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BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Efektivitas

Pengertian efektivitas menurut Abdurahmat 2003: 92) Efektivitas adalah

pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang

secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat

pada waktunya. Hal tersebut sesuai dengan pengertian efektivitas Sondang P.

Siagian (2001: 24) Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan

prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk

menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya.

Menurut Gibson (2002) Efektivitas adalah pencapaian sasaran yang telah

disepakati atas usaha bersama.

“Efektivitas diartikan sebagai kemampuan suatu unit untuk mencapai tujuan

yang diinginkan”.

Efektivitas tidak dapat disamakan dengan efisiensi. Karena keduanya

memiliki arti yang berbeda, walaupun dalam berbagai penggunaan kata efisiensi

lekat dengan kata efektivitas. Efisiensi mengandung pengertian perbandingan

antara biaya dan hasil, sedangkan efektivitas secara langsung dihubungkan dengan

pencapaian tujuan.

Atmosoeprapto (2002: 139) menyatakan, efektivitas adalah melakukan hal

yang benar, sedangkan efisiensi adalah melakukan hal secara benar, atau
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efektivitas adalah sejauh mana kita mencapai sasaran dan efisiensi adalah

bagaimana kita mencampur segala sumber daya secara cermat.

Beberapa definisi Atau pengertian “Efektivitas” Menurut Para Ahli:

1. Mahmudi ( 2010,143-166 ) Efektivitas adalah sejauh mana unit yang

dikeluarkan mampu mencapai tujuan yang ditetapkan. Efektivitas

digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak

dengan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun rumus yang digunakan

adalah sebagai:

Efektivitas =
PajakPenerimaanTarget

PajakPenerimaanRealisasi
x 100%

2. Abdurahmat (2003: 92) Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya,

sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan

sebelum untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya.

3. Arifin (2003: 25) menjelaskan bahwa pengertian efektivitas adalah:

Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target

(kuantitas, kualitas, waktu) telah tercapai.

4. Gibson (2002) Efekt itas adalah pencapaian sasaran yang telah disepakati

atas usaha bersama.

B. Pengertian Efisiensi

Suatu proses yang dilakukan untuk mengukur dan membandingkan keluaran

dan masukan. Atau mengukur perbandingan antara output yang dihasilkan

terhadap input yang digunakan. ( Mahmudi ( 2010,143-166  ).

Sedangkan pengertian efisiensi menurut Hasibuan dalam www.google.com

(2009) adalah perbandingan yang terbaik antara input (masukan) dan output (hasil
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antara keuntungan dengan sumber yang dipergunakan), seperti halnya juga hasil

optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber yang terbatas.

Sedangkan pengertian efisiensi menurut Mahmudi (2010) proses yang

dilakukan untuk mengukur dan membandingkan keluaran dan masukan. Atau

mengukur perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang

digunakan.

H. Emerson adalah Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara input

(masukan) dan output (hasil antara keuntungan dengan sumber-sumber yang

dipergunakan), seperti halnya juga hasil optimal yang dicapai dengan penggunaan

sumber yang terbatas.

Pengertian efisiensi menurut Mulyamah (2002: 3) yaitu: Efisiensi merupakan

suatu ukuran dalam membandingkan rencana penggunaan masukan dengan

penggunaan yang direalisasikan atau perkataan lain penggunaan yang sebenarnya.

C. Perpajakan di Indonesia

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus-menerus yang

berkesinambungan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat baik secara

material maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu

banyak memperhatikan masalah pembiayaan. Salah satu dalam pembiayaan

pembangunan yaitu dengan menggali sumber-sumber dana yang berasal dari

dalam negeri yaitu pajak.

Pajak adalah pembangunan iuran oleh rakyat kepada pemerintah. Banyak ahli

memberikan batasan tentang pajak, definisi pajak menurut para pakar adalah:
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1. Feldman, pajak adalah “prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang

kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum),

tanpa kontra prestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup

pengeluaran-pengeluaran umum”. (Marihot, 2008: 51)

2. Rachmat, pajak adalah “iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-

Undang (yang dipaksakan) dengan tiada jasa-timbal (kontra-prestasi), yang

langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar

pengeluaran umum”. (Munawir, 2000: 3)

3. Smeets, pajak adalah “prestasi pada pemerintah yang terutang melalui norma-

norma umum dan yang dapat dipaksakannya, tanpa ada kontra-prestasi yang

dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya adalah untuk

membiayai pengeluaran pemerintah”. (Marihot, 2008: 52)

4. Zain Mohammad, pajak adalah “iuran masyarakat kepada negara (yang dapat

dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib pajak membayarnya menurut

peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi

kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk

membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara

untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Pengertian pajak adalah:

1. Pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang

2. Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan, mendorong

masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.
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3. Tidak ada kontra-prestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh

pembayar pajak.

