
11 

BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

 

2.1 Analisis  

Analisis dalam penelitian merupakan cara berfikir kritis. Hal itu berkaitan 

dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, 

hubungan antar bagian, dan hubungannya dengan keseluruhan (Sugiyono, 2006: 

89). Selanjutnya Sugiyono mendefinisikan pengertian analisis data adalah proses 

mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil 

wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan 

data ke dalam katagori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, 

menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan 

dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh sendiri 

maupun orang lain. analisis juga dapat di artikan sebagai penguraian suatu pokok 

atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar 

bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman yang 

menyeluruh. 

Menurut beberapa ahli tentang analisis: 

1. Syahrul & Mohammad Afdi Nizar :Analisis berarti melakukan evaluasi 

terhadap kondisi dari pos-pos atau ayat-ayat yang berkaitan dengan 

akuntansi dan alasan-alasan yang memungkinkan tentang perbedaan yang 

muncul. 
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2. Wiradi : analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti 

mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan 

dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari 

kaitannya dan ditaksir maknanya. 

3. Komaruddin : Analisis adalah kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu 

keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda 

komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam 

satu keseluruhan yang terpadu. 

4. Hanif Al Fatta : Analisis adalah tahap awal dalam pengembangan sistem 

yang tahap fundamental yang sangat menentukan kualitas sistem 

informasi yang dikembangkan. 

Dari uraian beberapa Ahli di atas dapat disimpulkan bahwa Analisis adalah 

sebuah  aktifitas atau kegiatan yang menguraikan, mengelompokkan, memilah 

suatu kondisi untuk memperoleh informasi pada kriteria tertentu yang 

memungkinkan adanya kesalahan yang mungkin terjadi dan ada kemungkinan 

untuk dikembangkan. 

 

2.2 Pajak 

Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. 

Sektor pajak merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam sumber 

penerimaan negara. Undang-Undang perpajakan mewajibkan para wajib pajak 

(WP) untuk membayar pajak agar dapat mencapai kesejahteraan rakyat Indonesia. 

Setiap undang-undang harus dipaksakan berlakunya. Pajak yang tidak berdasarkan 

undang-undang sama halnya dengan perampokan. Tidak ada pajak yang tanpa 
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undang-undang yang disetujui DPRdan pajak yang dipungut tanpa adanya 

undang-undang yang disetujui DPR adalah perampokan oleh Negara atau 

aparatnya. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi 

individual oleh pemerintah. Dengan kata lain tidak ada balas jasa secara langsung 

kepada pembayar pajak karena jika ada balas jasa secara langsung dinamakan 

pembelian ataupun retribusi. 

Pajak dipungut oleh Negara baik oleh pemerintah pusat maupun 

pemerintah daerah. Pajak di peruntukan untuk mengeluaran-pengeluaran 

pemerintah yang jika dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan 

untuk membiayai investasi public.Pajak mempunyai dua fungsi yaitu fungsi 

budgeter dan fungsi regulerend. 

Menurut Darwin (2007:15), batasan atau definisi pajak ada berbagai 

macam dan para ahli yang menyajikan definisi pajak sesuai dengan kemampuan 

pemahaman dan pemikiran mereka. 

Definisi pajak oleh beberapa ahli antara lain: 

1. Prof.Dr.P.J.A. Andriani sebagai berikut : Pajak adalah iuran kepada Negara 

yang dapat dipaksakan yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang 

wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat 

prestasi kembali, yang langsung dapat di tunjuk, dan yang gunanya adalah 

untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas 

Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan Darwin. (2007:15) 

2. Menurut Prof. Dr. M.J.H. Smeets dari jerman, pajak adalah prestasi kepada 

pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dapat dipaksakan, 
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tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukan dalam hal individual, 

maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. (Djoko 

Muljono, 2010:2) 

Latar belakang yuridis dasar pemungutan pajak diindonesia adalah 

berdasarkan kepada amandemen undang-undang dasar 1945 pasal 23a yang 

menyatakan bahwa segala pajak untuk Negara berdasarkan Undang-undang. 

Sedangkan jika ditinjau dari segi pemerintahan atau hukum tata Negara, pajak 

dibedakan atas pajak pusat dan pajak daerah. Secara umum pajak pusat dan pajak 

daerah dibedakan berdasarkan karakteristik antara objek kedua jenis pajak 

tersebut. 

Dalam Suharno (2003:7), Pajak uang dipungut oleh pemerintah pusat 

biasanya dipungut objek pajak yang relative mobile, jenis pajak ini di pungut  oleh 

pemerintah pusat untuk menghindari perpindahan factor produksi sebagai akibat 

dari system pengenaan pajak yang berbeda serta untuk menghindari persaingan 

pajak antar daerah yang dapat menimbulkan penurunan pendapatan daerah. Objek 

pajak yang dipungut pemerintah pusat lebih sensitive terhadap perubahan 

pendapatan masyarakat. Hal ini untuk menghindari anggaran sebagai akibat dari 

fluktuasi penerimaan pajak. Basis pengenaan pajak pusat tidak terdistribusi seara 

merata di semua daerah. Sedangkan pajak daerah dikenakan pada jenis pajak yang 

relative tetap atau mobilitasnya rendah, objek pajak kurang sensitive terhadap 

perubahan pendapatan masyarakat dan basis pengenaan pajaknya terdistribusi 

secara merata keseluruh daerah. 
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2.3 Pajak Daerah 

Kewajiban dari suatu Negara adalah melayani kebutuhan dari 

masyarakatnya. demikian juga dengan daerah, untuk melayani kebutuhan 

masyarakat daerah maka daerah perlu di beri kewenangan baik dalam hal politik 

pemerintahan maupun dalam hal finansial guna membiayai kegiatan-kegiatannya. 

Kebijakan otonomi daerah yang secara efektif di lakukan pada tanggal 1 januari 

2001 merupakan komitmen yang dilandasi oleh undang-undang dibidang otonomi 

daerah (Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 jo Undang-undang No.32 Tahun 

2004 jo). Undang-undang No.12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah dan 

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 jo Undang-undang No.32 Tahun 2004 

tentang penerimaan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Darwin 

(2010:2). 

