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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kompetensi

Menurut Wibowo (2007:110) menyebutkan bahwa kompetensi adalah

suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau

tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh

sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Dengan demikian,

kompetensi menunjukkan keterampilan atau pengetahuan yang dicirikan oleh

profesionalisme dalam suatu bidang tertentu sebagai sesuatu yang terpenting,

sebagai unggulan bidang tertentu, dengan indikatornya adalah :

a. Pengetahuan (Knowledge)

Pengetahuan yang berkaitan dengan pekerjaan meliputi :

1. Mengetahui dan memahami pengetahuan dibidang masing-masing.

2. Mengetahui pengetahuan yang berhubungan dengan peraturan,

prosedur, teknik yang baru dalam institusi pemerintahan.

b. Keterampilan (Skill)

Keterampilan individu meliputi:

1. Kemampuan dalam berkomunikasi dengan baik secara tulisan.

2. Kemampuan berkomunikasi dengan jelas secara lisan.

c. Sikap (Attitude)

Sikap individu, meliputi :

1. Memiliki kemampuan dalam berkomunikasi dalam berkreativitas

dalam bekerja.

2. Adanya semangat kerja yang tinggi.
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Sedangkan menurut Veithzal (2003:298) menyebutkan, kompetensi

adalah kecakapan, keterampilan, kemampuan. Kata dasarnya sendiri, yaitu

kompeten yang berarti cakap, mampu, terampil. Kompetensi mengacu kepada

atribut/ karakteristik seseorang yang membuatnya berhasil dalam

pekerjaannya.

Menurut Djaman satori (2007:22) menyebutkan kompetensi berasal

dari bahasa inggris competency yang berarti kecakapan, kemampuan dan

wewenang. Jadi kompetensi adalah performan yang mengarah pada

pencapaian tujuan secara tuntas menuju kondisi yang diinginkannya.

Mudrajad Kuncoro (2005:44) juga mengatakan kompetensi inti adalah

nilai utama perusahaan/organisasi dalam penciptaan keahlian dan kapabilitas

yang disebarkan melalui bermacam garis produksi ataupun bisnis.

Moh. Uzer Usman (2006:4) menyebutkan bahwa seseorang disebut

kompeten apabila telah memiliki kecakapan bekerja pada bidang tertentu dari

hal ini maka kompetensi juga diartikan sebagai suatu hal yang

menggambarkan kualifikasi atau kemampuan seseorang, baik yang kualitatif

maupun kuantitatif.

Fachruddin Saudagar (2009:30) menyebutkan bahwa kemampuan

kualitatif seseorang adalah kemampuan sikap dan perbuatan seseorang yang

hanya dapat dinilai dengan ukuran baik dan buruknya. Sedangkan kemampuan

kuantitatif adalah kemampuan seseorang yang dapat dinilai dan terukur.

BerdasarkanUU No.14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen

kompetensi adalah seperangkat pengeahuan, keterampilan, dan perilaku yang

harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam

melaksanakan tugas keprofesionalan.
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Kamus bahasa Indonesia kompetensi berarti kewenangan (kekuasaan)

untuk menentukan (memutuskan sesuatu), ling kemampuan menguasai

gramatika suatu bahasa secara abstrak atau batiniah.

Kompetensi berdasarkan UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan:

pasal 1 (10), “Kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang

mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai

dengan standar yang ditetapkan”.

Kompetensi mengandung pengertian pemilikan pengetahuan,

keterampilan, dan kemampuan yang dituntut oleh jabatan tertentu

(www.wawan-junianto.blogspot.com).

Dari beberapa pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa

kompetensi adalah sejumlah kemampuan yang harus dimiliki seseorang

terutama pegawai untuk mencapai tingkatan pegawai profesional.

2.1.1 Karakteristik Kompetensi

Spencer (dalam Wibowo, 2007:111) menjelaskan terdapat lima

tipe karakteristik kompetensi, yaitu sebagai berikut:

1. Motif adalah suatu yang secara konsisten dipikirkan atau

diinginkan orang yang menyebabkan tindakan.

2. Sifat adalah karakteristik fisik dan respons yang konsisten terhadap

situasi atau informasi.

3. Konsep diri adalah sikap, nilai-nilai, atau citra diri seseorang.

4. Pengetahuan adalah informasi yang dimiliki seseorang dalam

bidang spesifik.

5. Keterampilan adalah kemampan mengerjakan tugas fisik atau

mental tertentu.
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Sedangkan Wibowo (2007:115) menjelaskan ada beberapa tipe

kompetensi yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Planning competency, dikaitkan dengan tindakan tertentu seperti

menetapkan tujuan, menilai resiko dan mengembangkan urutan

tindakan untuk mencapai tujuan.

2. Influence competency, dikaitkan dengan tindakan seperti

mempunyai dampak pada orang lain, memaksa melakukan

tindakan tertentu atau membuat keputusan tertentu, dan memberi

inspirasi untuk bekerja menuju tujuan organisasi.

3. Communication competency, dalam bentuk kemampuan berbicara,

mendengarkan orang lain, komunikasi tertulis dan nonverbal.

4. Interpersonal competency, meliputi, empati, membangun

konsensus, networking, persuasi, negosiasi, diplomasi, manajemen

konflik, menghargai orang lain, dan jadi team player.

5. Thinking competency, berkenaan dengan, berpikir strategis,

berpikir analitis, berkomitmen terhadap tindakan, memerlukan

kemampuan kognitif, mengidentifikasi mata rantai dan

membangkitkan gagasan kreatif.

