
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam menjalankan fungsi undang-undang di bidang keuangan Negara 

membawa implikasi perlunya sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih 

akuntabel dan transparan. Dengan demikian, penyelenggaraan kegiatan 

pengendalian pada suatu pemerintahan dari perencanaan, pelaksanaan, 

pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban harus dilaksanakan secara 

tertib, terkendali, efisien dan efektif. Untuk mewujudkannya di perlukan system 

pengendalian yang memadai pada penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi 

pemerintah agar dapat mencapai tujuannya.  

Dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah adalah 

undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. 

Pada Peraturan Mentri Dalam Negri (Pemendagri) No. 59 tahun 2007  atas 

perubahan Pemendagri No. 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan 

keuangan daerah. Otonomi daerah merupakan kesatuan masyarakat hukum yang 

mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri 

berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara republik Indonesia. 

 Dalam melakukan penerimaan pajak harus memiliki sistem dan prosedur 

sesuai peraturan yang ada. Sistem dan prosedur akuntansi pada umumnya di 

tujukan untuk menyediakan informasi bagi manajemen untuk perencanaan dan 
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pengendalian di dalam mengatasi kegiatan penyelewengan dan penyalahgunaan. 

Oleh karena itu, dalam system dan prosedur penerimaan khususnya penerimaan 

pajak pada dinas pendapatan yang di laksanakan secara akuntabilitas, transparan 

dan partisipasif. 

Pemerintah Kota Pekanbaru merupakan salah satu pemerintah daerah yang 

melaksanakan kewenangan pemerintahan pada kabupaten/kota, sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga dalam hal pembangunan 

yang berkaitan dengan penerimaan pajak daerah di kota Pekanbaru. Pemungutan 

pajak daerah di kota pekanbaru diserahkan sepenuhnya pada Dinas Pendapatan 

Daerah (DISPENDA) yang baru-baru ini berganti nama menjadi Badan 

Pendapatan Daerah (BAPENDA) juga diiringi dengan adanya revisi atau 

perubahan pada Lima Perda. Kelima Perda yang direvisi yaitu : Perda No. 2 

Tahun 2011 tentang pajak parkir, Perda No. 4 Tahun 2011 tentang pajak Reklame, 

Perda No. 5 Tahun  2011 tentang pajak hiburan, Perda No. 6 Tahun 2011 Tentang 

Pajak Restoran, dan Perda No. 7 Tahun 2011 tetang Pajak Hotel. 

Pada kota pekanbaru , pajak daerah sudah terbilang memiliki kontribusi 

terhadap pendapatan daerah, meskipun sebagian pejak daerah belum bisa 

mencapai hasil yang ditargetkan. Hal tersebut dapat dilihat dari table laporan 

realisasi anggaran Pemerintah Kota Pekanbaru  pada tahun 2012-2016. 

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2012-2016 

Tahun Target Realisasi % 

2012 Rp. 192.666.120.379,00 Rp. 221.990.528.940,00 115.22 

2013 Rp. 246.630.736.744,00 Rp. 245.975.924.302,00 99.73 

2014 Rp. 340.662.396.642,00 Rp. 290.932.820.954,00 85.40 

2015 Rp. 607.142.075.491,00 Rp. 357.365.525.616,00 58.86 

2016 Rp. 537.699.452.843,00 Rp. 390.323.492.883,00 72.59 

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Pekanbaru. 
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Pengendalian internal dapat di artikan sebagai kebijakan dan prosedur 

untuk melindungi kekayaan pemerintah dari segala bentuk penyalahgunaan, 

menjamin tersedianya informasi akuntansi pemerintahan yang akurat serta 

memastikan bahwa semua ketentuan serta kebijakan manajemen telah di patuhi 

atau dijalankan sebagaimana mestinya. Pengendalian internal berguna untuk 

memudahkan agar dapat dengan cepat mengetahui adanya penyimpangan-

penyimpangan yang terjadi dan dapat dengan segera mengambil tindakan 

pencegahan.  