Berdasarkan kedua undang-undang tersebut maka otonomi daerah akan 

dilaksanakan secara luas, nyata dan bertanggungjawab. Ini berarti dalam kerangka 

NKRI, kepada daerah diberikan keleluasaan untuk menyelenggarakan kewenagan 

yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup, dan berkembang 

didaerah, termasuk segala konsekuensi kewajiban yang ada didalamnya dengan 

tujan akhir peningkatan pelayanan dan kesejahtraan masyarakat, pengembangan 

kehidupan berdemokrasi, keadilan, pemerataan, dan pemeliharaan bangunan yang 

serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah. 

Pelaksanaan Otonomi daerah saat ini diatur dalam Undang-undang No.12 

Tahun 2008 yang disempurnakan dari Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang 

penerimaan daerah dan Undang-undang sebelumnya yaitu Undang-undang No.32 
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Tahun 1999. Secara politis, otonomi ini merupakan upaya institusional guna 

mencegah berbagai bentuk ketimpangan pembangunan antar daerah dan antar 

wilayah yang terus berlanjut. Secara ekonomi, otonomi diharapkan dapat 

menciptakan stabilitas makro ekonomi dan tercapainya efisiensi kinerja 

perekonomian dengan asumsi bahwa pembangunan di daerah akan lebih cepat dan 

ekonomis. 

Perpajakan daerah harus mengacu kepada Undang-undang pajak daerah 

agar dapat diberlakukan kepada masyarakat sebagai wajib pajak dengan dibuatkan 

peraturan daerah yang bersangkutan. Pajak daerah adalah iuran wajib yang 

dilakukan orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang 

seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangn yang 

berlaku yang digunakan untuk membiayai pembiayaan pemerintah daerah dan 

pembangunan daerah. 

Pemungutan pajak daerah didasarkan pada undang-undang No.34 Tahun 

2000 yang mengatur daerah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, 

pemerintah daerah adalah kepala daerah beserta perangkatnya sebagai badan 

eksekutif daerah, pejabat sebagai pegawai yang diberi tugas dibidang perpajakan 

daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, peraturan daerah adalah 

peraturan yang ditetapkan oleh kepala daerah dengan persetujuan Dewan 

Perwakilan Rakyar Daerah, dan lain-lain. 

Dalam Marihot P. Siahaan (2006:61), Tarif pajak daerah yang dapat 

dipungut pemerintah daerah telah di atur dalam Undang-undang No.34 Tahun 
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2000 yang ditetapkan dengan pembatasan tariff paling tinggi, yang berbeda untuk 

setiap jenis pajak daerah, yaitu : : a). pajak sarang burung wallet ditetapkan paling 

tinggi 10%, b). pajak air bawah tanah ditetapkan paling tinggi 5%, c). bea 

perolehan ha katas tanah dan banguna ditetapkan paling tinggi 5%, d) PBB sektor 

perkantoran ditetapkan paling tinggi 5%, e). tarif pajak hotel ditetapkan paling 

tnggi 10%, f). tarif pajak restaurant ditetapkan paling tinggi 10%, g). tarif pajak 

hiburan ditetapkan paling tinggi 35%, h). tarif pajak reklame ditetapkan paling 

tinggi 25%, i). tarif pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi 10%, j). tarif 

pajak pengambilan bahan galian golongan C ditetapkan paing tinggi 20%, k). tarif 

pajak parkir ditetapkan paling tinggi 20%. 

Dibawah ini jenis-jenis pajak daerah berdasarkan Undang-Undang No. 28 

Tahun 2009, ditetapkan 16 jenis pajak daerah yaitu 5 jenis pajak propinsi dan 11 

jenis pajak kabupaten/kota tersaji pada Tabel 2.1. 

Tabel  2.1 

Jenis Pajak Daerah 

Pajak Provinsi Pajak Kabupaten/ Kota 

1. Pajak Kendaraan Bermotor  

2. Bea Balik Nama Kendaraan 

Bermotor 

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan 

Bermotor 

4. Pajak Air Permukaan 

5. Pajak Rokok 

1. Pajak hotel 

2. Pajak restaurant 

3. Pajak hiburan 

4. Pajak reklame 

5. Pajak Penerangan Jalan 

6. Pajak Parkir 

7. Pajak Mineral Bukan Logam 

dan Batuan 

8. Pajak Air Tanah 

9. Pajak Sarang Burung Walet 

10. PBB Perdesaan dan Perkotaan 

11. Bea Perolean Hak Atas Tanah 

dan Bangunan 

Sumber: Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009  

 



 18 

Terdapat peraturan yang berbeda tetang penetapan tarif pajak oleh 

pemerintah daerah antara pajak provinsi dan pajak kabupaten. Pajak provinsi 

diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2001, sedangkan pajak 

kabupaten/kota di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 (Marihot, 2006:62). 

 

2.4 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang 

diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilahnya sendiri yang dipungut 

berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku (Halim, 2004:96). Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang 

sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah 

dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. 

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mutlak harus dilakukan oleh 

Pemerintah Daerah agar mampu untuk membiayai kebutuhannya sendiri, sehingga 

ketergantungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat semakin berkurang 

dan pada akhirnya daerah dapat mandiri. Dalam Undang-Undang Nomor 33 

Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah pada bab V (lima) nomor 1 (satu) disebutkan bahwa 

pendapatan asli daerah bersumber dari: 

a. Pajak daerah : adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh 

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-

Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan 

untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Seperti 

halnya dengan pajak pada umumnya, pajak daerah mempunyai peranan 
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ganda yaitu: Sebagai sumber pendapatan daerah (budegtary), dan Sebagai 

alat pengatur (regulatory). 

b.  Retribusi Daerah : Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 secara keseluruhan 

terdapat 30 jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah yang 

dikelompokkan ke dalam 3 golongan retribusi, yaitu retribusi jasa umum, 

retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. 

c. Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan : Hasil 

pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan 

daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. 

Undang-undang nomor 33 tahun 2004 mengklasifikasikan jenis hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut menurut 

objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada 

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

perusahaan milik negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal 

pada perusahaan milik swasta maupun kelompok masyarakat. 

