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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep, Konstruk dan Variabel Penelitian

2.1.1 Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

28 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1:

“pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-
Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untu keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat.”

Sedangkan pengertian pajak yang dikemukakan oleh para pakar antara

lain, menurut Prof. Dr. PJ. A. Adriani (dikutip dari Sari, 2013:34):

“pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan)
yang terutang oleh yang wajib 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 berhubungan tugas negara
untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Menurut S. I. Djajadiningrat (dikutip dari Resmi, 2009:1):

“pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan
ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan
yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman,
menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan,
tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk
memelihara kesejahteraan secara umum.”

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH (dikutip dari

Mardiasmo,2011:1):
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“pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-
undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal
(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan
untuk membayar pengeluaran umum.”

Dari pengertian-pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak

mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun

pemerintah daerah.

2. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta peraturan

pelaksanaannya.

3. Pemungutan pajak dapat dipaksakan apabila wajib pajak tidak

memenuhi kewajiban perpajakan.

4. Dalam pembayarannya pajak tidak dapat ditunjukan secara langsung

adanya imbalan (kontraprestasi) individual oleh pemerintah terhadap

pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak.

5. Pemungutan pajak diperuntukan bagi keperluan pembiayaan umum

pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan.

6. Pajak dipungut disebabkan sesuatu keadaan, kejadian, atau perbuatan

yang memberikan kedudukan tertentu pada seseorang.

2.1.1.2 Fungsi Pajak

Berdasarkan pada pengertian pajak yang telah dijelaskan, dapat

disimpulkan bahwa fungsi dari pajak adalah sebagai sumber pendapatan negara
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yang dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara yang

bertujuan untuk mensejahterakan dan memakmurkan rakyat secara umum.

Terdapat dua fungsi pajak yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2011:1)

1. Fungsi Budgetair/Finansial

Fungsi budgetair/finansial yaitu pajak sebagai sumber dana bagi

pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi Regulerend/Fungsi Mengatur

Fungsi Regulerend/fungsi mengatur yaitu pajak sebagai alat ntuk

megatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang

sosial dan ekonomi.

2.1.1.3 Asas-Asas Pemungutan Pajak

Agar tujuan dari pemungutan pajak dapat tercapai, maka dalam

memilih alternatif pemungutan pajak harus berpegang teguh terhadap asas-asas

pemungutan pajak itu sendiri. Sehingga terdapat keserasian antara pemungutan

pajak dengan tujuan dan asas-asas yang ada. Asas-asas pemungutan pajak yang

dituliskan oleh Adam Smith dalam bukunya yang kemudian dikenal dengan nama

The Four Cannons atau The Four Maxims (Suandy, 2005:27) adalah sebagai

berikut:

1. Equality

Pembebanan pajak di antara subjek pajak hendaknya seimbang dengan

kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya
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di bawah perlindungan pemerintah. Dalam hal equality ini tidak

diperbolehkan suatu negara mengadakan diskriminasi di antara sesama

wajib pajak. Dalam keadaan yang sama wajib pajak harus diperlakukan

sama dan dalam keadaan berbeda wajib pajak harus diperlakukan

berbeda.

2. Certainty

Pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak harus jelas dan tidak

megenal kompromi (not arbitrary). Dalam asas ini kepastian hukum

yang diutamakan adalah mengenai subjek pajak, objek pajak, tarif

pajak, dan ketentuan mengenai pembayarannya.

3. Convenience of Payment

Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi Wajib Pajak,

yaitu pada saat sedekat-dekatnya dengan saat diterimanya

penghasilan/keuntungan yang dikenakan pajak.

4. Economic of Collections

Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat (seefisien) mungkin,

jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari penerimaan

pajak itu sendiri. Karena tidak ada artinya pemungutan pajak kalau

biaya yang dikeluarkan lebih besar dari penerimaan pajak yang akan

diperoleh.

Sedangkan asas pemungutan pajak dikemukakan oleh Mardiasmo

(2011:7) adalah sebagai berikut:

1. Asas Domisili (asas tempat tinggal)
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Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak

yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal

dari dalam maupun dari luar negeri.

2. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di

wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

3. Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

2.1.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2011:7) terdiri atas:

1. Official Assessment System

Official Assessment System adalah sistem pemungutan yang memberi

wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya

pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2. Self Assessment System

Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang

memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri

besarnya pajak yang harus terutang.