4. Pemungutan pajak dilakukan oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun

daerah (tidak boleh dipungut swasta)

5. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah

(rutin dan pembangunan) bagi kepentingan masyarakat umum.

D. Aspek Ekonomi Perpajakan

Pembiayaan belanja riil pemerintah memerlukan uang untuk membiayai

hutang-hutangnya. Untuk itu diperoleh dari pemungutan pajak dan digunakan

untuk membiayai belanjanya. Hanya saja dalam pembangunan sebuah kapal,

rumah sakit maupun sarana umum lainnya pemerintah tidak semata-mata hanya

memerlukan uang, akan tetapi juga sumber dam ekonomi yang riil. Untuk itu

pemerintah juga memerlukan tenaga terdidik, singkatnya pemerintah

membutuhkan pemanfaatan persediaan tenaga kerja, tanah dan barang modal yang

langka.

Sebenarnya masyarakat dalam menentukan cara membebani dirinya dengan

pajak, juga menetapkan bagaimana memperoleh sumber-sumber daya yang

diperlukan dari berbagai keluarga dan badan usaha yang ada dalam masyarakat

tersebut, agar dapat dimanfaatkan untuk barang dan jasa umum di samping untuk

program transfer pendapatan

E. Pengklasifikasian Pajak

Terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu

menurut golongan, menurut sifat dan menurut lembaga pemungutnya.
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1. Klasifikasi pajak atas golongannya.

Menurut golongan, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak langsung

dan pajak tidak langsung. (Mardiasmo, 2008: 5)

a. Pajak langsung

Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri

oleh wajib pajak dan tidak bisa dilimpahkan atau dibebankan kepada orang

lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban sendiri oleh wajib pajak

yang bersangkutan.

Contoh: pajak penghasilan. Pajak penghasilan dibayar atau ditanggung

oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.

b. Pajak tidak langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan

atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak

langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, kegiatan yang

menyebabkan terutangnya pajak, misal terjadi panyerahan barang atau

jasa. Contoh: pajak penambahan nilai.

Untuk menentukan apakah sesuatu termasuk pajak langsung dalam arti

ekonomis, dilakukan dengan melihat ketiga unsur yang terdapat dalam

kewajiban pemenuhan perpajakannya. Ketiga unsur tersebut terdiri atas:

1. Penanggung jawab pajak, adalah orang secara formal yuridis, harus

melunasi pajak.

2. Penanggung pajak, adalah orang yang dalam faktanya memikul dulu beban

pajaknya.
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3. Pemikul pajak, adalah orang yang menurut maksud pembuat Undang-

Undang harus dibebani pajak

Jika ketiga unsur tersebut ditemukan kepada seseorang maka pajaknya

disebut pajak langsung, sebaliknya jika unsur tersebut terpisah atau

terdapat pada lebih dari satu orang, maka pajaknya disebut pajak tidak

langsung.

2. Menurut sifatnya

Menurut sifatnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak

subyektif dan pajak obyektif (Mardiasmo: 2008: 5)

a. Pajak Subyektif

Pajak subyektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada

keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan

keadaan subyeknya. Contohnya: pajak penghasilan

b. Pajak Obyektif

Pajak yang pengenaannya memperhatikan pada obyeknya baik berupa

benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya

kewajiban membayar pajak, tanpa memeperhatikan keadaan pribadi

subyek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal.

Contoh: pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

3. Menurut Lembaga Pemungut

Menurut Lembaga Pemungutnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua,

yaitu pajak negara atau pajak Pusat dan pajak Daerah. (Mardiasmo, 2008: 6).
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a. Pajak negara atau pajak Pusat

Pajak negara atau pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah

pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

b. Pajak Daerah

Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri

dari:

1. Pajak daerah TK I (Propinsi), contoh: Pajak Kendaran Bermotor dan Bea

Balik Nama Kendaraan bermotor,

2. Pajak Daerah TK II (Kotamadya/Kabupaten), contoh: Pajak Pembangunan

1, Pajak Penerangan Jalan.