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah : Undang-undang nomor 33 

tahun 2004  mengklasifikasikan yang termasuk dalam pendapatan asli 

daerah yang sah meliputi: Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak 

dipisahkan, Jasa giro, Pendapatan bunga, Keuntungan adalah nilai tukar 

rupiah terhadap mata uang asing, Komisi, potongan, ataupun bentuk lain 

sebagai akibat dari penjualan, pengadaaan barang ataupun jasa oleh 

pemerintah. 
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2.5 Pengertian Sistem Pengendalian Internal 

Sistem adalah suatu kerangka atau prosedur yang saling berhubungan yang 

disusun dengan suatu skema yang menyeluruh, untuk melaksanakan suatu 

kegiatan atau fungsi utama dari suatu perusahaan. Sistem pengendalian internal 

bukan suatu kejadian atau kedaan yang sesaat dan mandiri. Akan tetapi 

merupakan suatu rangkaian tindakan yang mencakup seluruh kegiatan instansi 

yang dilakukan untuk mendapatkan keyakinan wajar bahwa tujuan akan tercapai. 

Tindakan-tindakan ini melekat dan melingkupi cara manajemen dan personel 

dalam menjalankan kegiatannya. Konsep dasar tersebut memberikan priinsip 

umum yang harus di perhatikan dalam penerapan system pengendalian pemerintah 

(SPIP). 

Menurut Mulyadi (2010:163) menyebutkan bahwa pengertian 

pengendalian intern dalam arti luas adalah pengendalian intern meliputi struktur-

struktur organisasi, metode, ukuran, yang dikoordinasikan untuk menjaga 

kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, 

mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan-kebijakan manajemen. 

COSO (Committee of Sponsoring Organizations) pengendalian intern (internal 

control) adalah suatu proses, yang dipengaruhi oleh dewan direksi entitas, 

manajemen, dan personel lainnya, yang dirancang untuk memberikan kepastian 

yang beralasan terkait dengan pencapaian sasaran kategori sebagai berikut: 

efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan; dan ketaatan 

terhadap hukum dan peraturan yang berlaku (Rama dan Jones, 2011:132)  
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Menurut  peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  No.  60  Tahun  

2008,  Sistem Pengendalian  intern  adalah  proses  yang  integral  pada  tindakan  

dan  kegiatan  yang  dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh 

pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan 

organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan 

keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang 

undangan. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) menurut UU No.  60  

Tahun 2008 terdiri dari:  

a. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan 

kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh 

pegawai untuk memberikan kayakinan memadai atas tercapainya tujuan 

organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien keandalan pelaporan 

keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan 

perundang undangan.  

b. Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  yang  selanjutnya  disingkat  

SPIP,  adalah  Sistem  Pengandalian  Intern  yang diselengarakan secara 

menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.  

c. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, revui, evaluasi, 

pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelengaraan  tugas  

dan  fungsi  organisasi  dalam  rangka  memberikan  keyakinan  yang  

memadai  bahwa  kegiatan  telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur 

yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan 

pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. 
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Dalam Dadang suwanda dan Agus Purwoko (2014:19), diperlukan dua 

tahap besar dalam system pengendalian, yaitu tahap pembangunan dan tahap 

pengembangan. Tahap pengembangan adalah tahap awal dari penerapan system 

pengendalian internal. Pada tahap ini seluruh unsur system pengendalian di 

bangun lalu di integrasikan bersama kegiatan, perangkat daerah, dan program 

pemerintah daerah. Tahapan pembangunan system pengendalian internal ini 

meliputi beberapa kegiatan yang di lakukan secara berturut-turut meliputi : 

a. Pemahaman yaitu : kegiatan dengan setiap perangkat daerah dari 

pemimpin sampai unit kerja terkecil memahami apa saja unsur-unsur, 

bagaimana, dan cara penerapan system pengendalian internal, 

b. Pemetaan yaitu : kegiatan yang di lakukan oleh keseluruhan unit untuk 

mengidentifikasi berbagai unsur yang nantinya perlu di bangun dan di 

integrasikan dalam kegiatan sehari-hari, 

c. Pembangunan infrastruktur yaitu : kegiatan menyediakan infrastruktur 

hasil pemetaan agar tidak menyebabkan bertambahnya alur birokrasi dan 

waktu penyelesaian kegiatan, dan; 

d. Penerapannya yaitu : kegiatan dengan insfrastruktur yang telah ada di 

terapkan sebagai suatu proses manajemen penyelenggaraan pemerintah 

daerah dan bukan hanya sekedar formalitas belaka. 

Sedangkan, tahap pengembangan adalah tahap yang di lakukan setelah 

system pengendalian internal di terapkan di lingkungan pemerintahan daerah dan 

telah di integrasi dengan tindakan dan kegiatan sehari-hari. Tahapan 

pengembangan ini terdiri dari beberapa kegiatan yaitu:  
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a. Pemahaman yaitu : kegiatan dengan seluruh pemimpin dan pegawai 

memperoleh pemahaman yang memadai bahwa unsur system 

pengendalian internal secara signifikan perlu di kembangkan lebih lanjut, 

b. Pemetaan yaitu : kegiatan pengidentifikasian untuk mengetahui lebih 

dalam mengenai infrastruktur yang dibutuhkan untuk pengembangan 

system pengendalian internal, dan; 

c. Pembangunan insfrastruktur (kegiatan penyempurnaan sistem 

pengendalian internal yang telah di bangun sebelumnya dengan 

mempertimbangkan hasil pemantauan oleh satuan kerja yang mempunyai 

tugas pokok pengawasan internal. 

Sistem pengendalian internal pemerintah adalah system pengendalian 

internal yang di selenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat 

dan daerah, juga merupakan suatu proses yang berjalan terus untuk semakin 

menyempurnakan pencapaian tujuan organisasi, yang kegiatannya harus fleksibel 

dan dapat berubah sesuai dengan kebutuhan. Pelaporan keuangan harus semakin 

andal yang di tunjang dengan SDM yang semakin professional dan peralatan yang 

semakin memadai juga asset yang semakin aman baik secara administrasi maupun 

secara fisik. Selain itu Sistem pengendalian pemerintah juga harus di tunjang 

dengan prosedur pengamanan yang memadai, di taatinya peraturan yang berlaku, 

dan semakin tingginya integritas aparatur pemerintah (Dadang Suwanda, 2013:3). 