6. Organizational competency, meliputi kemampuan merencanakan

pekerjaan, mengorganisasi sumber daya mendapatkan pekerjaan

dilakukan, mengukur kemampuan, dan mengambil resiko yang

diperhitungkan.

7. Human resouces management competency, merupakan

kemampuan dalam bidang, team building, mendorong partisipasi,
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mengembangkan bakat, mengusahakan umpan balik kinerja, dan

menghargai keberagaman.

8. Leadership competency, merupakan kompetensi meliputi

kecakapan memosisikan diri, pengembangan organisasional,

mengelola transisi, orientasi strategis, membangun visi,

merencanakan masa depan, menguasai perubahan dan melopori

kesehatan tempat kerja.

9. Client service competency, merupakan kompetensi berupa :

mengidentifikasi dan menganalisis pelanggan, orientasi pelayanan

dan pengiriman, bekerja dengan pelanggan, tindak lanjut dengan

pelanggan, membangun patnership dan berkomitmen terhadap

kualitas.

10. Bussines competency, merupakan kompetensi yang meliputi :

manajemen finansial, keterampilan pengambilan keputusan bisnis,

bekerja dalam sistem, menggunakan ketajaman bisnis, membuat

keputusan bisnis dan membangkitkan pendapatan.

11. Self management competency, kompetensi berkaitan dengan

menjadi motivasi diri, bertindak dengan percaya diri, mengelola

pembelajaran sendiri, mendemonstrasikan fleksibilitas, dan

berinisiatif.

12. Technical/operational competency, kompetensi berkaitan dengan

mengerjakan tugas kantor, bekerja dengan teknologi komputer,

menggunakan peralatan lain, mendemonstrasikan keahlian tekhnis

dan profesional dan membiasakan bekerja dengan data dan angka.
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2.1.2 Tingkat Kompetensi

Spencer (dalam Wibowo, 2007:111) tingkatan kompetensi

dapat dikelompokkan dalam tiga tingkatan, yaitu :

1. Behavior tools

a. Knowledge merupakan informasi yang digunakan orang dalam

bidang tertentu, misalnya membedakan antara akuntan senior

dan junior.

b. Skill merupakan kemampuan orang untuk melakukan sesuatu

dengan baik. Misalnya, mewawancarai dengan efekttif, dan

menerima pelamar yang baik skill menunjukkan produk.

2. Image attribute

a. Social role merupakan pola perilaku orang yang diperkuat oleh

sekelompok sosial atau organisasi. Misalnya, menjadi

pemimpin atau pengikut.

b. Self image merupakan pandangan orang terhadap dirinya

sendiri, identitas, kepribadian, dan harga dirinya. Misalnya

melihat dirinya sebagai pengembang atau manajer yang

berbeda diatas “fast track”.

3. Personal charasteristic

a. Traits merupakan aspek tipika berperilaku. Misalnya, menjadi

pendengar yang baik.

b. Motive merupakan apa yang mendorong perilaku seseorang

dalam bidang tertentu (prestasi, afiliasi, kekuasaan). Misalnya

ingin mempengaruhi perilaku orang lain untuk kebaikan

organisasi.
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2.1.3 Strata Kompetensi

Wibowo (2007:121) mengatakan Kompetensi dapat dipilah-

pilah menurut stratanya, kompetensi dapat dibagi menjadi :

1. Core competencies merupakan kompetensi inti yang dihubungkan

dengan strategi organisasi sehingga harus dimiliki oleh semua

karyawan dalam organisasi.

2. Managerial competencies merupakan kompetensi yang

mencerminkan aktivitas manajerial dan kinerja yang diperlukan

dalam peran tertentu.

3. Functional competencies merupakan kompetensi yang menjelaskan

tentang kemampuan peran tertentu yang diperlukan dan biasanya

dihubungkan dengan keterampilan profesional atau teknis.

2.1.4 Faktor yang Mempengaruhi Kompetensi

Michael Zwell (dalam Wibowo, 2007:126) mengungkapkan

bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kecakapan

kompetensi seseorang, yaitu sebagai berikut:

1. Keyakinan dan nilai-nilai

Keyakinan orang tentang dirinya maupun terhadap orang lain akan

sangat mempengaruhi perilaku. Kepercayaan banyak pekerja

bahwa manajemen merupakan musuh yang mencegah mereka

melakukan inisiatif yang seharusnya dilakukan.

2. Keterampilan

Keterampilan memainkan peran di kebanyakan kompetensi.

Berbicara didepan umum merupakan keterampilan yang dapat

dipelajari, dipraktikkan, dan diperbaiki.
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3. Pengalaman

Keahlian dari banyak kompetensi  memerlukan pengalaman

mengorganisasi orang, komunikasi dihadapan kelompok,

menyelesaikan masalah, dan sebagainya.

4. Karakteristik kepribadian

Kepribadian dapat mempengaruhi keahlian manajer dan pekerja

dalam sejumlah kompetensi, termasuk dalam penyelesaian konflik,

menunjukkan kepedulian interpersonal, kemampuan bekerja dalam

tim, memberikan pengaruh dan membangun hubungan.

5. Motivasi

Motivasi merupakan faktor dalam kompetensi yang dapat berubah.

Dengan memberikan dorongan, apresiasi terhadap pekerja

bawahan, memberikan pengakuan, dan perhatian individual dari

atasan dapat mempunyai pengaruh terhadap motivasi seseorang

bawahan.

6. Isu emosional

Hambatan emosional dapat membatasi penguasaan kompetensi.

Takut membuat kesalahan, menjadi malu, merasa tidak disukai,

atau tidak menjadi bagian, semuanya cenderung membatasi

motivasi dan inisiatif.