F. Fungsi Pajak

Pembangunan yang ada selama ini tidak terlepas dari peran serta masyarat

dalam membayar pajak. Karena hasil dari penerimaan pajak tersebut digunakan

pemerintah untuk melaksanakan permbangunan bagi kesejahteraan rakyat.

Dengan demikian pajak mempunyai beberapa fungsi antara lain (Mardiasmo,

2008: 1)

1. Fungsi Budgetary

Dalam fungsinya sebagai budgetary, pajak dipergunakan sebagai alat untuk

mengumpulkan dana guna membiayai kegiatan pemerintah terutama

kegiatan- kegiatan rutin.
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2. Fungsi Regulatory

Sebagai fungsi regulatory, yaitu mengatur perekonomian guna menuju

pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, mengadakan distribusi pendapatan

serta stabilitas ekonomi.

3. Fungsi sosial

Dalam fungsi ini hak milik seseorang diakui dan pemanfaatannya tidak boleh

bertentangan dengan kepentinagn masyarakat atau boleh dikatakan bahwa

besarnya pemungutan pajak harus disesuaikan dengan kekuatan seseorang

untuk dapat mencapai kepuasan kebutuhan setinggi-tingginya setelah

dikurangi yang mutlak untuk kebutuhan primer.

Cara pemungutan pajak kepada masyarakat ditandai dengan falsafah Pancasila

dan UUD 1945 terutama ras keadilannya. Dengan demikian sistem atau cara

pemungutan pajak kepada masyarakat wajib pajak harus melihat beberapa unsur

subyektif yang ada bagi wajib pajak, yaitu:

1. Keharusan memberi kebebasan wajib pajak atas pendapatan untuk kebutuhan

minimum.

2. Keharusan memperhatikan fungsi-fungsi perorangan dan keadaankeadaan

yang berpengaruh terhadap besar kecilnya kehidupan, seperti susunan dan

keadaan keluarga, kesehatan dan sebagainya. Jadi secara umum unsur-unsur

subyektif di atas merupakan segala kebutuhan, terutama material dan juga

spiritual, makin banyak kebutuhan yang harus dipenuhi, makin kecil kekuatan

seseorang untuk membayar pajak.
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G. Syarat Pemungutan Pajak

Ada empat syarat dalam pemungutan pajak agar tercapai keadilan serta

kepastian hukum serta dapat tercapainya fungsi pajak, yaitu: (Mardiasmo, 2008:

2):

1. Syarat keadilan

Syarat pemungutan pajak pada umumnya adalah mengabdi pada keadilan,

baik keadilan dalam prinsip mengenai perundang-undangan maupun dalam

praktek sehari-hari. Keadilan bersifat relatif, maka dalam menentukan

keadilan di bidang perpajakan bisa digunakan beberapa acuan atau prinsip

sebagai berikut:

a. Keadilan itu akan terasa apabila itu dikenakan untuk merealisasikan tujuan

negara yang bersifat menyelenggarakan kesejahteraan untuk rakyat.

b. Pedoman umum dalam mengukur keadilan, yaitu asas-asas perbandingan

(evenreddigheid) yang perumusan adalah setiap anggota masyarakat

adalah sama dan sederajat.

c. Pemungutan pajak haruslah umum (adgemeinheid) dan merata (gelijkheid)

2. Syarat Yuridis

Pemungutan pajak harus didasarkan pada ketentuan yang legal dan formal

atau dengan kata lain harus ada dasar hukumnya.

3. Syarat Ekonomis

Pada pokoknya pemungutan pajak merupakan alat bagi pemerintah untuk

melaksanakan politik perekonomian suatu negara. Sehingga dalam

pelaksanan pemungutan pajak harus tetap terjaga keseimbangan ekonomi.
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Syarat ekonomis ini sejalan dengan fungsi mengatur, oleh kerenanya

pemungutan pajak diusahakan menghambat usaha rakyat dan membantu

dalam menciptakan pemerataan pendapatan nasional.