3. With Holding System

With Holding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang

memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan
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Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak

yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.1.1.5 Teori Pemungutan Pajak

Terdapat beberapa teori pajak yang dikemukakan oleh Siti Resmi

(2009:6) yang dapat digunakan sebagai dasar pemungutan pajak, diantaranya teori

asuransi, teori kepentingan, teori daya pikul, teori daya beli, dan teori bakti. Dari

teori-teori tersebut, teori yang paling mendukung variabel penelitian adalah teori

bakti yang penjelasannya sebagai berikut:

“teori ini mengutamakan kepentingan negara yang merupakan suatu
kesatuan dari individu-individu dimana setiap warga negara terikat
kepada pemerintahannya, sehingga negara mempunyai hak atas
warganya dan memungkinkan secara mutlak untuk memungut pajak
dari rakyatnya. Sebaliknya rakyat secara sadar membayar pajak karena
menyadarinya sebagai kewajiban asli untuk membuktikan tanda
baktinya kepada negara.”

2.1.1.6 Pembagian Pajak

Sebagaimana dipaparkan oleh Siti Resmi (2009:7) pajak dapat

dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, yaitu pembagian pajak menurut

golongan, pembagian pajak menurut sifat, dan pembagian pajak menurut

pemungutan dan pengelolaannya. Dari pembagian pajak tersebut, pembagian

pajak yang sesuai dengan variabel penelitian adalah pembagian pajak menurut

pemungutan dan pengelolaannya yang penjelasannya sebagai berikut:
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Pembagian pajak menurut pemungutan dan pengelolaannya dibagi

menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

a. Pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan

digunakan untuk membiayai rumah tangga. Pajak negara yang berlaku

di Indonesia sampai saat ini adalah: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak

Pertambahan Nilai (PPN), dan Bea Materai.

b. Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Contohnya: Pajak Reklame, pajak Hiburan, dll.

2.1.2 Pajak Daerah

2.1.2.1 Pengertian Pajak Daerah

Pengertian pajak daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 28 tahun 2009 pasal 1 angka 10 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah adalah sebagai berikut:

“pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib
kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang
bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara besarnya kemakmuran rakyat.”

Sedangkan pengertian pajak daerah menurut Suandy (2005:236):

“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.”
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2.1.2.2 Ciri-ciri Pajak Daerah

Ciri-ciri pajak daerah yang dikemukakan Mariastuti (2012:23) adalah

sebagai berikut:

a. Pajak daerah berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah

sebagai pajak daerah.

b. Penyerahan dilakukan berdasarkan Undang-Undang.

c. Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan Undang-

Undang atau peraturan hukum lainnya.

d. Hasil pemungutan pajak daerah digunakan untuk membiayai

penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai

pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik.

2.1.2.3 Jenis-Jenis Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009

pasal 2 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis Pajak Daerah terdiri

dari:

1. Pajak Provinsi, terdiri atas:

a. Pajak kendaraan Bermotor

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

d. Pajak Air Permukaan

e. Pajak Rokok



18

2. Pajak Kota/Kabupaten terdiri atas:

a. Pajak Hotel

b. Pajak restoran

c. Pajak Hiburan

d. Pajak Reklame

e. Pajak Penerangan Jalan

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

g. Pajak Parkir

h. Pajak Air Tanah

i. Pajak Sarang Burung Walet

j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesan dan Perkotaan; dan

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.1.2.4 Tarif Pajak Daerah

Tarif pajak daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah diatur

dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang ditetapkan dengan

pembatasan tarif paling tinggi, yang berbeda untuk setiap jenis pajak daerah,

yaitu:

a. Tarif Pajak Provinsi:

1) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi 10%;

2) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan paling

tinggi 20%;
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3) Tarif Pajak bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paling

tinggi 10%;

4) Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi 10%; dan

5) Tarif Pajak Rokok ditetapkan paling tinggi 10%.

b. Tarif Pajak kota/kabupaten:

1) Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi 10%;

2) Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi 10%;

3) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi 35%;

4) Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi 25%;

5) Tarif Pajak Penerangan jalan ditetapkan paling tinggi 10%;

6) Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling

tinggi 25%;

7) Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi 30%;

8) Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi 20%;

9) Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi 10%;

10) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan paling tinggi 0,3%;

dan

11) Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah Bangunan ditetapkan

paling tinggi 5%.