7. Kemampuan intelektual

Kompetensi tergantung pada pemikiran kognitif sepeti pemikiran

konseptual dan pemikiran analitis. Tidak mungkin memperbaiki

melalui setiap intervensi yang diwujudkan suatu organisasi.
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8. Budaya organisasi

Budaya organisasi mempengaruhi kompetensi sumber daya

manusia dalam kegiatan seperti: rekrutmen dan seleksi

karyawan,praktik pengambilan keputusan.

2.1.5 Mengatasi Hambatan Kompetensi

Michael Zwell (dalam Wibowo, 2007:131)menyebutkan bahwa

adanya faktor-faktor yang dapat dipergunakan untuk memperbaiki

kompetensi, yaitu sebagai berikut:

1. Mengalami Kekurangan Kompetensi (Admitting incopetence)

Sering kali terjadi orang menutupi kekurangannya agar tidak

diketahui orang lain. Budaya berusaha selalu tampil baik

mengandung bahaya tidak menyadari kekurangan dalam

kompetensi. Untuk itu, ada baiknya orang mengakui dengan terus

terang akan kekurangan dalam kompetensinya sehingga dapat

dilakukan usaha untuk memperbaikinya.

2. Meningkatkan Harapan (Raising Expectations)

Pekerjaan manajer dan coach termasuk membantu orang

memperluas visi atas pekerjaan mereka sehingga mereka dapat

memanfaatkan bakat, kemampuan, dan potensinya. Coach perlu

terus menerus meningkatkan pekerja atas visinya, mendorong

mereka untuk bekerja keras mencapai visi dengan perilaku saat ini,

dan membantu mereka mengembangkan tujuan dan langkah tindak

untuk mengatasi kesenjangan.
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3. Mengidentifikasi Hambatan (identifying barries)

Apabila terdapat hambatan terhadap kinerja dan pencapaian

prestasi, penting sekali untuk mengidentifikasi sifat dari hambatan

tersebut sehingga dapat diatasi secara efektif. Kebanyakan

hambatan dapat dikategorikan dalam pengetahuan, keterampilan,

proses, dan emosional.

4. Memasukkan Mekanisme Dukungan (including support

mechanism)

Mekanisme dukungan yang dapat dipergunakan organisasi dan

pekerja untuk membantu memastikan rencana kinerja pekerjaan

adalah:

a. Mencatat kemajuan tujuan dan pelaksanaan langkah tindak

b. Mengomunikasikan kemajuan kepada orang lain

c. Menggunakan penghargaan

2.2 Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-

undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik

(kontraprestasi) yang lansung ditunjukkan dan digunakan untuk membayar

pengeluaran umum (Siti Resmi :2009:1)

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang

kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum)

tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata untuk menutup pengeluaran

umum (Waluyo:2007:2)
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Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan

kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan

berdasaran peraturan perundang-undangan pajak daerah, yang digunakan

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan

daerah (Soemitro:1997:3)

Pajak adalah iuran rakyat kepada Negara berdassaran Undang-undang

(yang dapat dipaksakan) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan

untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo:2008:1)

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang perubahan

atas Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah ,yang dimaksud Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh

orang atau pribadi atau badan  kepada daerah tanpa imbalan langsung yang

seimbang, yang dapat dilasanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan

yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah

daerah dan pembangunan daerah.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang

melekat pada pengertian pajak, adalah:

1) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya

yang sifatnya dipaksakan.

2) Dapat pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi

individual oleh pemerintah.

3) Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah

daerah.

4) Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila

dari pemasukannya masih terdapat surplus digunakan untuk membiayai

public in vestmen.
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Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada

orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat

dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan

pembangunan daerah.

Pajak daerah diIndonesia berdasarkan undang-undang Nomor 34

Tahun 2000 terbagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak

kabupaten/kota. Pembagian ini dilakukan sesuai dengan kewenangan

pengenaan dan pungutan masing-masing jenis pajak daerah pada wilayah

administrasi provinsi atau kabupaten/kota yang bersangkutan. Berikut uraian

jenis pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota berdasarkan undang-undang

Nomor 34 Tahun 2000.

a. Pajak Provinsi terdiri dari:

1. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air

2. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air

3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor

4. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air

permukaan

b. Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari:

1. Pajak Hotel

2. Pajak Restoran

3. Pajak Hiburan

4. Pajak Reklame

5. Pajak penerangan jalan

6. Pajak pengambilan bahan galian C , dan

7. Pajak Parkir
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Bersasarkan undang-undang Nomor34 Tahun 2000, ditetapkan jenis

pajak daerah, yaitu empat jenis pajak provinsi dan tujuh jenis pajak

kabupaten/kota. Sedangkan berdasarkan undang-undang Nomor 28 Tahun

2009 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 34 Tahun 2000,

ditetapakan lima jenis pajak provinsi dan sebelas jenis pajak kabupaten/kota,

sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1 : Jenis Pajak Daerah Berdasarkan UU No.34 Tahun 2000 dan
UU No.28 Tahun 2009

Jenis
Pajak UU No.34 Tahun 2000 UU No.28 Tahun 2009

Provinsi

1. Pajak Kendaraan
Bermotor

2. Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor

3. Pajak Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor

4. Pajak Pengambilan dan
Pemanfaatan Air
bawah tanah dan Air
Permukaan

1. Pajak Kendaraan Bermotor
2. Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan

Bermotor
4. Pajak Pengambilan dan

Pemanfaatan Air bawah tanah
dan  Air Permukaan

5. Pajak Rokok

Kab/Kota

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan

Jalan
6. Pajak Pengambilan

Bahan Galian C
7. Pajak Parkir

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Bahan galian Mineral

bukan logam & batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak air dibawah tanah
9. Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan
10. Bea Perolehan Hak atas Tanah

dan Bangunan
11. Pajak Sarang Burung Walet

2.2.1 Fungsi Pajak

Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan

bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena
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pajak merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai semua

pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal

tersebut maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu :

1) Fungsi Budgeter (Penerimaaan)

Fungsi yang paling utama dari pajak yaitu suatu fungsi

dimana pajak digunakan sebagai alat atau sumber dalam

meningkatkan pendapatan atau dana secara optimal ke kas Negara.