Pajak daerah adalah kontribusi wajib yang terutang oleh orang pribadi 

ataupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan di gunakan untuk keperluan daerah 

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam upaya melindungi penerimaan 

pajak daerah dari penyalahgunaan, pemerintah harus mengendalikan penerimaan 

pajak mulai dari di terimanya hingga di setor ke bank. Di dalam penerimaan 

pajak, setiap penerimaan harus di bukukan sebagaimana mestinya.  

Menurut Mardismo (2011), pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara 

berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa 

timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk 

membayar pengeluaran umum. 

Secara umum, pajak yang berlaku diindonesia dapat dibedakan menjadi 

pajak pusat dan pajak daaerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh 

pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. 

Contohnya : pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi bangunan 
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dan pajak materai. Sedangkan pajak daerah merupakan salah satu sumber 

pendapatan daerah, yang diharapkan dapat membantu pembiayaan daerah untuk 

melaksanakan otonominya, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah 

tangganya sendiri disamping penerimaan yang berasal dari subsidi atau bantuan. 

Contohnya: pajak BKB&KAA, pajak BBNKB&KAA, pajak PBBKB, pajak 

PPPABTAP, pajak hotel, pajak restaurant, pajak hiburan, pajak reklame, pajak 

penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C, dan pajak parkir.  

Sistem pengendalian intern yang perlu ditingkatkan guna untuk 

meminimalkan kesalahan dan kecurangan yang dapat terjadi. Sistem pengendalian 

intern pajak daerah ini menjadi penting karena dengan adanya pengendalian intern 

yang baik dapat memberikan jaminan pada jumlah penerimaan yang benar dan 

terhindarnya dari manipulasi terhadap hasil penerimaan pajak. Oleh sebab itu 

pengendalian intern yang baik merupakan faktor kunci pelaksanaan pemungutan 

pajak daerah yang efektif.  

Sistem pengendalian internal sangat diperlukan oleh Dinas Pendapatan 

Daerah dalam kegiatan penerimaan pajak daerah untuk meminimalkan terjadinya 

kesalahan dan penyelewengan. Sistem Pengendalian intern sendiri bertujuan untuk 

mengukur, mengawasi dan mengarahkan sumber daya yang ada dalam suatu 

organisasi agar tujuan organisasi dapat tercapai. Apabila system pengendalian 

intern terhadap penerimaan pajak pemerintah efektif maka segala 

penyelenggaraan akan mudah terungkap. 

Dalam perkembangan Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru tidak 

terlepas dari system yang mengatur setiap kegiatan operasional penerimaan pajak. 



 5 

Maka dari itu, sebuah system yang baik akan menghasilkan output yang baik pula, 

namun dalam penerimaan pajak pendapatan daerah masih ada kasus yang 

dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Karena selama ini sudah banyak di temukan 

kasus tentang penyelewengan ataupun penyalahgunaan pajak, walaupun tidak 

semua kasus penyalahgunaan ataupun penyelewengan pajak terpublikasi oleh 

media masa. Hal ini menunjukan bahwa system pengendalian internal belum 

berjalan dengan baik.  

Dengan adanya sistem pengendalian internal pemerintah sangat 

diharapkan dapat menekan terjadinya kesalahan dan kecurangan yang dapat di 

lakukan oleh pihak-pihak terkait. Pajak merupakan bentuk aktiva kas Negara yang 

mudah diselewengkan, disalahgunakan, dan digelapkan. Oleh karena itu, maka 

dana pengalokasian pajak sangat perlu di awasi ataupun di atur dengan peraturan 

yang sangat ketat sehingga instansi-instansi pemerintahan dapat terhindar dari 

kerugian. 