 

2.6 Unsur-unsur Pengendalian Internal 

System pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan 

dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pmpinan dan seluruh 
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pegawai. Hal ini akan memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian 

tujuan organisasi (Dadang & Dailibas, 2013: 4). 

Sistem pengendalian internal pemerintah memiliki 5 unsur yang 

tertegritasi. Yakni, lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan 

pengendalian, informasi komunikasi, dan pemantauan. Kelima unsur ini 

memberikan keyakinan atas pencapaian tujuan organisasi secara berkualitas, 

sebagaimana di muat dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah 

Nomor 60 Tahun 2008, yang penerapannya memperhatikan rasa keadilan, 

kepatuhan, mempertimbangkan, ukuran, kompleksitas, serta dari tugas dan fungsi 

unit kerja. 

Unsur sistem pengendalian internal pemerintah mengacu pada unsur yang 

meliputi hal-hal berikut ini : 

a. Lingkungan Pengendalian 

Lingkungan pengendalian adalah kondisi di dalam instansi 

pemerintahan yang mempengaruhi efektivitas pengendalian internal juga 

memiliki beberapa sub unsur yang menjadi pilar utama dalam mencapai 

tujuan dari system pengendalian pemerintah. 

Pemimpin intansi wajib menciptakan dan memalihara lingkungan 

pengendalian yang menimbulkan prilaku positif dan kondusifuntuk 

menerapkan system pengendalian internal dalam lingkungan kerjanya. Hal 

ini dapat di laksanakan melalui cara-cara antara lain : 

1) Penegakan nilai integritas juga nilai etika, 

2) Komitmen terhadap kompetensi, 
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3)  adanya kepemimpinan yang kondusif, 

4)  pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, 

5)  pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat, 

6)  penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan 

sumber daya manusia,  

7) Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif, dan 

8) Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait. 

b. Penilaian Resiko 

Penilaian resiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan 

terjadinya sesuatu yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi 

pemerintah. Instansi pemerintah terdiri dari dinas, badan, lembaga, kantor, 

dan sebagainya. Menurut peraturan perundangan, instansi pemerintah 

daerah terdiri dari perangkat pemerintahan provinsi, kabupaten atau kota, 

dan lembaga atau badan lainnya yang di biayai oleh anggaran daeah 

(Negara). Pengertian resiko sendiri adalah kemungkinan yang belum terjadi 

atau mungkin dapat terjadi. Agar tidak menjadi masalah untuk masa 

mendatang maka perlu di kelola melalui identifikasi resiko dan analisis 

resiko (Dadang dan Dailibas, 2013: 17). 

1) Identifikasi resiko : instansi pemerintah mengidentifikasi secara efektif 

dan efisien resiko yang dapat menghambat dan menghalangi tujuan, 

baik yang bersumber dari dalam maupun dari luar instansi. Identifikasi 

resiko di terapkan dengan cara berikut : menggunakan metodeologi 
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yang sesuai, menggunakan mekanisme yang memadai, menilai factor 

lain yang dapat meningkatkan resiko. 

2) Analisis Resiko: dilaksanakan untuk menentukan dampak dari resiko 

yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan instansi 

pemerintah. Pemimpin harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam 

menentukan resiko. 

Penilaian resiko terdiri atas identifikasi resiko dan analisis resiko, 

dalam rangka penilaian resiko, pemimpin instansi pemerintah terlebih 

dahulu menentukan tujuan. Tujuan terdiri dari tujuan pada tingkat 

pemerintah daerah dan tujuan pada tingkat kegiatan yang berpedoman 

pada peraturan perundang-undangan. 

a. Penetapan Tujuan Pemerintah Daerah dan Tujuan Kegiatan 

Tujuan pemerintah daerah adalah apa yang ingin di capai dalam 

jangka waktu satu sampai lima tahun yang di tuangkan dalam rencana 

pembangunan jangka menengah (RPJMD). 

Tujuan kegiatan adalah tujuan yang di cantumkan dalam Daftar 

Pelaksanaan Anggaran (DPA), tujuan kegiatan adakalanya tidak sama 

dalam tujuan rencana strategis (Renstra), tetapi secara keseluruhan 

makna gabungan rencana kegiatan akan sama dengan tujuan renstra. 

Jika DPA tidak mencantumkan tujuannya, tujuan kegiatan akan di 

tetapkan dari hasil kegiatan dalam DPA tersebut. Hal ini terjadi karena 

DPA tidak selalu mencantumkan tujuan kegiatan, karena adanya 

kurang pemahaman tentang tujuan kegiatan tersebut. 
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Tujuan akan mengarahkan pada perumusan sasaran, kebijakan, 

program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. 

b. Komponen RPJMD 

Visi dari RPJMD berkaitan dengan pandangan kedepan kemana 

instansi pemerintah akan di bawa dan di arahkan agar dapat berkarya 

secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. 

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan 

yang berisi cita dan citra yang ingin di wujudkan oleh instansi 

pemerintah. Rumusan visi hendaknya meliputi hal-hal berikut : 

1) Mencerminkan apa yang ingin di capai sebuah organisasi, 

2) Memberikan arah dan focus strategi yang jelas, 

3) Mampu menjadi perekat dari berbagai gagasan strategi, 

4) Memiliki orientasi masa depan, 

5) Mampu menumbuhkan suatu komitmen seluruh jajaran dalam 

organisasi, dan; 

6) Mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi. 

Visi instansi perlu di tanamkan pada setiap lapisan unsur 

organisasi sehingga menjadi visi bersama yang pada gilirannya mampu 

mengarahkan dan menggerakan segala sumber daya yang ada pada 

instansi. 

Sedangkan, Misi adalah suatu yang harus dilaksanakan oleh 

suatu instansi sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan 

misi diharapkan seluruh anggota instansi atau organisasindan pihak 
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yang berkepentingan dapat mengetahui peran instansi dalam 

penyelenggaraan pemerintahan Negara. 

Misi suatu organisasi harus jelas dan sesuai dengan tugas 

pokok dan fungsi. Perumusan misi instansi pemerintah harus 

memperhatikan masukan dari pihak-pihak yang berkepentingan, juga 

memberikan peluang untuk perubahan atau penyesuaian berdasarkan 

tuntutan perkembangan lingkungan strategis. 