Di Negara Indonesia sendiri, banyak berbagai jenis pajak yang hal

itu sudah diatur dalam konstitusi.

2) Fungsi Reguler (Mengatur)

Disebut juga sebagai fungsi mengatur adalah salah satu

fungsi pajak yang digunakan oleh pemerintah sebagai alat atau

instrument guna mencapai tujuan yang diinginkan, atau tujuan lain

yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat banyak. Fungsi

ini merupakan fungsi tambahan dikarenakan hal ini sebagai

pelengkap dari fungsi pajak yang lain. Untuk mencapai tujuna

tertentu, maka fungsi pajak yang kedua ini disengaja diterpakan,

untuk mengatur sehingga tercapai tujuan yang diinginkan.

2.2.2 Pemungutan Pajak

Berdasarkan Undang-undang Republika Indonesia Nomor 28

Tahun 2009 yang perubahan atas Undang-undang  Nomor 34 Tahun

2000 Tentang Undang-undang Republika Indonesia Nomor 18 Tahun

1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 1 ayat 49,

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan
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data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak

atau retribusi yang tertuang sampai kegiatan penagihan pajak atau

retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan

penyetorannya.

2.2.3 Azas-azas Pemungutan Pajak

Azas – azas principle adalah sesuatu yang dapat kita jadikan

sebagai alas, sebagai dasar, sebagai tumpuan untuk menjelaskan

sesuatu permasalahan. Lazimnya suatu pemungutan pajak itu harus

dilandasi dengan azas-azas yang merupakan ukuran untuk menentukan

adil tidaknya suatu pemungutan pajak.

Adam Smith mengemukakan 4 (empat) azas pemungutan pajak

yang lazim dikenal dengan “Four Canons Taxation” atau sering

disebut “The Four Maxims” dengan uraian berikut:

a. Equality (azas persamaan). Azas ini menekankan bahwa pada

warga Negara atau wajib pajak tiap Negara seharusnya

memberikan sumbangannya kepada Negara, sebanding dengan

kemampuan mereka masing-masing, yaitu sehubungan dengan

keuntungan yang mereka terima dibawah perlindungan Negara.

Yang dimaksud dengan “keuntungan” disini adalah besar kecilnya

pendapatan yang diperoleh dibawah perlindungan Negara. Dalam

azas Equality ini tidak diperbolehkan suatu Negara mengadakan

diskriminasi diantara wajib pajak.

b. Certainty(azas kepastian). Azas ini menekankan bahwa bagi wajib

pajak, harus jelas dan pasti tentang waktu, jumlah dan cara

pembayaran pajak. Dalam azas ini kepastian hukum sangat

dipentingkan terutama mengenai subjek dan objek pajak.
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c. Conveniency of Payment (azsa menyenangkan). Pajak seharusnya

dipungut pada waktu dengan cara yang paling menyenangkan bagi

para wajib pajak, misalnya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

terhadap para petani, sebaiknya dipungut pada saat mereka

memperoleh uang yaitu pada saat panen.

d. Low Cost of Collection (azas efisiensi). Azas ini menekankan

bahwa biaya pemungutan pajak tidak boleh lebih dari hasil pajak

yang akan diterima. Pemungutan pajak harus disesuaikan dengan

kebutuhan anggaran belanja Negara.

Jika Adam Smith mengemukakan 4 (empat) azas dalam

pemungutan pajak, maka W.J de Langen seorang ahli pajak

kebangsaan Belanda (dalam Bohari,2008: 42) menyebutkan 7 (tujuh)

azas pokok perpajakan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Azas Keasamaan, dalam arti bahwa seseorang dalam keadaan yang

sama hendaknya dikenakan pajak yang sama. Tidak boleh ada

diskriminasi dalam pemungutan pajak.

b. Azas Daya Pikul, yaitu azas yang menyatakan bahwa setiap wajib

pajak hendaknya terkena beban pajak yang sama. Ini berarti orang

yang pendapatannya tinggi dikenakan pajak yang tinggi, yang

pendapatannya rendah dikenakan pajak yang rendah dan

pendapatan dibawah basic neddibebaskan dari pajak.

c. Azas Keuntungan Istimewa, bahwa seseorang yang mendapatkan

keuntungan istimewa hendaknya dikenakan pajak istimewa pula.
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d. Azas Manfaat, mengatakan bahwa pengenaan pajak oleh

pemerintah didasarkan atas alasan bahwa masyarakat menerima

manfaat barang-barang dan jasa yang disediakan oleh pemerintah.

e. Azas Kesejahteraan, yaitu suatu azas yang menyatakan bahwa

dengan adanya tugas pemerintah yang pada satu pihak memberikan

atau menyediakan barang-barang dan jasa bagi masyarakat dan

pada lain pihak menarik pungutan-pungutan untuk membiayai

kegiatan pemerintah tersebut, akan tetapi sebagai keseuruhan

adalah menigkatkan kesejahteraan masyarakat.

f. Azas Keringanan Beban, asas ini menyatakan bahwa meskipun

pengenaan pungutan merupakan beban masyarakat atau perorangan

dan betapapun tingginya kesadaran berwarga Negara, akan tetapi

hendaknya diusahakan bahwa beban tersebut sekecil-kecilnya.

g. Azas Keseimbangan, azas ini menyatakan bahwa dalam

melaksanakan berbagai azas tersebut yang mungkin saling

bertentangan, akan tetapi hendaknya selalu diusahakan sebaik

mungkin. Artinya tidak mengganggu pelaksanaan hukum, perasaan

dan kepastian hukum.

