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BAB III 

TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK 

3.1 Tinjauan Teori 

3.1.1 Pengertian Pajak 

Definisi atau pengertian pajak menurut Prof.Dr.Rochmat Soemitro, 

S.H. adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang 

(yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik 

(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan 

untuk membayar pengeluaran umum. (Resmi,2017:1) 

Menurut Prof.Dr. P. J. A. Adriani pajak adalah iuran kepada 

Negara (yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib 

membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi 

kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk 

membiayai prngeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas 

pemerintah. (H.Bohari,2016:1) 

Menurut Dr. soeparman soemahamidjaja pajak adalah iuran wajib 

pajak berupa uang atau barang yang di pungut oleh pengusaha berdasarkan 

norma-norma hukum, guna menutup biaya produsi barang-barang dan 

jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Dari definisi 

diatas tidak tampak istilah “dipaksakan” karena bertitik tolak pada istilah 

“iuran wajib” sisi lainnya yang berhubungan dengan kontasepsi menekan 

pada mewujudkan kontrasepsi menekan pada mewujudkan kontasepsi itu 

di perlukan pajak. (waluyo,2011:3) 
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Sedangkan menurut undang-undang nomor 34 tahun 2000 tentang 

perubahan atas undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah 

dan retribusi daerah yang dimaksud pajak daerah adalah: iuran wajib yang 

dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan 

langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. 

Jadi dapat dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak yaitu: iuran yang 

wajib dibayar oleh masyarakat, sesuai dengan peraturan dan perundang-

undangan yang berlaku, guna untuk membangun dan memajukan daerah 

tersebut. 

Dari pengertian-pengertian diatas dapat dolihat ciri-ciri yang 

melekat pada pajak, adalah: 

1) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan 

pelaksanaannya yangsifatnya dapat dipaksakan. 

2) Pajak dipungut oleh Negara, baik pemerintah pusat maupun 

pemerintah daerah. 

3) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran 

pemerintah, dan pembangunan-pembangunan daerah. 

4) Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter yaitu 

mengetur. 

Pajak merupakan iuran atas pungutan wajib yang harus dibayar 

rmasyarakat khususnya wajib pajak terkait atas jasa yang diberikan 
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pemerintah, yang sifatnya dapat dipaksakan, dengan mendapat imbalan 

secara langsung dari akibat pembayaran tersebut sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku guna untuk membiayai pembangunan untuk kesejahteraan 

umum. 

3.1.2  Pengelompokan Pajak 

1. Pengelompokkan Pajak Menurut Golongan 

Menurut (Mardiasmo,2008) adalah sebagai berikut: 

a. Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh 

wajib pajak dan tidak dapat di bebankan atau di limpahkan 

kepada orang. 

b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat 

dibebankan atau di limpahkan kepada orang lain. 

2. Pengelompokkan Pajak Menurut Sifatnya 

a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan 

pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib 

pajak. 

b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa 

memperhatikan keadaan diri wajib pajak.  

3. Pengelompokkan Pajak Menurut Lembaga Pemungutan  

Menurut (madismo,2018) adalah sebagai berikut : 

1. Pajak Pusat 

 Pajak pusat merupakan pajak yang pemungutannya dilakukan 

oleh pemerintah pusat yang diatur dengan undang-undang 



24 
 

 
 

perpajakan. Pajak-pajak yang termasuk dalam pengelompokkan 

pajak pusat diantaranya yaitu :  

a. Pajak Penghasilan 

Pajak penghasilan (pph) yaitu pajak yang dikenakan atas 

orang pribadi, perusahaan atau badan hukum lainnya atas 

penghasilan yang di dapat. 

b. Pajak Pertambahan Nilai (ppn) 

Pajak pertambahan nilai (ppn) yaitu pajak yang dikenakan 

atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam 

peredarannya dari produsen ke konsumen. 

c. Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM)  

Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) yaitu pajak di 

kenakan atas transaksi barang kena pajak (BKP) yang 

tergolong mewah, baik diproduksi di dalam negeri maupun 

importer. 

d. Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Sektor Perkebunan, 

Perhutanan, Dan Pertambangan. 

Pajak Bumi Dan Bangunan sektor perkebunan adalah pajak 

bumi dan bangunan yang dikenakan atas bumi dan/atau 

bangunan yang berada dalam kawasan yang digunakan untuk 

kegiatan usaha perkebunan.  
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Pajak bumi dan bangunan yang dikenakan atas bumi dan/atau 

bangunan yang berada dalam kawasan yang digunakan untuk 

kegiatan usaha perhutanan. 

Pajak bumi dan bangunan sektor pertambangan adalah pajak 

bumi bumi dan bangunan yang dikenakan atas bumi dan/atau 

bangunan yang berada di dalam kawasan yang digunakan 

untuk kegiatan usaha pertambangan.  