Rumusan misi hendaknya mampu melakukan hal-hal berikut : 

1) Melingkupi semua pesan yang tercantum dalam visi 

2) Memberikan petunjuk terhadap tujuan yang akan di capai 

3) Memberikan petunjuk bagi kelompok sasaran 

4) Memperhitungkan berbagai masukan dari stakeholder. 

Tujuan adalah apa yang akan di capai dalam jangka waktu 1 

sampai 5 tahun. Tujuan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta di 

dasarkan pada analisis strategi. Tujuan akan mengarah pada sasaran, 

kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. 

Tujuan instansi pemerintah memuat pernyataan dan arah spesifik, 

terstruktur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu, persentase, angka 

mutlak, dan deltanya. 

Sasaran merupakan hasil yang akan di capai secara nyata oleh 

instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dan 

dalam kurun waktu yang lebih pendek dari pada tujuan. Dalam sasaran 
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di rancang indicator sasaran yaitu ukuran tingkat keberhasilan 

pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun tersebut. 

Kebijakan pada dasarnya adalah ketentuan ang di tetapkan oleh 

pihak berwenang untuk menjadi pedoman, pegangan, petunjuk 

pelaksanaan program kegiatan. Program merupakan kegiatan yang 

sistematis yang dilaksanakan dengan bekarjasama dengan masyarakat. 

Kegiatan juga merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu 

yang yang dilakukan oleh instansi sesuai dengan kebijakan program 

yang telah di tetapkan 

c. Kegiatan Pengendalian 

Instansi pemerintah wajib menyelenggarakan pengendalian 

sesuai dengan ukuran kompleksitas dan sifat dari tugas dan fungsi 

instansi pemerintah. Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang di 

perlukan utuk mengatasi resiko serta penetapan dan pelaksanaan 

kebijakandan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi 

resiko telah di laksanakan secara efektif. 

Kegiatan pengendalian di anggap gagal apabila resiko ternyata 

menjadi masalah, di mana masalah tersebut kemudian akan 

menyebabkan tidak tercapainya tujuan orgaisasi. Kegiatan 

pengendalian mempunyai tujuan utama utuk mengatispasi resiko agar 

tidak sampai menjadi masalah bisa di umpamakan seperti sedia payung 

sebelum hujan.  
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d. Karakteristik dan ragam kegiatan pengendalian 

Karakteristik penyelenggaraan pengendalian adalah: 

diutamakan pada kegiatan pokok instansi, kegiatan harus dikaitkan 

dengan pengendalian resiko,kegiatan pengendalian yang dipilih 

disesuaikan dengan instansi, kebijakan dan prosedur di tetapkan secara 

tertulis, pelaksanaan prosedur yang telah di tetapkan, pengevaluasian 

secara teratur kegiatan pengendalian. 

Kegiatan pengendalian terdiri dari : peninjauan kinerja instansi 

pemerintah yang bersangkuutan, pembinaan Sumber daya manusia, 

pengendalian atas pengelolaan system informasi, pengendalian fisik 

atas kas, penetaan dan peninjauan indicator dan ukuran kinerja, 

pemisahan fungsi, otorisasi atas transaksi, dan kejadian yang penting, 

pencatatan transaksi dan kejadian yang akurat serta tepat waktu, 

pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya, dokumentasi 

yang baik atas system pengendalian internal serta transaksi dan 

kejadian penting. 

Peninjauan atas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan 

dengan membandingkan kinerja dengan tolok ukur kinerja, hasil 

peninjauan kinerja sangat berguna dalam meningkatkan kinerja tahun 

mendatang.  

e. Pembinaan SDM 

Pemimpin instansi wajib melakukan pembinaan ini yang 

meliputi : pengkomunikasian visi msi tujuan nilai dan strategi untuk 
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pencapaian tujuan, membuat strategi perencanaan dan pembinaan, 

membuat uraian jabatan, prosedur recruitment, program pendidikan 

dan pelatihan pegawai, dan lain-lain. 

f. Pengendalian Umum, Pengamanan Sistem Informasi, Pengendalian 

Akses, dan Pengendalian Perangkat Lunak. 

1) Pengendalian umum: yang terdiri dari pengamanan system 

informasi, pengendalian akses, pengendalian pengembangan dan 

perubahan perangkat lunak aplikasi, pengendalian atas perangkat 

lunak system, pemisahan tugas, kontuitas pelayanan 

2) Pengamanan system informasi : yang mencakup pelaksanaan 

penilaian resiko secara periodic yang komprehensif, 

pengembangan rencana yang jelas, penetapan organisasi, 

penguraian tanggungjawab, pengimplementasian kebijakan yang 

efektif, pemantauan efektivitas rogram pengamanan dan 

pelaksanaan perubahan program pengamanan jika diperlukan. 

3) Pengendalian akses: dilaksanakan dengan mengklasifikasi 

sumberdaya system informasi , identifikasi pengguna dengan hak 

otorisasi, pengendalian fisik juga logis, pemantauan akses pada 

system informasi investigasi pelanggan dan perbaikan 

pendisiplinan umum. 

4) Pengendalian perangkat lunak: mencakup otorisasipemrosesan 

system informasi, pengujian dan persetujuan seluruh perangkat 
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lunak, penetapan prosedur agar terlaksananya pengendalian 

kepustakaan perangkat lunak. 

5) Pengendalian atas perangkat lunak system sekurang-kurangnya 

mencakup pembatasan akses perangkat lunak system, pengendalian 

dan pemantauan akses penggunaan perangkat lunak, dan 

pengendalian atas perubahan yang dilakukan terhadap perangkat 

lunak system. 

g. Pemisahan tugas dan kontinuitas pelayanan 

Pemisahan Tugas meliputi: identifikasi tugas yang tidak di 

gabungkan dan penetapan kebijakan, penetapan pengendalian akses, 

pengendalian atas kegiatan pegawai melalui penggunaan prosedur 

supervisidan peninjauan. 

Kontinuitas pelayanan mencakup: penilaian, pemberian 

prioritas, dan pengidentifikasian sumber daya pendukung, langkah 

pencegahan, minimalisasi potensi kerusakan, pengembangan dan 

pendokumentasian rencana komprehensif, serta pengujian secara 

berkala. 

h. Pengendalian aplikasi, Otorisasi, Kelengkapan, Akurasi, Proses, dan 

Fisik. 