2.2.4 Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau

perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai

berikut :

a. Pemungutan Pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan,

undang-undang dan pelaksanaan pungutan harus adil dalam

perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum
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dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-

masing.Sedangkan adil dalam pelaksanaannya dengan memberikan

hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan

dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis

Pertimbangan Pajak.

b. Pemungutan pajak harus berdasarkanUndang-undang (Syarat

Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat

2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan,

baik bagi keadilan Negara maupun keadilan warganya, jaminan

hukum untuk menyatakan keadilan, baik Negara maupun warga

negaranya.

c. Tidak mengganggu pereknomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh menganggu kelancaran kegiatan

produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan

kelesuan perekonomian masyarakat.

d. Pemungutan pajak harus Efisiensi (Syarat Finansial)

Sesuia fungsi budgetir, biaya pemungutan pajak harus

dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

e. System pemungutan pajak harus sederhana

System pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan

mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban

perpajakannya.
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2.2.5 Cara Pemungutan Pajak

a. Stelsel Nyata (Riel Stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan

nyata), pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun

pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui.

b. Stelsel Anggapan (Fictive Stelsel)

Pengenaan pajak diasarkan pada suatu anggapan yang

diatur oleh undang-undang.Misalnya penghasilan suatu tahun

dianggap samadengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal

tahun sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terhutang untuk

tahun pajak berjalan.

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 yang sebenarnya.

Dengan demikian maka sangat diperlukan bagi Dinas

Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru selaku unsure pelaksana

pemerintah dalam hal penerimaan daerah lebih memperhatikan azas

dan tata cara dalam hal pemungutan pajak, baik itu pajak restoran

maupun pajak-pajak lainnya yang merupakan Pendapatan Asli Daerah

sehingga pelaksanaan dapat berjalan seefektif dan sefisien mungkin.
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2.3 Pajak Restoran

Menurut Marihot P Siahaan (2005:271) Pajak Restoran adalah pajak

atas pelayanan restoran.Ahmad Yani (2002:48) juga mengatakan Pajak

Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat

menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran,

tidak termasuk usaha jasa boga atau catering.

Berdasarkan Undang-undang Republika Indonesia Nomor 28 Tahun

2009 (2011:25) Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran

meliputi pelayanan penjualan makanan dan / atau minuman yang dikonsumsi

oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain.

Pemungutan pajak restoran diIndonesia saat ini didasarkan Undang-

undang Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan perubahan atas Undang-

undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang tata cara pemberian

dan pemanfaatan insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Menurut Marihot P Siahaan (2005:272-273) Dalam pemungutan pajak

restoran terdapat beberapa Terminologi yaitu:

1) Restoran adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang

disediakan dengan dipungut bayaaran, tidak termasuk usaha jasa boga, dan

catering.

2) Pengusaha Rsetoran adalah orang pribadi atau Badan dalam bentuk

apappun, yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya

melakukan usaha dibidang rumah makan.

3) Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai

imbalan atas penyarahan barang atau pelayanan, sebagai pembayaran

kepada pemilik rumah makan.
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2.3.1 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Restoran

Dasar hukum pemungutan pajak restoran di Indonesia saat ini

didasarkan pada dasar hokum yang jelas dan kuat sehingga harus

dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait.Dasar Hukum

Pemungutan Pajak Restoran pada suatu Kabupaten atau Kota adalah:

1) Undang – undang Republika Indonesia Nomor 28 Tahun 2009

yang merupakan perubahan atas Undang – undang Nomor 18

Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang tata cara

pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah.

3) Peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

4) Peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi

Daerah.

5) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2011 tentang

Pajak Restoran.

2.3.2 Objek, Subjek, dan Wajib Pajak Restoran

a. Objek Pajak Restoran

Objek Pajak Restoran addalah pelayanan yang disediakan

restoran dengan pembayaran.Termasuk dalam objek pajak restoran

adalah adalah rumah makan, café, bar, dan sejenisnya.Pelayanan di

restoran/ rumah makan termasuk penyediaan penjualan makanan/

minuman yang diantar/ dibawa pulang.
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b. Bukan Objek Pajak Restoran

Pada Pajak Restoan tidak semua pelayanan yang diberikan

oleh restoran/rumah makan dikenakan pajak, ada beberapa

pengecualian yang tidak termasuk objek pajak, yaitu:

1) Pelayanan usaha jasa boga atau catering

2) Pelayanan yang disediakan oleh restoran atau rumah makan

yang peredarannya tidak melebihi batas tertentu yang

ditetapkan dengan peraturan daerah.

c. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Restoran

Pada Pajak Restoran yang meliputi subjek pajak

adalahorang pribadi atau badan yang melakukan pembayaaran

kepada restoran.Secara sederhana yang menjadi subjek pajak

adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang

diberikan oleh pengusaha restoran.Sementara itu, yang menjadi

wajib pajak adalah pengusaha restoran, yaitu orang pribadi atau

badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan itu

pekerjaannya mmelakukan usaha dibidang makanan. Dengan

demikian subjek, pihak dan wajib pajak pada pajak restoran tidak

sama. Konsumen yang menikmati pelayanan restoran merupakan

subjek pajak yang membayar (menanggung) pajak, sedangkan

pengusaha restoran bertindak sebagai wajib pajak yang diberi

kewenangan memungut pajak ddari konsumen (subjek pajak).