4. Syarat finansial

Bahwa pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan

untuk menutup sebagian pengeluaran negara.

H. Pajak Daerah

Pajak merupakan sumber maupun pokok bagi daerah di samping retribusi

daerah. Pengertian pajak menurut M. Suparmoko dirumuskan sebagai berikut;

pajak adalah pembayaran iuran oleh rakyat kepada pemerintah, yang dapat

dipaksakan dengan tanpa balas jasa yang secara langsung dapat ditunjuk.

Misalnya pajak kendaraan bermotor, pajak penghasilan.

Peraturan lebih lanjut dikeluarkan melalui sumber-sumber pendapatan daerah,

khususnya mengenai pajak daerah (Undang-Undang No. 32 tahun 2004). Inti dari

UU No. 32 tahun 2004 tersebut menjelaskan tentang peraturan umum pajak

daerah dan menyebutkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pengertian dari pajak daerah adalah pemungutan daerah menurut peraturan

pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya

sebagai badan hukum politik.

2. Mengadakan, mengubah dan meniadakan pajak daerah yang ditetapkan

dengan peraturan daerah.
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3. Lapangan pajak daerah adalah lapangan pajak yang belum digunakan oleh

negara. Lapangan pajak tingkat bawahan adalah lapangan pajak yang belum

digunakan oleh negara atau negara tingkat atasan.

4. Apabila suatu daerah tingkat atasan telah menggunakan suatu lapangan pajak,

daerah tingkat bawahannya tidak diperkenankan memasuki lapangan pajak

itu, akan tetapi dalam peraturan pajak tingkat atasan itu dapat ditentukan

bahwa daerah tingkat bawahannya diperkenankan memungut opsen atas pajak

daerah tingkat atasannya.

I. Klasifikasi Pajak Daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 28 tahun 2009 yang merupakan

perubahan atas Undang-Undang No. 34 tahun 2000 tentang pajak Daerah dan

Retribusi Daerah. Menurut Undang-Undang tersebut, terdapat 2 jenis pajak yaitu

Pajak Propinsi dan Pajak Kabupaten/Kota.

Adapun yang termasuk jenis Pajak Propinsi adalah: (Marihot, 2010: 43)

1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air

Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air adalah pajak atas

kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas

air.

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan kendaraan di Atas Air

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air adalah pajak

atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air

sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang
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terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke

dalam badan usaha.

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas bahan bakar yang

disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor.

4. Pajak Air Permukaan

Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pemanfaatan air permukaan untuk

digunakan bagi orang pribadi/badan.

5. Pajak Rokok

Pajak Rokok adalah pajak yang dikenakan kepada pengusaha pabrik

rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa Nomor Pokok

Pengusaha Barang Kena Cukai.

Sedangkan yang termasuk jenis pajak Kabupaten/Kota adalah: (Marihot,

2010: 44)

1. Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel.

2. Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran.

3. Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan atau pungutan

daerah atas penyelenggaraan hiburan

4. Pajak Reklame.

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
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5. Pajak Penerangan jalan.

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak, atas penggunaan tenaga listrik, dengan

ketentuan bahwa di wilayah tersebut tersedia penerangan jalan, yang

rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan batuan

Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak yang dikenakan kepada

orang pribadi/badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan.

7. Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir

di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan

berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha,

termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi

kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

8. Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah adalah pajak yang dikenakan atas pengambilan dan atau

pemanfaatan air tanah.

9. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak yang dikenakan atas pengambilan

dan atau pengusahaan Sarang Burung Walet.

10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan

atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh orang
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pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan

perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan

atas tanah dan atau bangunan yang disebabkan oleh pemindahan hak.

Pendapatan Asli Daerah dikategorikan dalam pendapatan rutin Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pendapatan asli daerah merupakan suatu

pendapatan yang menunjukkan suatu kemampuan daerah yang menghimpun

sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan rutin maupun pembangunan. Jadi

pengertian pendapatan asli daerah dapat dikatakan sebagai pendapatan rutin dari

usaha-usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber

keuangan daerahnya untuk membiayai tugas dan tanggung jawabnya.

Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan

pembangunan, maka pemerintah suatu negara pada hakekatnya mengemban tugas

dan fungsi utama yaitu fungsi alokasi yang meliputi alokasi antara lain

pendapatan dan kekayaan masyarakat, pemerataan pembanguan dan fungsi

stabilitas yang meliputi antara lain pertahanan dan keamanan, ekonomi dan

moneter. Fungsi distribusi dan fungsi stabilitas pada umumnya lebih efekfif

dilaksanakan oleh pemerintah daerah, karena pada umumnya daerah lebih

mengetahui kebutuhan serta pelayanan masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya

perlu diperhatikan kondisi dan situasi yang berbeda-beda dari masing-masing

wilayah. Dengan demikian pembagian ketiga fungsi dimaksud sangat penting
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sebagai landasan dalam menentukan dasar-dasar perimbangan keuangan antara

pusat dan daerah.

Untuk mendorong penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan

yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional yang

diwujudkan dengan peraturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional

yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah.

Sumber pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka perimbangan keuangan

pemerintah pusat dan daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi, dekonsentrasi

dan pembantuan.

Sumber-sumber pembiayaan-pembiayaan desentralisasi terdiri dari

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain

Penerimaan yang sah. Sumber pendapatan asli daerah merupakan sumber

keuangan asli daerah yang digali dalam wilayah daerah yang bersangkutan, yang

terdiri:

1. Pajak daerah

Pajak daerah merupakan pungutan daerah menurut peraturan daerah yang

dipergunakan untuk membiayai urusan rumah tangga daerah sebagai badan

hukum publik.

2. Retribusi daerah

Retribusi daerah merupakan Pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian

atau karena memperoleh jasa atau pekerjaan atau pelayanan pemerintah

daerah dan jasa milik daerah bagi yang berkepentingan atas jasa yang

diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung.
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3. Bagian laba Badan Usaha Milik Daerah

Bagian laba milik daerah ialah bagian keuntungan atau laba bersih dari

perusahaan daerah atas badan lain yang merupakan badan usaha milik daerah.

Sedangkan perusahaan daerah adalah perusahaan yang modalnya sebagian

atau seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Merupakan penerimaan selain yang disebutkan di atas tapi sah. Penerimaan

ini mencakup sewa rumah, sewa gedung dan tanah milik daerah, jasa giro

hasil penjualan barang-barang bekas milik daerah dan penerimaan-

penerimaan lain yang sah menurut undang-undang.

J. Asas Pemungutan Pajak Daerah.

Asas pemungutan pajak daerah sebagai berikut: (Mardiasmo, 2008: 7)

1. Harus ada kepastian hukum

2. Pemungutan pajak daerah tidak boleh diborong

3. Masalah pajak harus jelas

4. Barang-barang keperluan hidup sehari-hari tidak boleh langsung dikenakan

pajak daerah dan memberikan keistimewaan yang menguntungkan kepada

seseorang atau golongan. Duta dan konsulat asing tidak boleh dibebankan

kecuali dengan keputusan presiden.

Pemungutan pajak daerah didasarkan dan dilaksanakan menurut asas-asas dan

norma-norma hukum, juga perlu diperhatikan bahwa prinsip bagi pengenaan pajak
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yang baik kepada wajib pajak. Prinsip-prinsip tersebut yaitu: (Mardiasmo, 2008:

7)

1. Prinsip kesamaan

Artinya bahwa beban pajak harus sesuai dengan kemampuan relatif dari

setiap wajib pajak. Perbedaan dalam tingkat penghasilan harus digunakan

sebagai dasar didalam retribusi beban pajak itu, sehingga bukan beban pajak

dalam arti uang yang penting tetapi beban riil dalam arti kepuasan yang

hilang.

2. Prinsip kepastian

Pajak jangan sampai membuat remit bagi wajib pajak, sehingga mudah

dimengerti oleh meraka dan juga akan memudahkan administrasi pemerintah

sendiri.

3. Prinsip kecocokan

Pajak jangan menekan bagi wajib pajak, sehingga wajib pajak akan dengan

suka dan senang hati melakukan pembayaran pajak kepada pemerintah.

K. Tolak Ukur Penilaian Suatu Pajak Daerah.

Untuk menilai berbagai pajak daerah yang ada sekarang ini dapat

menggunakan berbagai ukuran, yaitu: (Nick Devas, Brian Binder, Anne Booth,

Kenneth Davey, 2002: 61)

1. Hasil (yield)

Memadai tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitannya dengan berbagai

layanan yang dibiayainya, stabilitas dan elastisitas hasil pajak terhadap
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inflasi, pertumbuhan penduduk dan juga perbandingan hasil pajak dengan

pemungutan.

