menunjukkan 

sangat relefain terutama dari pajak restoran dengan kesimpulan 

menghasilkan sangat baik pertumbuhan pertahunnya. 



33 

 

2. Siti Rohimah (2010) Universitas Pandanaran Semarang yang berjudul 

Pengaruh Pajak Hotel dan restoran distribusi daerah dan pajak daerah 

terhadap pendapatan daerah pada kabupaten/kota provinsi jawa tengah 

tahun (2007-2012). Kesimpulannya adalah dari hasil pajak hotel dan 

restoran tidak ada pengaruh yang siknifikan antara pajak hotel dan restoran 

terhadap pendapatan asli daerah 

3. Zakaria (2013) Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau yang 

berjudul Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel Berdasarkan Peraturan 

Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pajak 

Daerah Dikecamatan Pangkalan Kerinci Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pelaksannaan pemungutan pajak hotel berdasarkan peraturan 

Daerah Pelalawan Nomor 01 Tahun 2011 tentang pajak daerah berjalan 

optimal. Pelaksananan diukur melalui dasar pengamatan atau 

penghitungan tarif pajak hotel, tata cara pembayaran, tata cara penagihan, 

tata cara pengajuan banding, tata cara pengambilan kelebihan pembayaran 

dan sanksi administrasi. 

4. Sugianto (2015) Universitas Maritim Raja Haji yang berjudul 

Implementasi KebijakanPelaksanaan Pajak Restoran Kota Tanjungpinang 

( Studikasus Pada DPPKAD Kota Tanjungpinang ) hasil penelitian 

menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pajak restoran dan petunjuk 

pelaksanaannya belum berjalan optimal sesuai dengan peraturan yang ada. 

DPPKAD sebagai agen pelaksana sudah berupaya semaksimal mungkin 

agar penegakan peraturan ini dapat berjalan dengan semestinya namun 
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kondisi dilapangan khususnya karena kesadaran masyarakat akan pajak 

masih rendah menjadi hambatan bagi pengimplementasian ini. 

2.8 Pandanga Islam Terhadap Kebijakan Implementasi Pajak 

Adapun ayat yang berhubungan dengan Kebijakan Implementasi Peraturan 

Daerah Tentang Pajak adalah dalam Al-Quraan bila ditinjau dari segi hukum 

Islam maka, Pajak adalah salah satu bentuk dari pungutan yang dikenakan oleh 

pemerintah kepada warganya. Pada dasarnya hukumnya diperbolehkan (jaiz) 

selama mendatangkan kemashlahatan bagi masyarakat. Hal ini didasarkan kepada 

nash-nash yang bersifat umum dan khusus, misalnya firman Allah ta'ala untuk 

mentaati ulil amri (Pemerintah) :  

أًُنِي األْيِس ِيْنُكىْ  ًَ ُسٌَل  أَِطيؼٌُا انسَّ ًَ  َ ٍَ آَينٌُا أَِطيؼٌُا َّللاَّ  يَا أَيَُّيا انَِّري

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil 

amri di antara kamu. QS An-Nisaa : 59.  

Dalam ayat ini disebutkan bahwa setiap masyarakat wajib untuk mentaati 

aturan-aturan yang diputuskan oleh pemerintah selama tidak bertentangan dengan 

Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalam beberpa haditsnya Rasulullah juga 

memerintahkan agar senantiasa taat kepada pemerintah :  

فقال انؼسباض : صهَ بنا زسٌل َّللا صهَ َّللا ػهيو ًسهى ذات يٌو ، ثى أقبم ػهينا ، فٌػظنا يٌػظة بهيغة 

، ذزفث ينيا انؼيٌٌ ، ًًجهث ينيا انقهٌب . فقال قائم : يا زسٌل َّللا ! كأٌ ىره يٌػظة يٌدع ، فًا جؼيد 