Dalam menjalankan wajib pajaknya, wajib pajak dapat

diwakili oleh pihak tertentu yang di perkenankan oleh undang-

undang dan peraturan daerah tentang Pajak Restoran.Wakil wajib
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pajak bertanggungjawab secara pribadi dan atau secara tanggung

renteng atas pembayaran pajak terutang.Selain itu, wajib pajak

dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk

menjalankan hak dan memenuhi kewajiban pajaknya.

2.3.3 Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Restoran

a. Dasar Pengenaan Pajak Rsetoran

Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran

yang dilakukan kepada restoran, jika pembayaran dipengaruhi oleh

hubungan istimewa, harga jual atau penggantian di hitung atas

dasar harga pasar yang wajar pada saat pembelian makanan dan

minuman. Contoh hubungan istimewa orang pribadi atau orang

yang menggunakan jasa restoran dengan pengusaha restoran, baik

langsung maupun tidak langsung berada dibawah pemilikan atau

penguasaan orang pribadi atau badan yang sama.

Pembayaran adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh

subjek pajak kepada wajib pajak untuk harga jual baik jumlah uang

yang dibayarkan maupun penggantian yang seharusnya diminta

wajib pajak sebagai penukaran atas pembelian makanan atau

minuman, termasuk semua tambahan dengan nama apapun juga

dilakukan berkaitan dengan usaha restoran.

b. Tarif Pajak Restoran

Tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar

sepuluh persen (10%) dan ditetapkan dengan peraturan daerah

kabupaten/kota yang bersangkutan.Hal ini dimaksudkan untuk

memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk
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menetapkan besarnya tarif pajak yang dipandang sesuai dengan

kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota.Dengan demikian,

setiap daerah kabupaten/kota diberi kewenangan untuk menetapkan

besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kabupaten/kota

lainnya asalkan tidak lebih dari sepuluh persen (10%).

c. Perhitungan Pajak Restoran

Besarnya pokok pajak restoran yang terhitung dengan cara

mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara

umum perhitungan Pajak Restoran adalah sesuai dengan rumus

berikut:

Pajak terhutang = Tarif Pajak × Dasar Pengenaan Pajak
= Tarif Pajak × Jumlah pembayaran yang

dilakukan kepada Restoran

2.3.4 Penentuan Potensi Pajak Restoran

Suatu pemerintah daerah dapat menetapkan dan memungut

beragam jenis pajak daerah sesuai dengan potensi yang dimilikinya.

Hal ini sangat dimungkinkan jika pemerintah daerah memiliki

kemampuan untuk menetapakn sendiri jenis-jenis pajak daerah dan

retribusi daerah yang dapat dipungutnya, tanpa ada intervensi dari

tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi.Hal ini merupakan kondisi

yang perlu diciptakan dan menjadi suatu pandangan umum yang

dikemukakan serta diterima oleh para ahli yang menekuni kajian

pemerintahan daerah, khususnya keuangan daerah. Agar pemerintah

daerah memiliki kemampuan optimal untuk memungut pajak daerah

yang ada didaerahnya, perlu kiranya mempertimbangkan pajak-pajak

daerah yang memang sesuai untuk dijadikan sumber pendapatan agar

tercipta efisiensi dan efektifitas dalam pemungutan pajak daerah.
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Secara garis besar usaha yng ditempuh dalam menentukan

potensi pajak restoran yaitu dengan cara melakukan intensifikasi

pungutan dengan melakukan penjaringan wajib pajak daerah dan wajib

retribusi daerah, melakukan pembinaan epada wajib pajak/wajib

retribusi misalnya melakukan dialog dengan wajib pajak restoran,

melakukan dialog interaktif melalui radio, meningkatkan

profesionalisme sumber daya manusia melalui penambahan wawasan/

pengetahuan dibidang PAD, meningkatkan pelayanan bagi masyarakat

yang memerlukan perizinan pada pelayanan satu atap, meningkatkan

koordinasi antar unit kerja terkait, serta meningkatkan pengawasan atas

pengeolaan PAD melalui kegiatan uji potensi dan pemeriksaan

kelapangan yang dilaksanakan oleh para pejabat dilingkungan.

2.3.5 Pembayaran, Penagihan dan Biaya Pemungutan Pajak Restoran

a. Pembayaran Pajak Restoran

Pajak Restoran terhutang dilunasi dalam jangka waktu yang

ditentukan dalm peraturan daerah, misalnya selambat-lambatnya

pada tanggal 15 bulan berikutnya dari masa pajak yang terutang

setelah berakhirnya masa pajak. Penentuan tanggal jatuh tempo

pembayaran dan penyetoran Pajak Restoran ditetapkan oleh

bupati/walikota. Apabila kepada wajib pajak diterbitkan SKPDKB

(Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar), SKPDKBT (Surat

Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan), STPD (Surat

Tagihan Pajak Daerah), Surat Keputusan Pembetulan, Surat

Keputusan Keberatan, dan putusan banding yang menyebabkan

jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, maka Pajak Restoran

harus dilunasi paling lambat satu bulan sejak tanggal diterbitkan.
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Pembayaran pajak restoran yang terutang dilakukan ke kas

daerah, bank, atau tempat lain yang ditunjuk oleh bupati/kota

sesuai waktu yang ditentukan dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT,

dan STPD. Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain

yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas daerah

paling lambat 1x24 jam atau dalam jangka waktu yang ditentukan

oleh bupati/walikota. Apabila tanggal jatuh tempo pembayaran

pada hari libur, pembayaran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat

Setoran Pajak Daerah (SSPD). Pembayaran pajak harus dilakukan

sekaligus atau lunas.Kepada wajib pajak diberikan tanda bukti

pembayaran pajak dan dicatat dalam buku penerimaan. Hal ini

harus dilakukan oleh petugas setempat pembayaran pajak untuk

tertib administrasi dan pengawasan penerrimaan pajak. Dengan

demikian, pembayaran pajak akan mudah terpantau oleh petugas

Dinas Pendapatan Daerah. Disamping itu, bentuk, isi, ukuran buku

penerimaan, dan tanda bukti pembayaran pajak ditetapkan dengan

keputusan bupati/walikota.

Dalam keadaan tertentu, bupati/walikota atau pejabat yang

ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk

mengangsur pembayaran Pajak Restoran terutang dalam kurun

waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Pemberian persetujuan untuk mengangsur pembayaran pajak

diberikan atas permohonan wajib pajak. Angsuran pembayaran

pajak terutang harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut

dengan dikenakan bunga sebesar dua persen sebulan dari jumlah
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pajakyang belum atau kurang dibayar. Selain memberikan

persetujuan mengangsur  pembayaran pajak, bupati/walikota atau

pejabat yang ditunjuk  dapat memberikan persetujuan  kepada

wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak diberikan atas

permohonan wajib pajak, dengan dikenakan bunga sebesar dua

persen sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.

Persyaratan untuk dapat mengangsur atau menunda pembayaran

pajak serta tata cara pembayaran angsuran ditetapkan dengan

keputusan bupati/walikota.

b. Penagihan Pajak Restoran

Apabila pajak restoran yang terutang tidak dilunasi setelah

jatuh tempo pembayaran, bupati/walikota atau pejabat yang

ditunjuk akan melakukan tindakan penagihan pajak. Penagihan

pajak dilakukan terhadap pajak terutang dalam SKPD, SKPDKB,

SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan

Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumah pajak

yang harus dibayar bertambah. Penagihan pajak dilakukan terlebih

dahulu memberikan surat teguran atau surat peringatan atau surat

yang lain yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan pajak.

Surat teguran atau surat peringatan dikeluarkan tujuh hari sejak

saat jatuh tempo pembayaran pajak dan dikeluarkan oleh pejabat

yang ditunjuk oleh bupati/walikota. Dalam jangka waktu tujuh hari

sejak surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang

sejenis diterima, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.

Selanjutnya, bila jumlah pajak terutang yang masih harus

dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam
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surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis akan

ditagih dengan surat paksa. Tindakan penagihan pajak dengan

Surat Paksa dapat dilakukan dengan tindakan penyitaan,

pelelangan, pencegahan, dan penyanderaan jika wajib pajak tidak

mau melunasi utang 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 atau penanggung pajak. Ketentuan hak mendahulu meliputi

pokok pajak, sanksi administrasi berupa kenaikan, bunga, denda,

dan biaya penagihan lainnya.Adanya ketentuan tentang hak

mendahului ini untuk memberikan jaminan kepada daerah

pelunasan utang pajak bila pada saat bersamaan wajib pajak

memiliki utang pajak juga utang/kewajiban perdata kepada kreditur

lainnya, sementara wajib pajak tidak mampu melunasi semua

utangnya sehingga dinyatakan pailit.

Selain itu, dalam kondisi tertentu bupati/walikota dapat

melakukan penagihan pajak tanpa menuggu batas waktu

pembayaran Pajak Restoran yang ditetapkan oleh bupati/walikota

berakhir. Hal ini dikenal sebagai penagihan pajak seketikadan

sekaligus.

c. Biaya Penagihan Pajak Restoran

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemungutan dan

pengelolaan pajak restoran, diberikna biaya pemungutan sebesar

lima persen dari hasil penerimaan pajak yang telah disetorkan ke

kas daerah kabupaten/kota. Biaya pemungutan adalah biaya yang
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diberikan kepada aparat penunjang dalam rangka kegiatan

pemungutan. Alokasi biaya pemungutan pajak restoran ditetapkan

dengan keputusan bupati/walikota.

2.4 Sistem dan Prosedur Administrasi Pemungutan Pajak Restoran doKota

Pekanbaru

System dan prosedur adalah tata cara pelaksanaan pekerjaan dalam

suatu kegiatan serta hubungannya dengan kegiatan lain dalam suatu proses

yang berkesinambungan dalam suatu fungsi untuk menghasilkan sesuatu yang

akan menjadi masukan nagi pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan pada fungsi

lain sebagai satu kelanjutan dalam suatu proses.

Secara umum system pemungutan pajak daerah adalah sebagai berikut:

1. Official Assessment System

Maksudnya  system yang berwenang pemungutan pajak ada pada

aparat pajak (fiscus), yaitu fiscus berhak menentukan besarnya utang pajak

dengan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah. Jadi dalam system

ini para wajib pajak bersifat pasif dan menunggu ketetapan fiscus

mengenai utang pajaknya.

2. Self Assessment System

Maksudnya system yang memberikan wewenang wajib pajak harus

aktif menghitung dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus

disetorkan. System ini diberlakukan untuk memberikan kepercayaan bagi

masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat

dalam menyetorkan pajaknya.