2. Pajak Daerah 

 Pajak daerah adalah pajak-pajak yang di pungut oleh pemerintah 

daerah, baik dilakukan oleh pemerintah daerah tingkay provinsi 

maupun pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota. Jenis-jenis pajak 

yang boleh dilakukan oleh pemerintah daerah telah ditentukan dalam 

UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah, yaitu : 

a. Pajak Daerah Tingkat Provinsi, yaitu : 

1. Pajak Kendaraan Bermotor 

Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak terhadap seluruh 

kendaraan beroda yang digunakan di semua jenis jalan baik 

darat maupun air. 

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

Menurut peraturan daerah nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea 

Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah pajak 

atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai 

akibat perjanjian dua pihak atau pembuatan sepihak atau 
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kedaan terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, 

warisan, atau pemasukkan kedalam beban usaha.   

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 

Pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang dimaksud 

adalah semua jenis bakan bakar baik yang cair maupun gas 

yang digunakan untuk kendaraan bermotor. 

4. Pajak Air Permukaan  

Pemanfaatan air tanah merupakan setiap kegiatan 

pengambilan dan pemanfaatan air tanag yang dilakukan 

dengan cara penggalian, pengeboran atau dengan membuat 

bangunan untuk dimanfaatkan airnya dan/atau tujuan 

lainnya. 

5. Pajak Rokok  

Pajak rokok merupakan pungutan atas cukai rokok yang 

dipungut oleh pemerintah pusat. 

 Pajak Kabupaten/Kota yang terdiri dari : 

1. Pajak Hotel 

Pajak hotel merupakan dana/iuran yang dipungut dan 

penyediaan jasa penginapan yang di sediakan sebuah badan 

usaha tertentu yang jumlah ruang/kamarnya lebih daro 10. 

2. Pajak Restoran 

Pajak restoran merupakan pajak yang dikenakan atas 

pelayanan yang di sediakan oleh restoran. 
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3. Pajak Hiburan 

Pajak hiburan adalah pajak yang dikenakan atas jasa 

pelayanan hiburan yang memiliki biaya atau ada 

pemungutan biaya di dalamnya. 

4. Pajak Reklame 

Pajak reklame merupakanyang di ambil atas benda, alat, 

perbuatan atau media yang bentuk dan coraknya di rancang 

untuk tujuan komersial agar menarik perhatian umum. 

5. Pajak Penerangan Jalan  

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan 

tenaga listrik, baik yang di hasilkan sendiri maupun di 

peroleh dari sumber lain. 

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 

Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas 

kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, 

baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi 

untuk di manfaatkan. 

7. Pajak Parkir 

Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat 

parkir di luar badan jalan, baik yang di sediakan berkaitan 

dengan pokok usaha, termasuk penyediaaan tempat penitipa 

kendaraan bermotor. 
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8. Pajak Air Tanah 

Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau 

pemanfataan air tanah. 

9. Pajak Sarang Burung Walet 

Pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan 

pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung wallet. 

10. Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan 

Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan adalah 

atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, 

dan/atau di manfaatkan oleh orang pribadi atau badan, 

kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha 

perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. 

11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

Perolehan atas hak tanah dan/atau bangunan adalah 

perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan di 

perolehnya ha katas tanah dan/atau bangunan oleh orang 

Pribadi atau Badan. 

3.1.3 Fungsi Pajak 

Fungsi pajak di kemukakan Halim (2014:4) di bagi menjadi 4 yaitu: 

a. Fungsi anggaran, fungsinya adalah untuk mengumpulkan dana 

yang di perlukan pemerintah untuk membiayai pengeluaran 

belanja Negara guna kepentingan dan keperluan seluruh 

masyarakat. 
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b. Fungsi pengatur, fungsinya adalah mengatur bertujuan untuk 

memberikan kepastian hukum. Terutama dalam menyusun 

undang-undang pajak senantiasa perlu diusahakan agar ketentuan 

yang di rumuskan jangan menimbulkan intrepertasi yang 

berbeda, antara fiskus dan wajib pajak. 

c. Fungsi stabilitas, memiliki peran yang sangat penting dalam 

menentukan kestabilan ekonomi satu Negara misalnya, pajak 

dapat digunakan oleh pemerintah untuk mengatasi inflasi atau 

deflasi. Caranya pemerintah dapat membuat atau mengekuarkan 

kebijakan perpajakan yang sesuai untuk mengatasi permasalahan 

yang ada. 

d. Fungsi retribusi pendapatan, membuat pendapatan masyarakat 

merata. Pemerintah dapat memanfaatkan pajak untuk membuka 

lapangan pekerjaan. Dengan begitu akan banyak terserap tenaga 

kerja sehingga pendapatan masyarakat merata. Selain itu, 

pemerintah juga dapat menerapkan tariff pajak yang tinggi untuk 

barang-barang mewah, jadi tidak hanya menekan hidup konsuptif 

pajak dapat berfungsi sebagai redistribusi pendapatan. 