 ى بحقٌٍ َّللا ًانسًغ ًانطاػة ًإٌ ػبدا حبشياإنييا ؟ فقال : أًصيك
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Dari Abu Najih ‟Irbadh bin Sariyah radhiallahu „anhu dia berkata, “Rasulullah 

shalallahu „alaihi wa sallam pernah menasihati kami dengan nasihat yang 

menggetarkan hati dan mencucurkan air mata. Kami bertanya, “Wahai Rasulullah, 

seperti ini adalah nasihat perpisahan, karena itu berilah kami nasihat”. Beliau 

bersabda, “Aku wasiatkan kepada kalian untuk tetap menjaga ketakwaan kepada 

Allah „azza wa jalla, tunduk taat (kepada pemimpin) meskipun kalian dipimpin 

oleh seorang budak Habsyi. HR. Abu Dawud dan Tirmidzi, ia berkata, “Hadits ini 

hasan shahih”. 

Dalam Hadis riwayat Ibnu Abbas ra., ia berkata: Ayat ini turun: Wahai 

orang-orang yang beriman taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada 

rasul dan kepada ulil amri (pemimpin) di antara kamu berkenaan dengan Abdullah 

bin Hudzafah bin Qais bin Adi As-Sahmi, yang diutus Nabi saw. dalam suatu 

pasukan perang. HR Muslim.  Hadis lainnya diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra.: 

Dari Nabi saw. beliau bersabda: Barang siapa yang mentaatiku berarti ia telah 

mentaati Allah, dan barang siapa yang mendurhakai perintahku, maka berarti ia 

telah mendurhakai Allah. Barang siapa yang mematuhi pemimpin berarti ia telah 

mematuhiku dan barang siapa yang mendurhakai pemimpin berarti ia telah 

mendurhakaiku. HR Muslim 

Merupakan kewajiban bagi warga Negara untuk mentaati pemerintah 

selama tidak menyimpang dari nilai-nilai Islam, walaupun hal tersebut tidak 

disukainya. Hal ini didasarkan pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu 

Umar ra.: Dari Nabi saw. beliau bersabda: Kewajiban seorang muslim adalah 

mendengar dan taat dalam melakukan perintah yang disukai atau pun tidak 
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disukai, kecuali bila diperintahkan melakukan maksiat. Bila dia diperintah 

melakukan maksiat, maka tidak ada kewajiban untuk mendengar serta taat. HR 

Muslim.  

Kewajiban taat hanya pada sesuatu yang baik, adapaun dalam hal-hal yang 

bersifat kemaksiatan maka tidak ada ketaatan di sana. Walaupun demikian ketika 

pemerintah menetapkan satu peraturan yang tidak kita sukai maka bukan berarti 

kita menentangnya. Jika kita mampu maka nasehatilah pemerintah dengan cara 

yang baik. Sebagaiaman Hadis riwayat Abdullah ra., ia berkata: Rasulullah saw. 

bersabda: Sesungguhnya akan muncul sepeninggalku sifat egois (pemimpin yang 

mengutamakan kepentingan diri sendiri) dan beberapa perkara yang tidak kamu 

sukai. Mereka bertanya: Wahai Rasulullah, apakah yang engkau perintahkan 

kepada seorang dari kami yang mengalami zaman itu? Beliau menjawab: 

Laksanakanlah kewajiban kamu dan mohonlah kepada Allah yang menjadi 

hakmu. HR Muslim.  

Maka setiap warga Negara wajib untuk mentaati setiap peraturan yang 

dibuat oleh pemrintah, termasuk dalam masalah Pajak Restoran. Beberapa kaidah 

fiqhiyyah juga membahas tentang hak dari pemerintah untuk memungut retribusi 

Pajak secara umum kepada warga negaranya karena adanya kebutuhan. Jika tidak 

ada kebutuhan maka dilarang, sebagaimana kaidah fiqhiyyah yang menegaskan 

“Tidak boleh seseorang mengambil harta orang lain tanpa dibenarkan syari‟ah”. 