2. Keadilan (equity)

Dasar pajak dan kewajiban membayar harus jelas dan tidak sewenang-

wenang. Pajak bersangkutan harus adil secara horizontal, artinya beban pajak

haruslah sama antar berbagai kelompok yang berbeda tetapi dengan

kedudukan ekonomi yang sama. Kemudian harus adil secara vertikal, artinya

lebih besar dari pada kelompok yang memiliki sumberdaya ekonomi. Pajak

harus adil dari tempat ketempat dalam arti, hendaknya tidak ada perbedaan-

perbedaan besar dan sewenang-wenangnya dalam beban pajak dari daerah ke

daerah lain, kecuali jika perbedaan ini mencerminkan perbedaan dalam cara

menyediakan layanan masyarakat.

3. Daya Guna Economi (Economic efficiency)

Pajak hendaknya mendorong penggunaan sumber daya secara berdaya guna

dalam kehidupan ekonomi, mencegah jangan sampai dilihat konsumen dan

pilihan produsen menjadi salah arah atau orang menjadi segan bekerja atau

menabung dan memperkecil beban lebih dari pajak.

4. Kecocokan Sebagai Sumber Penerimaan Daerah.

Dalam hal ini berarti, harus jelas kepada daerah mana suatu pajak haruslah

dibayarkan dan tepat pemungutan pajak sedapat mungkin sama dengan tepat

akhir beban ke daerah lain. Pajak daerah hendaknya jangan mempertajam

perbedaan antara daerah dari segi ekonomi masing-masing dan pajak
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hendaknya tidak menimbulkan beban yang lebih besar dari kemampuan tata,

usaha pajak daerah.

Pengertian hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk

dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan fasilitas lainnya dengan

dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan

dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran. restoran

adalah tempat menyantap makanan, minuman yang disediakan dengan dipungut

bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga dan katering (Marihot, 2008: 245).

L. Tinjauan Pajak Dalam Islam

Pajak menurut Syari’ah seperti yang dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi

(dalam Gusfahmi 2007: 27) adalah suatu kewajiban yang ditetapkan terhadap

wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan tanpa

mendapat prestasi kembali dari negara dan hasilnya untuk membiayai

pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasikan sebagian

tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh

negara.

Pajak dalam Islam tertuang dalam Al-Qur’an Surah At-Taubah ayat 29 seperti

berikut:
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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 dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.

(QS. At-Taubah: 29)

M. Pajak Hotel

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2009 pengertian Pajak hotel dan

restoran adalah dijelaskan mengenai nama, objek dan subjek pajak hotel dan

restoran.

1. Dengan nama pajak hotel restorant dan usaha sejenis dipungut atas pelayanan

yang disediakan dengan pembayaran di hotel, restoran dan usaha sejenis.

2. Objek pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di

hotel, restoran dan usaha sejenis.

3. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran

atas pelayanan hotel, restorant dan usaha sejenis.
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Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada

hotel, restoran dan usaha sejenis. Tarif pajak hotel dan restorant ditetapkan 10%

dari jumlah pembayaran yang dilakukan kepada pengusaha, hotel, restoran dan

usaha sejenisnya.

Pajak hotel dan restoran merupakan bagian dari pajak daerah, yang mana

kesemuanya terdapat dalam pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah

merupakan salah satu sumber pembiayaan pemerintah dan pembangunan yang

akan digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah

yang bersangkutan.

Pajak hotel dan restoran merupakan salah satu penyumbang pendapatan

daerah ditingkatkan mengingat peran pajak hotel dan restoran ini dalam

peningkatan PAD. Pajak hotel dan restoran bisa terus diupayakan dan

dimaksimalkan pemungutannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Meningkatkan pendapatan asli daerah, ini diharapkan akan memperlancar

jalannya pembangunan dan pemerintahan. Bila pembangunan bisa berjalan

dengan lancar maka kesejahteraan masyarakat, juga diharapkan akan meningkat.