3.1.4 Pengertian Pemungutan 

   Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kegiatan pemungutan 

pajak oleh kolektor yang berwenang terhadap wajib pajak hiburan yang 

sudah terdata di dinas pendapatan daerah kabupaten Kampar secara 

rutin, sesuai dengan ketetapan yang berlaku. 
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  Berdasarkan undang-undang republik Indonesia nomor 34 tahun 

2000 tentang perubahan atas undang-undang republik Indonesia nomor 

18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pasal 1 ayat 

13, pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari 

penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan  

besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai dengan kegiatan 

penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi 

serta pengawasan penyetorannya. 

3.1.5 Cara Pemungutan pajak  

Cara pemugutan pajak adalah sebagai berikut: 

1. Setsel Pajak 

Cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan tiga stelsel 

pajak, adalah sebagai berikut: 

a. Stelsel Nyata (rill stelsel) 

Pengenaan pajak didasarkan pada keadaan sebenarnya dari 

penghasilan yang diterima pada suatu tahun pajak, dengan 

demikian pemungutannya dapat dilakukan pada akhir 

tahun. keuntungan dengan stelsel nyata pajak 

dikenakan/dihitung berdasarkan penghasilan sebenarnya 

diterima dalam suatu tahun pajak, kelemahannya 

penghitungan pajak baru dapat dilakukan pada akhir tahun 

pajak setelah penghasilan sebenarnya diketahui. 

b. Stelsel Anggapan (Fictive Stelsel) 
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Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang 

berdasarkan undang-undang bahwa penghasilan yang 

diterima oleh wajib pajak adalah sama dengan penghasilan 

tahun sebelumnya. Kelebihan cara ini adalah bahwa pajak 

dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu 

akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak 

berdasarkan penghasilan rill yang diterima atau keadaan 

sebenarnya. 

c. Stelsel Campuran  

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan 

stelsel anggapan pada awal tahun, besarnya pajak dihitung 

berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun 

besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan sebenarnya. 

Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari 

pada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus 

menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya 

apabila lebih keci, maka kelebihannya diminta kembali. 

2. System Pemungutan Pajak  

System pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga bagian, 

yaitu: 

a. System Official Assesment 

 System ini merupakan system pemungutan pajak yang 

memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk 
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menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri official 

assessment system adalah sebagai berikut: 

 Wewenang untuk menentukan besarnya pajak 

terutang berada pada fiskus. 

 Wajib pajak bersifat pasif. 

 Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat 

ketetapan oleh fiskus. 

b. System Self Assesment 

System ini merupakan pemungutan pajak yang memberi 

wewenan. Kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib 

pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan 

sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. 

c. System withholding 

System ini merupakan system pemungutan pajak yang 

memberi wewenang kepada pihak ketiga untung 

memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang 

oleh wajib pajak. (waluyo, 2011:16) 

3.1.6  Asaz-Asaz Pemungutan Pajak 

  Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak perlu memegang 

teguh asaz-asaz pemungutan dalam memilih alternative 

pemungutannya, sehingga terdapat keserasian pemungutan pajak 

dengan tujuan dan asaz yang masih diperlukan lagi yaitu pemahaman 

atas perlakuan pajak tertentu. 
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    Asaz-azas pemungutan pajak sebagaimana dikemukankan 

oleh adam smithdalam buku An inquiri into the nature and couse of the 

wealth of nation menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya 

didasarkan pada azas-azas sebagai berikut: 

1. Eguity  

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu 

pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus 

sebanding dengan kemampuan membayar pajak (ability to 

pay) dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil 

dimaksudkan bahwa setiap wajib pajak menyumbangkan 

uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan 

kepentingannya dan manfaat yang diminta. 

2. Certainty 

Penetapan pajak ini tidak ditentukan sewenang-wenang. 

Oleh karena itu wajib pajak harus mengetahui secara jelas 

dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus 

dibayar serta batas waktu pembayaran. 

3. Convenience  

Kapan wajib pajak itu harus membayar pajak sebaiknya 

sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan wajib 

pajak. Sebagai contoh: pada saat wajib pajak memperoleh 

penghasilan. 

4. Economy  
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Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya 

pemenuhuan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan 

seeminimum mungkin, demikian pula beban yang 

ditanggung wajib pajak. 

3.1.7 Pengertian Pajak Hiburan 

   Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. 

Selain itu, pajak hiburan dapat pula diartikan sebagai pungutan daerah 

atas penyelenggaraan hiburan. Pengenaan pajak hiburan tidak mutlak 

ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. 

Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada 

pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak 

mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. 