Beberapa kasus yang penulis temukan seperti yang telah dilansir pada 

RIAU ONLINE, PEKANBARU – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak 

(DJP) Riau dan Kepulauan Riau menargetkan penerimaan pajak tahun 2016 

sebesar Rp26,34 triliun dengan hitungan realisasi hingga saat ini Rp5,1 triliun 

atau 19,24% dari target. Jatnika Kepala DJP Riau membenarkan hal tersebut. Dia 

mengatakan sesuai rencana strategis DJP 2015-2019 “Target penerimaan pajak 

tahun ini ditetapkan sebesar Rp1.360,2 triliun, sementara untuk Kanwil DJP Riau 

targetnya sebesar Rp26,34 triliun. Ia juga menegaskan pihaknya menganut sistem 

perpajakan self-assessment, yang artinya wajib pajak diberi hak untuk 

http://www.riauonline.co.id/
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menghitung, melaporkan dan membayarkan sendiri pajak terutangnya, Tapi, bila 

wajib pajak tidak melaksanakan kewajibannya dengan benar dan DJP memiliki 

data lain, terhadapnya dapat dilakukan proses pemeriksaan. Kemudian, bila 

ditemukan unsur-unsur yang merugikan negara, tindakan akan lanjut menjadi 

penyelidikan, penyidikan dan proses penegakan hukum lainnya” katanya pada 

rekan media dalam konferensi pers, Kamis, 12 Mei 2016 di Hotel Pangeran. 

Kasus penggelapan pajak lainnya yang menunjukan kurang terlaksana 

dengan baik penerapan system pengendalian internal pada Badan Penerimaan 

Daerah Kota Pekanbaru seperti yang disampaikan Direktorat Kriminal Khusus 

Kepolisian Daerah Riau yang terus mendalami perkara dugaan penggelapan 

pembayaran pajak ratusan kendaraan di Dinas Pendapatan Daerah Riau. 

Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau sebelumnya mencium adanya 

indikasi penyelewengan pajak kendaraan di Dinas Pendapatan Daerah Riau. Hasil 

penyelidikan menyebutkan sebanyak 400 mobil memiliki Surat Ketetapan Pajak 

Daerah (SKPD) tanpa izin Direktorat Lalu Lintas Polda Riau. Akibat 

penyelewengan itu terjadi kerugian negara yang cukup besar yang mencapai 

miliaran rupiah. Ia mengatakan dugaan penyelewengan pajak terjadi sejak 2014. 

Kasus penyelewengan pajak kendaraan ini sendiri terbongkar saat anggota polisi 

lalu lintas merazia sebuah mobil yang melanggar rambu lalu lintas. Pada saat 

dilakukan pemeriksaan surat-surat kendaraan, ditemukan keganjilan pada surat 

ketetapan pajak daerah. Surat itu dikeluarkan tanpa persetujuan Direktorat Lalu 

Lintas (Ditlantas) Polda Riau.  
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Dalam perkembangannya, polisi telah memintai keterangan ratusan orang 

saksi. Mereka antara lain wajib pajak yang diduga dirugikan lantaran uangnya 

diselewengkan. Lalu juga ada pegawai Dispenda Riau, pihak Biro Jasa, 

showroom, Jasa Raharja serta Ditlantas Polda Riau. (ant/roc). 

kasus lain seperti yang telah dilansir pada http://pekanbaru.bpk.go.id yang 

mana  BPK RI Senin, 30 Juni 2014, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Riau, 

Drs. Widiyatmantoro menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kota Pekanbaru 

menemukan menyajikan permasalahan terkait kelemahan Sistem Pengendalian 

Intern, diantaranya adalah: 

1. Persiapan Pemerintah Kota Pekanbaru Menuju Penerapan Laporan 

Keuangan Berbasis Akrual Belum Memadai;  

2. Penatausahaan Kas Umum Daerah Tidak Sesuai Dengan Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah;  

3. Pengelolaan Piutang Pajak pada Dinas Pendapatan Daerah Tidak Memadai; 

4. Pemerintah Kota Pekanbaru Belum Melakukan Validasi atas Piutang 

BPHTB dan PBB secara optimal; 