2.1.3 Pajak Reklame

2.1.3.1 Pengertian Pajak Reklame

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 pasal 1 angka 26

dan 27 bahwa:

“pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.reklame
adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak
ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan,
menganjurkan, mempromosikan, dan untuk menarik perhatian umum
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terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca,
didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum.”

Pengenaan pajak reklame 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. Untuk dapat dipungut pada

suatu daerah kabupaten atau kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu

menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pajak Reklame yang akan menjadi

landasan hukum operasioal dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan

pajak reklame daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan. Keberadaan pajak

reklame sebagai salah satu jenis pajak kabupaten/kota diatur juga dalam Undang-

undang Nomor 28 tahun 2009, yang mulai tanggal 1 januari 2010 menjadi dasar

hukum pajak daerah di Indoesia.

2.1.3.2 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Reklame

Dalam Siahaan (2010:383) pemungutan Pajak Reklame di Indonesia

saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi

oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan pajak reklame

pada suatu kabupaten atau kota adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah.
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2. Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 yang merupakan perubahan atas

undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah

4. Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang Pajak Reklame

5. Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang Pajak Reklame

sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang Pajak Reklame

pada kabupaten/kota yang dimaksud.

2.1.3.3 Objek dan Bukan Objek Pajak Reklame

2.1.3.3.1 Objek Pajak Reklame

Menurut Perda Nomor 1 Tahun 2011 pasal 18 ayat 2 yang dimaksud

dengan objek pajak reklame adalah “semua penyelenggaraan reklame”. Termasuk

dalam objek pajak reklame dalam ayat 2 tersebut adalah:

a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;

b. Reklame Kain;

c. Reklame melekat, stiker;

d. Reklame Selebaran;

e. Reklame Berjalan, termasuk pada Kendaraan;

f. Reklame Udara;

g. Reklame Apung;
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h. Reklame Suara;

i. Reklame Film/Slide; dan

j. Reklame Peragaan.

2.1.3.3.2 Bukan Objek Pajak Reklame

Pada Pajak Reklame, tidak semua penyelenggaraan reklame dikenakan

pajak. Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk objek pajak, menurut

Perda Nomor 1 tahun 2011 pasal 18 ayat 4, pengecualian tersebut yaitu:

a. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian,

warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;

b. Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan,

yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;

c. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada

bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan

ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;

d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah

daerah.

2.1.3.4 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Reklame

Dalam Siahaan (2010:386) pada Pajak Reklame yang menjadi subjek

pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame. Sementara itu,
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wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.

Jika reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau

badan, wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut. Apabila

reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga yang menjadi wajib pajak reklame

adalah pihak ketiga tersebut.

2.1.3.5 Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Reklame

2.1.3.5.1 Dasar Pengenaan Pajak Reklame

Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame (NSR), yaitu

nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak

reklame. Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR ditetapkan

berdasarkan nilai kontrak reklame. Sedangkan apabila reklame diselenggarakan

sendiri, NSR dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan,

lokasi penematan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran

media reklame. Dalam hal NSR tidak diketahui dan atau dianggap tidak wajar,

NSR ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor tersebut diatas. Cara

perhitungan NSR ditetapkan degan peraturan daerah. Selanjutnya hasil

perhitungan NSR ditetapkan dengan peraturan kepada daerah. (Siahaan 2010:387)

Cara perhitungan NSR diterapkan degan peraturan daerah. Umumnya

peraturan daerah akan menetapkan bahwa NSR ditetapkan oleh bupati/walikota

dengan persetujuan DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan dengan

berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri. Hasil perhitungan NSR
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ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota. Nilai sewa reklame dapat dihitung

dengan rumus:

Nilai Sewa Reklame = Nilai Jual Objek Reklame (NJOR) +

Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR)

Nilai Jual Objek Reklame (NJOR) adalah keseluruhan

pembayaran/pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemilik dan atas penyelenggaraan

reklame, termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame,

konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan,

penayangan, pengecetan, pemasangan, dan transportasi pengangkutan, dan lain

sebagainya sampai dengan bangunan reklame sesuai dipancarkan, diperagakan,

ditayangkan dan atau terpasang ditempat yang telah diizinkan.