   Mengingat kondisi kabupaten dan kota di Indonesia tidak 

sama, termasuk dalam hal jenis hiburan yang diselenggarakan, maka 

untuk dapat diterapkan pada suatu daerah kabupaten atau kota 

pemerintah daerah setempat harus mengeluarkan peraturan daerah 

tentang pajak hiburan yang akan menjadi landasan hukum operasional 

dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan Pajak Hiburan 

di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan (Marihot P. Siahaan, 

2005:298) 

   Dalam pemungutan pajak hiburan terdapat beberapa 

terminologi yang perlu diketahui di antaranya: 
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1) Hiburan adalah semua jenis pertunjukkan, permainan, 

permainan ketangkasan, atau keramaian dengan nama 

dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh 

setiap orang dengan dipungutbayaran, tidak termasuk 

penggunaan fasilitas untuk berolahraga. 

2) Penyelenggaraan hiburan adalah orang pribadi atau 

badan yang bertindak baik untuk atas namanya sendiri 

atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi 

tanggungannya dalam menyelenggrakan suatu hiburan. 

3) Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang 

menghadiri suatu hiburan untuk melihat dan atau 

mendengar atau menikmatinya atau menggunakan 

fasilitas yang disediakan penyelenggara hiburan, 

kecuali penyelenggara, karyawan, artis, dan petugas 

yang menghadiri untuk melakukan tugas pengewasan. 

4) Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau 

seharusnya diterima dalam bentuk apapun untuk harga 

pengganti yang diminta atau seharusnya diminta wajib 

pajak sebagai penukar atas pemakian atau pembelian 

jasa hiburan serta fasilits penunjangnya termasuk pula 

semua tambahan dengan nama apapun juga yang 

dilakukan oleh wajib pajak yang berkaitan langsung 

dengan penyelenggaraan hiburan. Termasuk dalam 



36 
 

 
 

pengertian pembayaran adalah jumlah yang diterima 

atau seharusnya diterima, termasuk yang akan diterima, 

antara lain pembayaran yang dilakukan tidak secara 

tunai. 

5) Tanda masuk adalah semua tanda atau alat atau cara 

yang sah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang 

dapat digunakan untuk menonton, menggunakan 

fasilitas, atau menikmati hiburan. 

6) Harga tanda masuk, yang selanjutnya disingkat HTM, 

adalah nilai uang yang tercantum pada tanda masuk 

yang harus dibayar oleh penonton atau pengunjung. 

3.1.8 Objek dan Subjek Pajak Hiburan 

1. Objek Pajak Hiburan 

  Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggara hiburan 

dengan di pungut bayaran. Hiburan atas jasa penyelenggaraannya 

ditentukan menjadi objek pajak: 

a) Tonton film 

b) Pagelaran kesenian, musik, tari, dan atai busana 

c) Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya 

d) Pameran 

e) Diskotik, karoke, klab malam, dan sejenisnya 

f) Sirkus, akobat, dan sulab 

g) Permainan bilyar, golf, dan boling 
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h) Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan 

katangkasan. 

i) Panti pijet, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran. 

j) Pertandingan olahraga. 

2. Bukan Objek Pajak Hiburan 

  Pajak hiburan tidak semua penyelenggara hiburan di 

kenakan pajak. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2009 Pasal 42 Ayat 3. Penyelenggara hiburan yang 

merupakan objek pajak hiburan dapat dikecualikan dengan 

peraturan daerah. Pengecualian ini misalnya saja dapat diberikan 

terhadap penyelenggara hiburan yang tidak dipungut bayaran, 

seperti yang diselenggrakan dalam rangka pernikahan, upacara 

adat, dan kegiatan keagamaan. (Marihot P. Siahaan 2013 : 375) 

3. Subjek Pajak Dan Wajib Pajak Hiburan 

  Pada pajak hiburan yang menjadi subjek pajak adalah orang 

pribadi atau badan yang menikmati hiburan. Secara sederhana yang 

menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang 

menyelenggarakan hiburan. Dengan demikian, pada pajak hiburan 

subjek pajak dan wajib pajak tidak sama, dimana konsumen yang 

menikmati hiburan merupakan subjek pajak yang membayar 

(menanggung). Pajak sementara penyelenggara hiburan bertindak 

sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan untuk memungut 
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pajak dari konsumen (subjek pajak). (Marihot P. Siahaan 

2013:375) 

3.1.9 Penagihan Pajak Hiburan 

  Apabila pajak hiburan yang terutang tidak dilunasi setelah jatuh 

tempo pembayara, bupati/pejabat yang ditunjuk akan melakukan 

tindakan penagihan pajak. Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak 

terutang dalam surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, 

dan putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus 

dibayar bertambah. 

  Penagihan pajak dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan 

surat teguran atau surat peringatan sebagai awal tindakan penagihan 

pajak dan dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh bupati/ wali 

kota. Dalam jangka 7 hari sejak surat peringatan wajib pajak harus 

melunasi pajak yang terutang. 