Konsekuensi dari system ini adalah bahwa masyarakat/wajib pajak

harus benar-benar mengetahui tata cara perhitungan dengan pelunasan
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pajaknya, seperti kapan harus membayar, bagaimana besarnya menghitung

pajak, kepada siapa pajak dibayar, apa yang akan terjadi jika salah

perhitungan, atau sanksi apa yang akan diterima bila melanggar ketetapan

pajak.

3. With Holding System

Maksudnya suatu pemungutan pajak yang memberikan

kewenangan pada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak yang

terutang.

Adapun pelaksanaan pemungutan pajak restoran yang telah

ditetapkan Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru berdasarkan Perda

No 6 Tahun 2011 adalah :

a. Pendaftaran dan Pendataan

1. Pengukuhan wajib pajak

2. Pendataan dan Pendaftaran wajib pajak

b. Pemungutan dan Penagihan

1. Pembayaran Pajak Restoran

2. Penagihan Pajak Restoran

c. Penetapan

1. Cara Pemungutan Pajak Restoran

2. Tarif Pajak Restoran

2.5 Pajak menurut Syari’at Islam

Adapun mengenai pajak dalam islam dapat kita lihat dalam Al-Qur’an

Surat Al-Taubah ayat 29.
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Yang aritnya : “Perangilah orang – orang yang tidak beriman kepada Allah
dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak
mengharamkan apa yang diahramkan oleh Allah dan
RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar
(agama Allah), (yaitu orang –orang )yang diberikan Al-Kitab
kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan
patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk”. (Al-Taubah
ayat 29).

Yang dimaksud dengan Jizyah adalah Pajak perkepala yang dipungut

oleh pemerintah Islam dari orang – orang yang bukan Islam, sebagai

imbangan bagi keamanan dari mereka.

Kaum muslimin sebagai pembayar pajak harus mempunyai batasan

pemahaman (definisi) yang jelas tentang pajak menurut pemahaman Islam,

sehingga apa-apa yang dibayar memang termasuk hal-hal yang memang

diperintahkan oleh Allah SWT (ibadah). Jika hal itu bukan perintah ia

tentunya tidak termasuk ibadah.

2.6 Kerangka Pemikiran

Uma Sekaran dalam (Sugiyono:2007:65) mengemukakan bahwa,

kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaiman teori

berhubungan dengan berbagai factor yang telah diidentifikasi sebagai masalah

yang penting.
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Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2014

UU No.28 Tahun 2009
Tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah

PERDA Kota Pekanbaru
No.6 Tahun 2011Tentang

Pajak Restoran

Pegawai

Kompetensi Pegawai

1. Pengetahuan (Knowledge)
2. Kemampuan (Skills)
3. Sikap (Attitude)

(Wibowo,2007:86)

Penerimaan Pajak restoran

1. Pendataan / Pendaftaran
2. Pemungutan / Penagihan
3. Penetapan Pajak Restoran

(PERDA Kota Pekanbaru No.6
Tahun 2011 Tentang Pajak
Restoran)

Hasil Penelitian

Pengaruh Kompetensi Pegawai
Terhadap Penerimaan Pajak
Restoran Pada Dinas Pendapatan
Daerah Kota Pekanbaru
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2.7 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2007:70) hipotesis merupakan jawaban sementara

terhadap rumusan masalah pnelitian, dinyatakan dalam bentuk pernyataan.

Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan teori

yang releven, belum berdasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh

melalui pengumpulan data. Dari definisi tersebut maka dapat ditarik sebuah

hipotesis sebagai berikut :“Diduga terdapat Pengaruh yang positif dan

signifikan antara kompetensi pegawai terhadap penerimaan pajak restoran”.

Sedangkan Hipotesis Statistic nya adalah sebagai berikut:

Ha = Terdapat pengaruh yang signifikan antara kompetensi pegawai terhadap

penerimaan pajak restoran.

Ho = Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kompetensi pegawai

terhadap peneriamaan pajak restoran.

2.8 Definisi Konsep

a. Kompetensi yang disebut dalam peneitian ini adalah suatu kemampuan

untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang

dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap

kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut.

b. Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terhutang oleh orang

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang,

dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk

keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
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c. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan dari sektor pajak

daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah

yang sah.

d. Sedangkan yang disebut dengan Pajak Restoran adalah pajak atas

pelayanan restoran.Restoran adalah tempat menyantap makanan dan

minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha

jasa boga atau catering.

2.8 Konsep Operasional

Konsep operasional adalah petunjuk pelaksanaan bagaimana caranya

mengukur suatu variabel.

Tabel 2.2 : Variabel Penelitian

Variabel Indikator Sub Indikator
Kompetensi
Pegawai
(variabel X)

1. Pengetahuan (Knowledge) 1. Mengetahui
pengetahuan dibidang masing-
masing

2. Mengetahui
pengetahuan yang berhubungan
dengan peraturan, prosedur,teknik
yang baru dalam pemerintahan

2. Kemampuan (Skills) 1. Kemampuan dalam
berkomunikasi dengan baik
secara tulisan

2. Kemampuan dalam
berkomunikasi dengan jelas
secara lisan

3. Sikap (Attitude) 1. Memiliki kemampuan dalam
berkreativitas dalam bekerja

2. Adanya semangat kerja yang
tinggi

Penerimaan
Pajak Restoran
(variabel Y)

1.Pendataan / Pendaftaran 1. Pengukuhan wajib pajak
2. Pendataan dan Pendaftaran

terhadap wajib pajak
2. Pemungutan / Penagihan 1. Pembayaran Pajak Restoran

2. Penagihan Pajak Restoran
3. Penetapan Pajak Restoran 1. Cara Pemungutan Pajak Restoran
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2. Tarif Pajak Restoran