Perhitungan NJOR didasarkan pada besarnya komponen biaya

penyelenggaraan reklame, yaitu meliputi indikator:

a. Biaya pembuatan/konstruksi;

b. Biaya pemeliharaan;

c. Lama pemasangan;

d. Jenis reklame;

e. Luas bidang reklame; dan

f. Ketinggian reklame.

Besarnya NJOR dihitung dengan rumus:

NJOR = (Ukuran Reklame x Harga Dasar Ukuran Reklame) +

(Ketinggian Reklame x Harga Dasar Ketinggian Reklame).
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Nilai strategis pemasangan reklame yan selanjutnya disingkat (NSPR)

adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame

tersebut, berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk

beragai aspek kegiatan di bidang usaha. Perhitungan nilai strategis didasarkan

pada besarnya ukuran reklame, dengan indikator : nilai fungsi ruang (NFR) lokasi

pemasangan; nilai fungsi jalan (NJF); dan nilai sudut pandang (NSP), besarnya

NSPR dihitung dengan rumus sebagai berikut:

NSFR = (NFR + NSP + NFJ) x Harga Dasar Nilai Strategis

NSFR = [{Fungsi Ruang (= Bobot x Skor)} + {Fungsi Jalan (=

Bobot x Skor)} + {Sudut Pandang (= Bobot x Skor)}] x Harga

Dasar Nilai Strategis

Besarnya pajak reklame untuk reklame minuman beralkohol dan rokok

ditambah dua puluh lima persen dari nilai sewa reklame. Perhitungan di atas

berlaku hanya untuk satu sisi saja, sementara apabila terdiri dari dua sisi (dapat

dilihat dari sebelah depan maupun belakang) maka dikalikan dua.

a. Reklame yang mempunyai bingkai atau batas, dari bingkai atau batas

paling luar dimana seluruh gambar, kalimat, atau huruf-huruf tersebut

berada di dalamnya;

b. Reklame yang tidak berbentuk persegi dan tidak terbingkai, dihitung

dari gambar, kalimat, atau huruf-huruf yang paling luar dengan jalan

menarik garis lurus vertical dan horizontal, sehingga merupakan empat

persegi; dan
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c. Reklame yang berbentuk pola, dihitung dengan rumus berdasarkan

untuk benda masing-masing reklame.

2.1.3.5.2 Tarif Pajak Reklame

Tarif pajak reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% dan

ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Dengan

demikian, setiap daerah kota/kabupaten diberi wewenang untuk menetapkan

besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kota/kabupaten lainnya,

asalkan tidak lebih dari dua puluh lima persen. Dalam Kabupaten Bandung No. 1

Tahun 2011, Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25%.

2.1.3.5.3 Perhitungan Pajak Reklame

Besaran pokok pajak reklame yang terutang dihitung dengan cara

mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan

pajak reklame adalah sesuai dengan rumus berikut:

Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak

= Tarif Pajak x Nilai Sewa Reklame

2.1.4 Ekstensifikasi Pajak

2.1.4.1 Pengertian Ekstensifikasi Pajak

Pengertian ekstensifikasi pajak menurut Surat Edaran Direktur Jenderal

Pajak No. SE – 06/PJ.9/2001 tentang pelaksanaan ekstensifikasi pajak dan

intensifikasi pajak adalah sebagai berikut:
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“Ekstensifikasi pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan
penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan objek pajak
dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP).”

Berdasarkan definisi diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa

kegiatan ekstensifikasi pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan

jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak.

Seorang petugas pajak dalam melaksanakan kegiatan ekstensifikasi

harus berdasarkan norma-norma dan kaidah-kaidah yang harus dipatuhi. Norma

dan kaidah tersebut adalah sebagai berikut:

a. Tujuan dan kegiatan ekstensifikasi.

b. Ruang lingkup kegiatan ekstensifikasi.

c. Unit organisasi dan petugas pelaksana kegiatan ekstensifikasi.

d. Data dan pencairan data yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan

ekstesifikasi.

e. Tata cara pelaksanaan kagiatan ekstesifikasi.