  Selanjutnya, bila jumlah pajak yang terutang yang masih harus 

dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu ditentukan dalam surat 

teguran akan ditagih dengan surat paksa. Tindakan penagihan pajak 

dengan surat paksa dapat dilanjutkan dengan tindakan penyitaan, 

pelelangan, pencegahan, dan penyendaran jika wajib pajak tetap tidak 

mau melunasi uatang pajaknya sebagaimana mestinya. 

  Terakhir apabila dilakukan penyitaan dan pelelangan barang 

milik wajib pajak yang disita, pemerintah kabupaten/kota diberi hak 

mendahulu untuk tagihan pajak atau barang-barang milik wajib pajak. 
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  Selain itu, dalam kondisi tertentu bupati/walikota dapat 

melakukan penagihan pajak tanpa menunggu batas waktu pembayaran 

pajak hiburan yang ditetapkan oleh bupati/walikota berakhir. hal ini 

dikenal sebagai penagihan pajak seketika dan sekaligus. 

3.1.10 Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Hiburan 

a. Dasar Pengenaan Pajak Hiburan 

  Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang 

diterima oleh penyelanggara hiburan. Jumlah uang yang 

seharusnya diterima termaksud potongan harga dan tiket cuma-

cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan. (Marihot P. 

Siahaan, 2015:385) 

b. Tarif Pajak Hiburan 

  Tarif pajak hiburan ditetapakan paling tinggi sebesar 35% 

dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Hal ini dimaksud untuk 

memberikan keluasan kepada pemerintah/kota untuk menetapkan 

tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing 

daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, setiap daerah 

kota/kabupaten diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya 

tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kota/kabupaten lainnya, 

asalkan tidak lebih dari 35%. 

  Berikut ini adalah tarif pajak hiburan di Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Kampar: 
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a. Pertunjukan film di bioskop dengan harga tanda masuk; 

Rp. 500,- sd Rp. 5.000,- sebesar 5% (lima persen) 

Rp. 5.001,- sd Rp. 10.000,- sebesar 6% (enam persen) 

Rp. 10.001,- sd Rp. 15.000,- sebesar 7% (tujuh persen) 

Rp. 15.001,- sd Rp. 20.000,- sebesar 8% (delapan persen) 

Rp. 20.001,- sd Rp. 25.000,- sebesar 9% (sembilan persen) 

Rp. 25.001,- sd Rp. 30.000,- sebesar 10% (sepuluh persen) 

Rp. 30.001,- sd Rp. 35.000,- sebesar 12% (dua belas persen) 

Rp. 35.000,- keatas sebesar 15% (lima belas persen) 

b. Pergelaran kesenian, music, tari, pameran dan busana 

sebesar10% (sepuluh persen) dari pembayaran. 

c. Untuk permainan bowling, golf dan pertandingan olahraga 

sebesar 10% (sepuluh persen) dari pembayaran. 

d. Untuk penyelenggaraan sirkus, acrobat, dan sulap sebesar 15% 

(lima belas persen) dari pembayaran. 

e. Untuk refleksi dan pusat kebugaran sebesar 35% (tiga puluh 

lima persen) dari pembayaran. 

c. Perhitungan Pajak Hiburan  

Besarnya pokok pajak hiburan yang terutang dihitung dengan cara 

mengendalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara 

umum perhitungan pajak hiburan adalah sesuai dengan rumus 

berikut:  
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Pajak terutang    = Tarif pajak x Dasar Pengenaan Pajak 

        = Tarif Pajak x Jumlah uang yang diterima atau  

           yang seharusnya diterima oleh penyelenggaraan 

           hiburan. 

3.1.11 Pajak Dalam Islam 

  Dalam istilah bahasa arab, pajak dikenal dengan nama Adh-

Dharibah, yang artinya adalah beban. Ia disebut beban karena 

merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga 

dalam pelaksanannya akan dirasakan sebagai sebuah beban. Secara 

bahasa maupun tradisi, Dharibah dalam penggunaannya memang 

mempunyai banyak arti, namun para ulama memakai ungkapan 

dharibah untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban dan 

menjadi salah satu sumber pendapatan Negara. Sedangkan kharaz  

adalah pajak yang objeknya tanah dan subjeknya adalah non muslim. 