Dengan diketahuinya pengaruh pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli

daerah maka upaya peningkatan pajak hotel dan restoran untuk menambah

keuangan daerah harus dilanjutkan dan lebih ditingkatkan. Penilaian pajak hotel

dan restoran ditinjau dari dua hal, yaitu efektivitas, dan efisiensi pajak hotel dan

restorant terhadap Pendapatan Asli Daerah.

1. Efektivitas ( Mahmudi,2010.143-166 ), Efektivitas adalah sejauh mana unit

yang dikeluarkan mampu mencapai tujuan yang ditetapkan antara hasil
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pungutan pajak hotel dan restoran dengan target pajak hotel dan restoran

dengan asumsi semua wajib pajak telah membayar seluruh pajak masing-

masing. Hal pungutan pajak hotel dan restoran yang biasa disebut realisasi

adalah merupakan banyaknva uang yang dapat ditarik oleh Dinas Pendapatan

Daerah atas jasa yang Pemerintah Daerah berikan yang berupa fasilitas hotel,

dan restoran bagi para pengguna jasa baik perseorangan atau badan hukum.

Sedangkan yang dimaksud target pajak hotel dan restoran adalah hasil yang

direncanakan atau diperkirakan besarnya uang pajak hotel dan restoran yang

dapat ditarik berdasarkan berbagai macam pertimbangan, misalnya berupa

luas hotel dan restoran, jenis atau sifat hotel dan restoran, tarif yang berlaku

dan masa berlakunya hotel, dan restoran.

Rumus yang digunakan:

Efektivitas = Realisasi Penerimaan pajak x 100%

Target Penerimaan pajak

Efektivitas menyangkut semua tahap administrasi penerimaan pajak hotel dan

restoran seperti menentukan wajib pajak hotel dan restoran, menetapkan nilai

kena pajak hotel dan restoran, memungut pajak hotel dan restoran dan

membukukan penerimaan. Ada beberapa faktor yang mengancam terhadap

efektivitas pajak hotel dan restoran yaitu menghindari pajak oleh wajib pajak

hotel dan restoran, kerjasama antara petugas pajak dan wajib pajak hotel dan

restoran untuk mengurangi jumlah pajak terhutang dan penipuan oleh petugas

pajak dengan mengantongi sebagian dari penerimaan pajak hotel dan

restoran. Oleh karena itu pengawasan, koordinasi dan pemeriksaan oleh
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pejabat berwenang sangat penting untuk menghindari kecurangan. Di mana

berdasarkan ketentuan tim pengkajian potensi pajak Daerah Kabupaten

Indragiri Hulu. Pajak hotel dan restoran dikategorikan efektif dan

pemungutannya apabila rasio yang dicapai di atas 100% dan mengalami

kenaikan dari tahun ke tahun.

2. Efisiensi ( Mahmudi,2010.143-166 ) Efisiensi adalah sejauh mana unit yang

mampu mencapai tujuan yang ditetapkan. Efisiensi adalah mengukur bagian

dari hasil pajak hotel dan restoran yang digunakan untuk menutup biaya

memungut pajak hotel dan restoran efisiensi juga mempertimbangkan biaya

tidak langsung bagi kantor pajak (waktu yang digunakan untuk mengambil

keputusan, waktu kantor-kantor departemen dan lembaga lain yang

dihabiskan untuk membantu kegiatan memungut pajak dan sebagainya).

Rumus yang digunakan:

Efisiensi = Biaya Penerimaan pajak x 100%

Target Penerimaan pajak

Efisiensi akan lebih besar bila biaya untuk menata penerimaan pajak hotel

dan restoran ditekan serendah mungkin terhadap hasil pajak hotel dan

restoran. Semakin besar biaya untuk memungut pajak hotel dan restoran akan

berakibat terhadap semakin kecilnya penerimaan pajak hotel dan restoran.

Biaya memungut akan besar sekali jika pajak harus dipungut dari rumah ke

rumah. Sedangkan dipungut wajib pajak harus datang membayar ke kantor

pajak, hal ini tiada lain menggeser beban ke pundak wajib pajak dan mungkin

hasil pajak akan kecil tetapi tenaga dan waktu dapat dihemat.
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Berdasarkan ketentuan tim pengkajian potensi Pajak Daerah Kabupaten

Indragiri Hulu, pajak hotel dan restoran dikategorikan efisien dalam

pemungutannya apabila rasio yang dicapai di bawah 100% dan mengalami

penurunan dari tahun ke tahun.