1) Pengendalian aplikasi terdiri dari: pengendalian otorisasi, 

kelengkapan, akurasi, pengendalian terhadap keandalan, 

pemrosesan, dan file data. 
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2) Pengendalian otorisasi mencakup : pengendalian dokumen sumber, 

pengesahan dokumen sumber, pembatasan akses internal entri data, 

penggunaan file induk, dan laporan khusus. 

3) Pengendalian kelengkapan mencakup: pengentrian dan pemrosesan 

seluruh transaksiyang telah di otorisasi kedalam computer, dan 

pelaksanaan rekonsiliasi data. 

4) Pengendalian akurasi mencakup: pengendalian desain entri data, 

pelaksanaan validasi data, pencatatan, pelaporan, investigasi, 

perbaikan data, peninjauan kembali laporan keuangan. 

5) Pengendalian atas proses mecakup : penggunaan prosedur yang 

memastikan program file data versi terbaru yang digunakan, 

penggunaan proseduruntuk memverifikasi file computer yang 

sesuai selama pemrosesan, penggunaan aplikasi pencegahan 

perubahan file secara bersama. 

6) Pengendalian fisik dimana pemimpin instansi mengkomunikasikan 

seluruh pegawainya tentang hal-hal berikut : rencana identifikasi, 

kebijakan, prosedur pengamanan fisik, rencana pemuluhan setelah 

bencana. 

Pemimpiin pemerintah wajib melaksanakan pemisahan fungsi 

yang menjamin bahwa seluruh aspek utama transaksi tidak di 

kendalikan oleh satu orang. Dengan begitu dapat di katakana system 

pengendalian internal telah dilaksanakan dengan cukup memadai. 
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i. Otorisasi, pencatatan, dan Dokumentasi. 

Otorisasi wajib dilakukan atas transaksi dan kejadian penting 

yang dengan menetapkan syarat dan ketentuan otorisasi kepada seluruh 

pegawai. Pemimpin juga wajib melakukan pencatatan yang akurat dan 

tepat waktu atas suatu transaksi dan kejadian, pencatatan yang akurat 

perlu mempertimbangkan hal-hal antara lain : pengklarifikasian 

dengan tepat dan di catat dengan cepat, klasifikasi dan pencatatan 

dengan ceat dalam keseluruhan siklus transaksi ataupun 

kejadian.Dokumentasi juga wajib diselenggarakan dengan baik atas 

system engendalian internal serta transaksi kejadian penting. 

j. Informasi dan Komunikasi 

Instansi pemerintah harus memiliki informasi yang relevan dan 

dapat di andalkan. Baik informasi keuangan maupun non keuangan. 

Informasi tersebut harus direkam dan dikomunikasikan keada 

pemimpin dan semua pihak yang memerlukan. Definisi informasi  

adalah data yang telah di olah yang dapat digunakan untuk 

pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan 

fungsi instansi pemerintah komunikasi sendiri memiliki pengertian 

sebagai proses penyampaian pesan atau informasi dengan 

menggunakan symbol atau lambang  tertentu baik secara langsung 

maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik. 

Pemimpin instansi pemerintah wajib mengidentifikasi, 

mencatat dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu 



 35 

yang tepat dengan cara antara lain: menyediakan dan memanfaatkan 

berbagai bentuk dan sarana komunikasi, mengelola dan 

mengembangkan serta memperbaharui system informasi secara terus 

menerus. 

Komunikasi harus terjalin dengan efektif, hal-hal untuk 

mengimplementasikannya mencakup: arahan yang jelas terhadap 

pentingnya pertanggungjawaban system pengendalian internal, 

hubungan pekerjaan, tugas dan peranan antar pegawai, sifat dan 

prilaku atau kode etik, dan lainnya. 

k. Pemantauan Pengendalian Internal 

Pemantauan pengendalian internal adalah proses penilaian atas 

mutu kerja system pengendalian internal dan proses yang memberikan 

keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera di tindak 

lanjuti. 

Peamntauan system pengendalian internal di laksanakan 

melalui pemantauan berkelanjutan evaluasi terpisah, dan tindak lanjut 

rekomendasi hasil audit serta peninjauan lainnya. Pemantauan 

berkelanjutan dilaksanakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, survey, 

perbandingan, rekonsiliasi dan tindakan lain yang terkait dalam 

pelaksanaan tugas. Evaluasi Terpisah diselenggarakan melalui 

penilaian sendiri, peninjauan, dan pengujian efektivitas system 

pengendalian internal yang dapat di lakukan oleh aparat pengawasan 
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internal pemerintah atau pihak eksternal pemerintah dengan 

menggunakan daftar uji pengendalian internal. 

 

2.7 Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah 

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) adalah serangkaian 

prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengiktisaran sampai 

dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan 

APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi computer 

(Abdul Halim, 2007:42). 

Dalam k onstruksi keuangan Negara, terdapat dua jenis satuan kerja yaitu 

satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan satuan kerja pengelola keuangan 

daerah (SKPKD). Dalam pelaksanaan anggaran, transaksi yang terjadi di SKPKD 

dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu : 

a. Transaksi-tansaksi yang dilakukan oleh SKPKD sebagai satuan kerja 

b. Transaksi-tansaksi yang dilakukan oleh SKPKD pada level pemerintah 

daerah. 

Dengan demikian, SKPKD akan menjalankan system akuntansi SKPD dan 

system akuntansi Pemda (PPKD). 

Tabel. 2.2 Sistem Akuntansi SKPD dan PPKD 

 Pendapatan Belanja Pembiayaan 

Satuan 

Kerja 

Pendapatan pajak Belanja Pegawai - 

Pendapatan Retribusi Belanja barang dan jasa 

Lain-lain pendapatan 

yang sah 

Belanja modal 

Pemda Dana perimbangan Belanja bunga, subsidi, 

hibah, bansos, bagi hasil, 

bantuan keuangan, belanja 

tak terduga 

Penerimaan 

pembiayaan 

Lain-lain pendapatan 

yang sah 

Pengeluaran 

pembiayaan 

Sumber : Akuntansi Keuangan Daerah (Abdul Halim, 2008). 
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2.8 Prosedur Penerimaan Pajak Daerah 

Sistem pengenaan pajak menurut Suparmoko (2002:71), dapat dibedakan 

menjadi system pajak yang progresif (system pengenaan pajak dimana semakin 

tinggi dasar pengenaan pajak maka semakin tinggi pula tarif pajak yang dikenakan 

oleh objek pajak) contohnya, penjualan kendaraan bermotor, proporsional 

(besarnya presentase tarif pajak ditetapkan sama walaupun tarif objek pajak 

sebagai dasr pengenaan pajak berbeda-beda), dan regresif (semakin besar dasar 

pengenaan pajaknya maka presentase tarif pajak yang akan diterapkan akan 

semakin kecil).    