Sementara jizyah objeknya adalah jiwa (an-nafs). Dalil yang dapat 

dijadikan salah satu rujukan ialah: 

          ُ َم ّللّاه ُهْوَن َها َحزَّ ِخِز َوََل يَُحزِّ ِ َوََل بِالْيَْوِم اَْله
     قَاتِلُوا الَِّذْيَن ََل يُْؤِهنُْوَن بِاّلّله

ى يُْعطُوا        َب َحتّه             َوَرُسْولُٗه َوََل يَِدْينُْوَن ِدْيَن اْلَحقِّ ِهَن الَِّذْيَن اُْوتُوا اْلِكته

هُْن َصاِغُزْوَن  ﴿التوبة :                               ﴾۹۲َعْن يٍَّد وَّ

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 
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orang-orang) yang diberikan al-kitab kepada mereka, sampai mereka 

membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk 

(QS. At-Taubah, 9:29) 

 Jizyah ialah pajak per kepala yang dipungut oleh pemerintah islam 

dari orang-orang bukan islam, sebagai imbangan bagi keamanan diri 

mereka. Kata al-jizyah terambil dari akar kata jizyah yang berarti 

membalas. Jizyah adalah imbalan atau balasan atas rasa aman dari 

fasilitas yang diperoleh. Jizyah bukanlah suatu keadaan tetapi ia 

adalah materi yang harus diserahkan (M. Quraush; 2017:74) 

 Pajak dibolehkan karena alasan kemashalatan umat, adanya 

kewajiban kaum muslimin yang dipikulkan kepada Negara, seperti 

memberi rasa aman, pengobatan dan pendidikan dengan pengeluaran 

seperti nafkah untuk para tentara, gaji para pegawai, guru hakim dan 

sejenisnya, atau kejadian yang tiba-tiba, seperti kelaparan, kebanjiran, 

bencana alam dan sejenisnya.  

 Oleh karena objek dari kharaj adalah tanah, maka jika dipakai 

istilah pajak untuk kharaj dalam system ekonomi islam akan rancu 

dengan istilah pajak atas penghasilan atau pendapatan. Untuk itu 

demikian pula jizyah, objeknya adalah jiwa tidak sama dengan 

dharibah. Oleh sebab itu dibiarkan disebut jizyah saja. (Gusfahmi 

2017:29) 

 Diperbolehkan memungut pajak menurut para ulama tersebut 

diatas, alasan utamanya adalah untuk kemaslahatan umat, karena dana 
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pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai “pengeluaran” yang 

jika pengeluaran ini tidak dibiayai, maka akan timbul kemadaratan. 

 Sedangkan mencegah kemadhratan adalah juga salah satu 

kewajiban, dan subjeknya sistem perpajakan yang adil adalah apabila 

memenuhi 3 kriteria: 

1. Pajak dikenakan untuk membiayai pengeluaran yang benar-benar 

diperlukan untuk merealisasikan maqasid syariah. 

2. Beban tidak boleh berlaku kaku dihadapkan pada kemakmuran 

rakyat untuk menanggung dan didistribusikan secara merata 

terhadap semua orang yang mampu membayar. 

3. Dan pajak yang terkumpul di belanjakan secara jujur bagi tujuan 

yang di karenakan pajak diwajibkan. 

Adapun syarat-syarat pemungutan pajak dalam islam yaitu: 

a. Negara benar-benar sangat membutuhkan dana untuk keperluan 

dan maslahat umum, seperti pembelian alat-alat perang untuk 

menjaga perbatasan Negara yang sedang di rongrong oleh Negara 

musuh. 

b. Tidak ada sumber lain yang bisa diandalkan oleh Negara, baik 

dari zakat, jizyah, alusyur, kecuali dari pajak. 

c. Pemungutan harus adil, yaitu dipungut daro orang-orang miskin. 

Distribusinya juga harus adil dan merata, tidak boleh terfokus 

pada tempat-tempat atau kepentingan kampanye saja, apalagi 

tercemar unsur korupsi. 
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d. Pajak ini sifatnya sementara dan tidak diterapkan secara terus-

menerus, tetapi ada pada saat-saat tertentu saja, ketika Negara 

dalam keadaan genting ada pada kebutuhan yang mendesak saja. 

e. Harus dihilangkan dulu perdanaan yang berlebih-lebihan dan 

hanya menghambur-hamburkan uang saja. 

   Menurut saya pajak itu haram karena rasulullah SAW 

bersabda:”tidak ada kewajiban dalam harta selain zakat” (HR. Ibnu 

Majah) dari hadits tersebut dapat saya simpulkan bahwa pajak tidak 

termasuk kedalam kewajiban dalam islam atau pajak adalah haram. 

Karena pajak sifatnya dipaksakan dan setiap orang terkadang malah 

bersifat ganda dalam membayar pajak. Karena itulah pajak tidak 

diperbolehkan dalam islam. 