Pengambilan harta orang lain tanpa dibenarkan oleh syari‟ah adalah pencurian 

atau perampokan harta yang ada sanksinya, tetapi jika dibenarkan oleh syari‟ah 



37 

 

maka diperbolehkan. Misalnya : petugas zakat dibolehkan mengambil harta zakat 

dari muzaki yang sudah wajib mengeluarkan zakat. 

2.9 Definisi Konsep 

Berdasarkan urayan tersebut dalam penelitian di gunakan untuk agar tidak 

terjadi kesalahan persepsi dalam pemahaman tulisan dan agar penelitian lebih 

terarah dan terfokus maka penulisan akan membagi konsep-konsep yang 

digunakan untuk pembahasannya antara lain : 

1. Kebijakan  

Menurut Thomas R. Dye dalam Edi, (2008:44) kebijakan adalah sebuah 

keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, kebijakan 

publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk memecah 

masalah sosial. Namun, kebijakan bisa juga dirumuskan berdasarkan 

keyakinan bahwa masalah sosial akan dapat dipecahkan oleh kerangka 

kebijakan yang sudah ada dan karenannya tidak memerlukan tindakan 

tertentu. 

2. Implementasi Kebijakan Publik 

Menurut Nurdin Usman (2002:70) mengatakan bahwa implementasi 

adalah bermula pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme 

suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas , tetapi suatu kegiatan 

yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. 
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3. Pajak Restoran 

Walker (2004:18), Restoran adalah salah satu tempat dimana pengunjung 

dapat menggunakan alat indra untuk menikmati pelayanan tertentu. 

disimpulkan restoran adalah yang tempat untuk menjual makanan dan 

minuman yang mengutamakan fasilitas dan pelayanan yang ramah 

sebagai nilai jualnya walaupun harga yang ditawarkan bisa lebih mahal. 

2.10 Indikator Penelitian 

 

Tabel 2.1indikator penelitian Inplementasi Peraturan Daerah Nomor 6 

Tahun 2011 tentang Pajak Restoran di Pekanbaru ( Studi kasus Pada 

Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru )  

Variabel Indikator 

Menurut George C. Edwards III tentang 

Model Impementasi Kebijakan 

PERDA No 6 Tahun 2011 tentang 

Pajak Restoran 

a) Komunikasi 1. pemungutan pajak restoran 

2. tata cara pembayaran pajak 

3. besarnya tarif pajak restoran 

b) sumber Daya 1. jumlah petugas pajak restoran 

2. sarana dan prasarana petugas pajak 

restoran 

c) Sikap Pelaksana 1. Pengawasan lansung pajak 

restoran 

2. Pengawasan tidak lansung pajak 

restoran 

3. Penyidikan 

d) Struktur Birokrasi 1. Mengurangkan atau menghapus 

sansi yang terhutang 

2. Keberatan dan banding 

Sumber : George C. Edwards III tentang Model Impementasi Kebijakan 
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2.11 Kerangka Berfikir 

Gambar 2.2 indikator penelitian Inplementasi Peraturan Daerah 

Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran di Pekanbaru ( Studi 

kasus Pada Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : kebijakan pablik dan trasparansi  penyelenggaraan pemerintahan derah 

 

 

 

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH 

NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK 

RESTORAN DI PEKANBARU 

Menurut George C. Edwards 

III tentang Model 

Impementasi Kebijakan 

KEBERHASILAN IMPLEMENTASI 

PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 

2011 TENTANG PAJAK RESTORAN DI 

PEKANBARU 
 

1. Komunikasi 

2. Sumber Daya 

3. Sikap Pelaksana 

4. Struktur Birokrasi 

 

1. pemungutan 
pajak restoran 

2. tata cara 

pembayaran 

pajak 

3. besarnya tarif 

pajak restoran 

4. jumlah petugas 

pajak restoran 

5. sarana dan 

prasarana 

petugas pajak 

restoran 

6. Pengawasan 

lansung pajak 

restoran 

7. Pengawasan 

tidak lansung 

pajak restoran 

8. Penyidikan 

9. Mengurangkan 

atau menghapus 

sansi yang 

terhutang 

10. Keberatan dan 

banding 