Tata cara perpajakan Indonesia adalah system self assessment. Penetapan 

system self assessment ini dianut dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 

dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000. Namun system self assessment ini 

tidak berlaku untuk semua jenis pajak daerah dikarnakan karakteristik semua jenis 

pajak tidaklah sama. Pemungutan pajak daerah saat ini menggunakan tiga system 

yaitu : a). self assessment atau dibayar sendiri oleh wajib pajak. Memberi 

kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan, dan membayar 

sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD. b). Sistem official 

Assesment ditetapkan oleh kepala daerah. Yaitu system pengenaan pajak yang 

dibayar oleh wajib pajak setelah ditetapkan terlebih dahulu oleh kepala daerah 

melalui surat ketetapan pajak daerah. c). system with holding atau dipungut oleh 

pemungut pajak, antara lain PLN sebagai pemungut pajak penerangan jalan atas 

penggunaan tenaga listrik yang telah disediakan. 
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Meneurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dengan tegas 

menetapkan dasar pengenaan pajak untuk setiap jenis pajak daerah. Adapun dasar 

pengenaan pajak provinsi adalah sebagai berikut :  

a. Pajak kendaraan bermotor dikenakan atas nilai jual kendaraan dan factor 

prnyesuaian yang mencerminkan biaya ekonomis yang disebabkan oleh 

pengguna. Misalnya kerusakan jalan atau lingkungan. Ini juka berlaku 

untuk pajak kendaraan diatas air.  

b. Bea balik nama kendaraan bermotor dikenai atas nilai jual kendaraan 

tersebut. Ini juga berlaku pada kendaraan diatas air. 

c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor dikenai atas nilai jual bahan bakar 

tersebut. 

d. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan 

dikenakan atas nilai perolehan yang diambilberdasarkan jenis, volume, 

kualitas dan lokasi. 

 

Dasar pengenaan pajak kabupaten/kota adalah : 

a. Pajak hotel dikenakan atas jumlah pembayaran yang dilakukan kepada 

hotel, 

b. Pajak restaurant dikenakan atas jumlah pembyaran yangdilakukan kepada 

restaurant,  

c. Pajak hiburan dikenakan atas jumlah bayaran yang dibayar untuk 

menikmati hiburan,  

d. Pajak reklame dikenakan atas nilai sewa reklame yang didasarkan atas 

nilai jual objek pajak reklame dan nilai strategis pemasangan reklame,  
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e. Pajak penerangan jalan dikenakan atas nilai jual tenaga listrik yang 

terpakai, 

f. Pajak pengambilan bahan galian golongan c dikenakan atas nilai jual hasil 

pengambilan bahan galian goongan c, 

g. Pajak parkir dikenakan atas penerimaan penyelenggaraan parkir yang 

berasal dari pemakaian tempat parkir kendaraan bermotor. Cara 

perhitungan besarnya pokok pajak daerah dihitung dengan cara 

mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Cara perhitungan 

ini digunakan untuk setiap jenis pajak daerah, yang juga merupakan dasar 

perhitungan untuk semua jenis pajak pusat. 

Dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 Pasal 2 Ayat 2 menentukan 

bahwa kepala daerah berwenang menunjuk pejabat untuk penagihan pajak daerah. 

sesuai hirarki untuk penagihan pajak provinsi adalah gubernur, pajak kabupaten 

oleh bupati, pajak kota adalah Walikota. Sementara pejabat untuk penagihan pajak 

daerah adalah kepala Dinas Pendapatan Daerah. sesuai pasal 76 peraturan 

pemerintah Nomor 65 tahun 2001 dalam rangka pemungutan pajak daerah dapat 

diberikan biaya pemungutan paling tinggi sebesar 5% pedoman alokasi biaya 

pemungutan ditetapkan oleh mentri dalam negri dengan pertimbangan mentri 

keuangan dalam keputusan mentri dalam negri Nomor 35 tahun 2002. 

Untuk pembukuan oleh wajib pajak di atur dalam Undang-undang Nomor 

18 Tahun 1997 Pasal 34. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang 

dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi meliputi 

keadaan harta, utang, modal, penghasilan, biaya, jumlah harga perolehan dan 
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penyerahan barang/jasa yang ditutup dengan laporan keuangan berupa neraca dan 

perhitungan laba rugi setiap tahun pajak berakhir.wajib pajak yang tidak 

diwajibkan membuat pembukuan adalah wajib pajak yang peredaran usahanya 

kurang dari jumlah yang ditentukan. 

2.9 Kerangka Pemikiran  

Rerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam suatu 

bagan seperti yang tersaji pada gambar 1 berikut ini: 

Tabel 2.3 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis Sistem Pengendalian Internal 

Penerimaan Pajak Daerah Dinas 

Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 

Rumusan Masalah  
Apakah Sistem Pengendalian Internal Penerimaan Pajak Daerah 

Pada DPPKAD Propinsi Jawa Timur telah memenuhi unsur Sistem 
Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang memadai 

Alat Analisis yang di gunakan 

Unsur-Unsur Pengendalian Internal  
 

Hasil Penelitian  

Analisis sistem pengendalian internal penerimaan pajak daerah 

Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru  

Dasar teori: 
1. Unsur-unsur Pengendalian internal 
(SPIP)  2. Pengendalian internal 
penerimaan pajak daerah 

Unsur-Unsur Pengendalian Internal : 

a. Lingkungan Pengendalian 

b. Penilaian Resiko 

c. Kegiatan Pengendalian 

d. Informasi dan komunikasi 

e. Pemantauan Pengendalian Internal 
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2.10  Akuntansi Perpajakan Menurut Pandangan Islam 

Dalam istilah bahasa arab pajak dikenal dengan nama adh-dharibah yang 

artinya adalah pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak. Adapun 

menurut istilah kontemporer pajak ialah iuran rakyat kepada kas Negara atau 

pemerintah berdasarkan undang undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada 

mendapatbalas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-

norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif 

untuk mencapai kesejahtraan umum. 