3.2 Tinjauan Praktek 

Dalam bab ini, data yang dikumpulkan berdasarkan data-data yang 

telah diteliti dikantor badan pendapatan daerah kabupaten Kampar, dan 

selanjutnya dibandingkan dengan tinjauan teori yang ada. Proses 

pengumpulan data dilakukan untuk menemukan suatu hasil yang sebenarnya 

yang terdapat pada lokasi penelitian, sehingga peneliti dapat menarik 

kesimpulan dari penelitian yang dilakukan tersebut dan pada akhirnya 

penelitian yang dilakukan dapat memberi masukan-masukan kepada pihak-

pihak yang terkait didalamnya. 
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3.2.1 Analisis Pelaksanaan Penagihan Dan Pemungutan Pajak Hiburan 

Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar 

   Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan kepala Bidang 

Pendaftaran dan Pendataan bapak Zamzul Azmi,SE.MM Pendapatan Asli 

Daerah Kabupaten Kampar, cara pelaksanaan dan penagihan pajak 

hiburan yaitu berawal dari penyusunan aparat hukum berupa regulasi 

peraturan daerah Kabupaten Kampar terkait dengan pengenaan objek 

pajak hiburan, dan turunannya berupa peraturan bupati terkait dengan 

pajak hiburan yang dilandasi oleh undang-undang 28 tahun 2009 tentang 

pajak daerah dan retribusi daerah, kemudian bapenda mendata seluruh 

pengenaan objek pajak hiburan di wilayah kabupaten Kampar. Objek 

pajak yang bisa dipungut di badan pendapatan daerah kabupaten Kampar 

sesuai dengan pasal 42 tentang pajak hiburan yaitu: 

a. Tontonan film 

b. Pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana. 

c. Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya 

d. Pameran 

e. Diskotik, karoke, klab malam, dan sejenisnya 

f. Sirkus, akrobat, dan sulap 

g. Permainan bilyar, golf, dan boling 

h. Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan 

i. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness 

center) 
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j. Pertandingan olahraga 

  Berikut ini adalah wajib pajak yang terdaftar pada pembayaran 

pajak hiburan didaerah kabupaten Kampar sebagai berikut: 

Tabel Ill.1 

Jumlah Perusahaan Pajak Yang Terdaftar Di Kantor 

Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kampar 

 

No Nama Perusahaan  Alamat  

1. PT. Lebarsa Hutahaen JL. Cempaka No. 61 

Pekanbaru 

2. PT. Sapadia Wisata 

Boombara Waterpark 

Pasir Putih 

3. CV. Sinar Karunia 

Jaya / Nova Rudiana 

Jl. Sisingamangaraja, 

Komplek Ramayana 

Sumber data: kantor badan pendapatan daerah kabupten Kampar 

  Dari hasil data diatas hanya tiga perusahan itu yang melaporkan 

pajak hiburan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar, karena 

Cuma itu yang bisa dipungut berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten 

Kampar Nomor 7 Tahun 2011 tentang pajak hiburan.  

3.2.2  Tingkat Pelaksanaan Penagihan Dan Pemungutan Pajak Hiburan 

 Di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar          

  Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan kepala bidang 

pendaftaran dan pendataan bapak Zamzul Azmi,SE.MM Pendapatan Asli 

Daerah Kabupaten Kampar dapat diketahui bahwa pemungutan pajak 

hiburan sudah berjalan dengan efektif yang ditandai dengan beberapa 

faktor sebagai berikut : 

 

a. Jika wajib pajak hiburan memenuhi kewajibannnya ini merupakan 

salah satu syarat dalam perpanjangan usahanya. 
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b. Tertib administrasi keuangan daerah bagi wajib pajak dalam hal 

pajak hiburan. 

c. Adanya tim peningkatan pendapatan Asli Daerah (PAD) yang 

dibentuk oleh bupati, sehingga wajib pajak mau memenuhi 

kewajibannya. 

d. Bagi wajib pajak yang berbadan hukum (perusahaan), mereka 

sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak hiburan. 

e. Monitoring ke lapangan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan 

Asli Daerah Kabupaten Kampar untuk meningkatkan wajib pajak 

atas kewajibanya. 

3.2.3 Kendala Yang Di Hadapi Oleh Kantor Badan Pendapatan Asli 

Daerah Kabupaten Kampar Dalam Pemungutan Pajak Hiburan 

   Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan kepala Bidang 

Pendaftaran dan Pendataan bapak Zamzul Azmi,SE.MM Pendapatan Asli 

Daerah Kabupaten Kampar, dapat diketahui sepanjang objek pajak 

hiburan dan sesuai dengan ketentuan undang-undang 28 Tahun 2009 

selama ini tidak ada hambatan. Cuma dari sisi objek wisata yang ada di 

kabupaten Kampar ini contoh tepian mahligai, handperland dan lainnya 

itu mereka tidak termasuk objek pajak hiburan, karena item-item undang-

undang hiburan tidak termasuk, jadi badan pendapatan asli daerah hanya 

bisa memungut pajak parkirnya saja. 
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3.2.4 Upaya yang Dilakukan oleh Badan Pendapatan Asli Daerah 

Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam 

Membayar Pajak  

  Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan kepala Bidang 

Pendaftaran dan Pendataan bapak zamzul Pendapatan Asli Daerah 

Kabupaten Kampar informasi yang dapat penulis dapatkan tentang upaya 

yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kampar 

adalah sebagai berikut : 

a. Turun kelapangan mendatangi wajib pajak, tujuannya untuk 

menghimbau wajib pajak untuk melaporkan pajaknya. 