 Persiapan pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi

 Pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi

 Pengawasan

Kegiatan ekstensifikasi dapat dilakukan Wajib Pajak, seperti:pemberi

kerja, bendaharawan pemerintah dan non karyawan berdasarkan property based

sasarannya pertokoan, mall, pusat perdagangan, perumahan, apartemen dan

lainnya serta profesional based sasarannya seperti dokter, notaris/PPAT,
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pengacara, artis dan sebagainya. Petugas pajak akan mencari, mendata,

mencermati dan meneliti setiap tempat, apakah masyarakat sekitar telah terdaftar

sebagai Wajib Pajak serta memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

kepada Wajib Pajak.

Dalam Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi daerah  ditegaskan bahwa jenis pajak yang memenuhi kriteria

adalah bersifat sebagai pajak dan bukan retribusi, dengan penjelasan sebagai

berikut:

a. Objek pajak terletak di wilayah daerah yang bersangkutan.

b. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan

kepentingan umum.

c. Objek pajak bukan merupakan objek pajak provinsi/pusat.

d. Potensinya memadai.

e. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif.

f. Memperlihatkan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.

g. Menjaga kelestarian lingkungan.
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2.1.5 Intensifikasi Pajak

2.1.5.1 Pengertian Intensifikasi Pajak

Pengertian intesifikasi pajak menurut Surat Edaran Direktur Jenderal

Pajak No. SE-06/PJ.9/2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Pajak dan

Intensifikasi Pajak adalah sebagai berikut:

“intensifikasi pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalian penerimaan
pajak terhadap objek serta subjek yang telah tercatat atau terdaftar
dalam administrasi DJP, dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi wajib
pajak.”

Menurut Abu Bakar dalam Halim (2001), intensifikasi pajak dapat

diartikan sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh pemerintah kota/kabupaten

untuk meningkatkan penerimaan pajak yang biasanya diaplikasikan dalam bentuk:

1. Perubahan tarif pajak.

2. Peningkatan pengelolaan pajak.

Intensifikasi merupakan suatu tindakan atau usaha-usaha untuk

memperbesar penerimaan dengan cara melakukan pemungutan yang lebih giat,

ketat dan teliti. Upaya intensifikasi akan mencakup aspek kelembagaan, aspek

ketatalaksanaan, dan aspek personalianya, yang pelaksanaannya melalui kegiatan

sebagai berikut:

a. Menyesuaikan/memperbaiki aspek kelembagaan/organisasi pengelolaan

Pendapatan Asli Daerah (Dinas Pendapatan Daerah), berikut

perangkatnya sesuai dengan kebutuhan yang terus berkembang, yaitu

dengan cara menerapkan secara optimal sistem dan prosedur

administrasi Pajak Daerah. Dengan berlakunya sistem dan prosedur
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tersebut, organisasi dinas pendapatan daerah, tidak lagi berorientasi

pada sektor atau bidang pungutan tetapi berorientasi pada fungsi-fungsi

dalam organisasinya yaitu fungsi pendaftaran dan pendataan, fungsi

penetapan, fungsi pembukuan dan pelaporan, fungsi penagihan serta

fungsi perencanaan dan pengendalian oprasional.

b. Memberikan dampak kearah peningkatan Pendapatan Asli Daerah,

karena sistem ini dapat diciptakan:

 Peningkatan jumlah Wajib Pajak dan Wajib Pajak.

 Peningkatan cara-cara penetapan pajak.

 Peningkatan pemungutan pajak dalam jumlah yang benar dan

tepat pada waktunya.peningkatan sistem pembukuan,

sehingga memudahkan dalam hal pencarian data tunggakan

pajak. Pajak pada akhirnya mempermudah penagihan.

c. Memperbaiki / menyesuaikan aspek keselarasan, baik administrasi

maupun oprasional yang meliputi:

 Penyesuaian/penyempurnaan aministrasi pungutan.

 Penyesuaian tarif

 Penyesuaian sistem pelaksanaan pungutan

d. Peningkatan pengawasan dan pengendalian yang meliputi:

 Pengawasan dan pengendalian yuridis.
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 Pengawasan dan pengendalian teknis.

 Pengawasan dan pengendalian penatausahaan

e. Peningkatan sumber daya manusia pengelolaan PAD. Meningkatkan

mutu sumber daya manusia/aparatur pengelolaan pendapatan daerah

dapat dilakukan dengan mengikutsertakan aparatnya dalam Kursus

Keuangan Daerah (KKD), juga program-program pendidikan dan

latihan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.

f. Meningkatkan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat untuk

menumbuhkan kesadaran masyarakat membayar pajak.