Dalam bidang ekonomi, alquran dan hadis mengatur bagaimana tatacara 

individu dan Negara memperoleh pendapatan sehingga kebutuhan seluruh umat 

manusia, baik kebutuhan pribadi maupun kebutuhan Negara. Terpenuhinya 

berbagai kebutuhan itu sangat diperlukan untuk mengabdi secara sempurna 

kepada Allah SWT. 

Beberapa definisi pajak berdasarkan syariah menurut beberapa ahli antara 

lain : 

1. Yusuf Qardhawi berpendapat : pajak adalah kewajiban yang ditetapkan 

terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada Negara sesuai dengan 

ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari Negara, dan hasilya untuk 

membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk 

merealisasi sebagian tujuan ekonomi, social, politik, dan tujuan-tujuan lain 

yang ingin dicapai. 
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2. Ghazi inayah berpendapat : pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai 

yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat 

mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. 

Kaum muslimin sebagai pembayar pajak harus mempunyai batasan 

pemahaman yang jelas tentang pajak menurut pendangan Islam. Sehingga apa-apa 

yang dibayar memang termasuk hal-hal yang memang diperintahkan oleh Allah 

SWT. Jika hal itu bukanlah perintah maka tentu tidak bernilai ibadah. (Siti Saripa: 

29). 

Ada beberapa istilah lain tentang pajak diantaranya adalah sebagai berikut: 

a. Al-Jizyah yaitu upeti yang harus dibayarkan ahli kitab kepada 

pemerintahan Islam. 

b. Al-Kharaj yaitu pajak bumi yang dimiliki oleh Negara Islam 

c. Al-Unsyur yaitu bea cukai bagi para pedagang non muslim yang ingin 

masuk kenegara Islam. 

Berdasarkan istilah-istilah diatas dapat disimpulkan bahwa pajak 

sebenarnya diwajibkan bagi orang-orang non muslim kepada pemerintahan Islam 

sebagai bayaran jaminan keamanan. Maka ketika pajak tersebut diwajibkan 

kepada kaum muslimin, para ulama dari zaman sahabat, tabi’in hingga sekarang 

berbeda pendapat didalam menyikapinya. Pendapat pertama, menyatakan bahwa 

pajak tidak boleh sama sekali dibebankan kepada kaum muslimin, karena kaum 

muslimin sudah dibebani kewajiban zakat. Pendapatan kedua, menyatakan bahwa 

pajak boleh diambil oleh kaum muslimin, jika memang Negara sangat kekurangan 
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dana yang lebih, dan untuk menerapkan kebijaksanaan inipun harus terpenuhi 

dahulu dengan beberapa syarat agar tidak terjadi kesalahpahaman.   

Pajak yang tertuang dalam agama Islam tertulis dalam al-quran surat at-

taubah ayat 29 yang berbunyi : 

                           

                        

            

 

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

tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak 

mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-

Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama 

Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada 

mereka, sampai mereka membayar Jizyah (Pajak) dengan 

patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. 

 (QS. At-taubah: 29). 
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2.11   Penelitian Terdahulu. 

Tabel 2.4 

Penelitian Terdahulu 

N

o 

Nama 

Peneliti 
Tahun 

Judul 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

1. Liza 

Syafrianti 

2009 Analisis Sistem 

Pengendalian 

Internal 

Penerimaan Kas 

Pada SKPD 

Dinas 

PerhubunganPro

vinsi Riau 

berdasarkan data yang diperoleh 

dilapangan dapat diketahui bahwa 

terdapat perbedaan antara format untuk 

laporan penerimaan tahunan, terdapat 

perbedaan tingkat capaian antara 

jumlah anggaran dan jumlah realisasi 

pada item retribusi penerimaan 

kendaraan bermotor. 

2. Karamoy 2013 Evaluasi 

Pelaksanaan 

Dan Prosedur 

System Dan 

Penerimaan Kas 

Di Dinas 

Pendapatan 

Kota Manado  

Dapat di simpulkan bahwa secara 

umum dispenda kota manado sudah 

menerapkan system dan prosedur 

penerimaan kas sesuai ketentuan 

peraturan, namun, dalam pelaksanaan 

pengendalian internal belum begitu 

memadai, karena pelaksanaan aktivitas 

belum dilaksanakan dengan baik sesuai 

dengan peraturan yang ada. 

 

3 Priska 

Claudia 

Homenda dan 

Dhullo 

Afandi 

2015 Analisis Sistem 

Pengandalian 

Internal 

Penerimaan 

Pajak Daerah Di 

Kabupaten 

Halmahera 

Utara 

Dapat disimpulkan bahwa Sistem 

Pengandalian Internal Pada dinas 

pendapatan , pengelolaan keuangan, 

dan asset daerah (DPPKAD) Daerah Di 

Kabupaten Halmahera Utara telah 

memadai sesuai dengan peraturan 

pemerintah  RI No.60 Tahun 2008 

tentang system pengendalian intern 

pemerintah kecuali pada lingkungan 

pengendalian . 

4 Virdaleny 2016 Evaluasi Sistem 

Pengendalian 

Internal  

Penerimaan 

Pajak Daerah 

Pada Dinas 

Pendapatan Dan 

Pengelolaan 

Keuangan Kota 

Surabaya 

Dapat disimpulkan bahwa Sistem 

Pengandalian Intern penerimaan pajak 

daerah pada Dinas Pendapatan dan 

Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPK) 

Kota Surabaya sudah sesuai dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 

2008. Dengan adanya sistem dan 

prosedur penerimaan pajak daerah pada 

Dinas Pendapatan, dan Pengelolaan 

Keuangan (DPPK) Kota Surabaya 

sudah berjalan dengan baikkecuali 

pada pengembangan sistem dan 

prosedur penerimaan pajak sehingga 

dapat berjalan sesuai dengan prosedur. 

 