b. Memberikan surat teguran kepada wajib pajak yang tidak 

membayar pajaknya dan apabila telah jatuh tempo pembayaran 

pajak dan wajib pajak belum memnuhi kewajiban maka bidang 

penagihan akan mengingatkan wajib pajak untuk segera melunasi 

kewajibannya untuk membayar pajak. 

c. Tahun 2020 Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kampar 

telah bekerja sama dengan link aja, toko pedia, bukak lapak, dan 

traveloka dan pembayaran pbb melalui Bank Riau Kepri. Hal 

tersebut dilakukan untuk mempermudah wajib pajak dalam 

menyetorkan atau menjalankan kewajibannya secara online. 

Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kampar juga telah 

melakukan perekaman elektronik untuk penerimaan pajak secara 

online (aplikasi pajak online). Di sini kantor badan pendapatan 
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daerah yang melakukan kerja sama dengan toko online tersebut 

dengan demikian mempermudah wajib pajak untuk membayar 

pajaknya. 

d. Memberikan sanksi kepada wajib pajak yang tidak melakukan 

kewajibannya dalam membayar pajak, apabila surat ketetapan 

pajak daerah (SKPD) tidak atau kurang dibayar setelah lewat 

waktu selama 30 hari dari sejak surat ketetapan pajak daerah 

(SKPD) diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% 

(dua persen) sebulan. 

 Tabel III.2 

Perbandingan antara pemungutan Pada Teori dan Praktek di Kantor Badan 

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kampar 

Tahun 2017-2019 

No. Teori Praktek Keterangan 

1. Pemungutan adalah suatu rangkain 

kegiatan mulai dari penghimpunan 

data objek pajak atau retribusi, 

penentuan besarnya pajak atau 

retribusi yang terutang sampai 

dengan kegiatan penagihan pajak 

atau wajib retribusi serta 

pengawasan penyetoran. 

pemungutan menurut praktek di 

Kantor Badan Pendapatan Asli 

Daerah Kabupaten Kampar dalam 

tiga tahun terakhir yaitu tahun 

2017, 2018, dan tahun 2019 sudah 

berjalan secara efektif. 

Antara teori 

pemungutan dan 

praktek pada 

Kantor Badan 

Pendapatan Asli 

Daerah Kabupaten 

Kampar, tidak ada 

perbedaan yang 
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No. Teori Praktek Keterangan 

2.  Beberapa faktor-faktor yang 

mempengaruhi pemungutan 

sebagai berikut: 

1) Karakteristik Organisasi, terdiri 

dari struktur dan teknologi 

organisasi seperti, sumber daya 

manusia. Teknologi adalah 

mekanisme di organisasi untuk 

mengubah yang mentah 

menjadi keluaran. 

2) Karakteristik Lingkungan, 

keberhasilan hubungan 

organisasi ketepatan persepsi 

atas keadaan lingkungan dan 

tingkat resionalisme organisasi. 

3) Karakteristik Pekerja, yaitu 

prilaku anggota organisasi yang 

dalam jangka panjang  

akan memperlancar atau 

merintangi tercapainya tujuan. 

4) Kebijakan dan Praktek 

Manajemen, sudah menjadi 

tanggung jawab dari para 

pemimpin untuk menetapkan 

suatu sistem yang pantas 

sehingga para pekerja dapat 

memuaskan kebutuhan dan 

tujuan serta sasaran organisasi. 

Beberapa faktor-faktor yang 

menyebabkan pemungutan pada 

Kantor Badan Pendapatan Asli 

Daerah Kabupaten Kampar 

sehingga berjalan secara efektif: 

1) Jika wajib pajak mineral bukan 

logam dan batuan memenuhi 

kewajibannya, ini merupakan 

salah satu syarat dalam 

perpanjangan izin usahanya. 

2) Tertib Administrari Keuangan 

daerah bagi wajib pajak dalam 

hal pajak mineral bukan logam 

dan batuan. 

3) Adanya tim peningkatan Pajak 

Asli Daerah (PAD) yang di 

bentuk oleh Bupati, sehingga 

wajib pajak mau memenuhi 

kewajibannya. 

4) Bagi wajib pajak yang berbadan 

hukum (perusahaan), mereka 

sadar akan kewajibannya 

membayar pajak mineral bukan 

logam dan batuan. 

5) Monitoring ke lapangan yang di 

lakukan oleh Badan Pendapatan 

Asli Daerah Kabupaten Kampar 

untuk mengingatkan wajib pajak 

penulis temukan, 

karena menurut 

teori dan praktek 

keduanya 

menjelaskan pada 

tiga tahun terakhir 

pemungutan 

penerimaan pajak  

sudah berjalan 

dengan efektif. 

 

 

 

 