5. Nilai Aset Tetap Sebagian Belum Didukung Dengan Dokumen Sumber 

Yang Memadai dan Penatausahaan Aset Tetap Belum Dilakukan Sesuai 

Dengan Ketentuan Yang Berlaku; 

Berdasarkan uraian di atas, dapat di lihat bahwa suatu system 

pengendalian internal terhadap penerimaan pajak sangatlah penting. Sistem 

pengendalian intern pajak daerah ini menjadi penting karena dengan adanya 
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pengendalian intern yang baik dapat memberikan jaminan pada jumlah 

penerimaan yang benar dan terhindarnya dari manipulasi terhadap hasil 

penerimaan pajak. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengevaaluasi sejauh 

mana penerapan system pengendalian internal penerimaan pajak pada dinas 

pendapatan daerah kota pekanbaru apakah sudah terimplementasi atau terlaksana 

dengan baik  sesuai dengan prosedur yang telah di terapkan dalam pemerintahan 

agar dapat memaksimalkan pendapatan pajak daerah untuk pengembangan dan 

pembangunan daerah, maka penulis tertarik mengangkat judul “Analisis System 

Pengendalian Internal Penerimaan Pajak Daerah Dinas Pendapatan Daerah 

Kota Pekanbaru”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, maka penulis merumuskan 

permasalahan pada penelitian ini adalah : Apakah system pengendalian internal 

penerimaan pajak pada Dinas Pendapatan Daerah kota Pekanbaru sudah 

diterapkan dan berjalan dengan baik?  

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Adapun Tujuan dilakukannya Penelitian Ini adalah : Untuk mengevaluasi 

system pengendalian internal penerimaan pajak daerah yang ada di kota 

Pekanbaru apakah sudah berjalan dengan baik. 

1.3.2   Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 
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a. Hasil dari penelitian ini dapat menambah pengetahuan, pengalaman, dan 

cakrawala berfikir bagi penulis. 

b. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

informasi sesama rekan mahasiswa program sarjana akuntansi dan 

pembaca. 

c. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

pertimbangan bagi pihak dinas pendapatan daerah kota pekanbaru dalam 

membuat perencanaan. 

d. Sebagai tambahan reverensi bagi para peneliti lain yang berminat dalam 

hal akuntansi perpajakan. 

 

1.4 Sistematika Penulisan 

Sebagai kerangka acuan untuk memberikan kemudahan dalam penyusunan 

dan pembahasan skripsi ini, maka penulis membaginya dalam lima bab. Adapun 

pokok-pokok yang dibahas pada masing-masing bab dapat dikemukakan sebagai 

berikut: 

BAB I  :  PENDAHULUAN 

  Bab pendahuluan yang mencakup Latar belakang, perumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian serta 

sistematika penulisan. 

BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 

  Bab ini berisi landasan-landasan teoritis mengenai permasalahan 

yang dibahas yang terangkap dalam telaah pustaka seperti 

pengertian pajak daerah, system pengendalian internal, unsur-
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unsur dan tujuan system pengendalian internal, system 

pengendalian internal penerimaan pajak. 

BAB III :  METODEOLOGI PENELITIAN 

  Pada bab ini penulis akan mengemukakan tentang lokasi 

penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, metode 

pengumpulan data, dan analisa data. 

BAB IV : GAMBARAN UMUM BADAN PENDAPATAN DAERAH 

KOTA PEKANBARU 

  Bab ini menguraikan tentang gambaran umum perusahaan yang 

menjadi objek penelitian, yang terdiri dari latar belakang 

perusahaan, struktur organisasi perusahaan, dan uraian pekerjaan 

(job description). 

BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN 

  Bab ini menjelaskan gambaran umum objek penelitian serta 

membahas tentang sampel dan variable yang berkaitan dengan 

penelitian analisis data dan pembahasan hasil penelitian. 

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN 

  Bab ini menjelaskan hasil evaluasi yang telah di rangkum menjadi 

suatu kesimpulan dari pembahasan pada bab sebelumnya serta 

saran bagi penelitian selanjutnya. 

 