2.1.6 Pendapatan Asli Daerah

2.1.6.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mejelaskan bahwa:

“Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang

dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.”

Sedangkan pengertian pendapatan asli daerah menurut Halim

(2012:101) adalah:

“Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah

yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.”
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2.1.6.2 Kelompok Pendapatan Asli Daerah

Halim (2012:101) memaparkan bahwa kelompok pendapatan asli

daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu sebagai berikut:

1. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak. Pajak

daerah terbagi atas dua jenis, yaitu sebagai berikut:

a. Pajak provinsi; dan

b. Pajak kabupaten/kota.

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi.

Retribusi daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah provinsi dan

kabupaten/kota dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

a. Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan

pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum

serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

b. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh

pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial.

c. Retribusi Perizinan Tertentu
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Retribusi perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang

pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan

pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan SDA,

barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi

kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan

penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan. Jenis pendapatan untuk diperinci menurut objek pendapatan

yang mencakup:

a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik

daerah/BUMD.

b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik

negara/BUMN; dan

c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau

kelompok usaha masyarakat.

4. Lain-lain PAD yang Sah

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain

milik pemerintah daerah. Transaksi ini disediakan untuk

mengakuanansikan penerimaan daerah. Jenis pendapatannya meliputi

objek pendapatan berikut:

a. Hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan.

b. Jasa giro.
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c. Pendapatan bunga.

d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah.

e. Penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari

penjualan, pengadaan barang, dan jasa oleh daerah.

f. Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang

asing.

g. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.

h. Pendapatan denda pajak.

i. Pendapatan denda retribusi.

j. Pendapatan hasil eksekusi atau jaminan.

k. Pendapatan dari pengembalian.

l. Fasilitas sosial dan fasilitas umum.

m.Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

n. Pendapatan dari angsuran cicilan pejualan.

o. Hasil pengelolaan dana bergulir.

Selain pendapatan asli daerah komponen pendapatan daerah yang

digunakan untuk melaksanakan program-program pembangunan dan diakui

sebagai penambah nilai kekayaan bersih adalah dana perimbangan dan lain-lain

pendapatan daerah yang sah.

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN

yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka

pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri atas:
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1. Dana Bagi Hasil

Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang

dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai

kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

2. Dana Alokasi Umum

Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN

yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar

daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan

desentralisasi.

3. Dana Alokasi Khusus

Dana aokasi khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN

yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu

mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai

dengan prioritas material.

Lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari:

1. Dana Bagi Hasil Pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya.

2. Dana penyesuaian dan Otonomi Khusus.

3. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah daerah lainnya.
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2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No Peneliti Judul Variabel Hasil
1 Nurul

Azizah
Yusuf
(2010)

Pengaruh
ekstensifikasi dan
Intensifikasi Pajak
Hotel dan Restoran

terhadap
Pendapatan Asli

Daerah pada
Pemerintahan Kota

Bandung (2003-
2009)

Var X:
ekstensifikasi

dan
intensifikasi

pajak hotel dan
restoran.
Var Y:

Pendapatan
Asli Daerah

Secara parsial
ekstensifikasi

pajak hotel dan
restoran

berpengaruh
signifikan terhadap
PAD, sedangkan
intensfikasi pajak
hotel dan restoran
tidak berpengaruh
segnifikan. Secara

simultan
ekstensifikasi dan
intensifikasi pajak

berpengaruh
signifikan terhadap

PAD
2 Rezha

Agistya
Buana
(2013)

Pengaruh
ekstensifikasi dan
intensifikasi pajak

restoran dalam
meningkatkan

pajak daerah pada
pemerintah kota
bandung (2006-

2012)

Var X:
Ektensifikasi

dan
Intensifikasi

Pajak Restoran
Var Y:

Pajak Daerah

Secara parsial
ekstensifikasi

Pajak Restoran
berpengaruh

negatif terhadap
pajak daerah  dan
intensifikasi pajak

restoran
berpengaruh positif

terhadap pajak
daerah sedangkan
secara simultan

ekstensifikasi dan
intensifikasi pajak
restoran memiliki

pengaruh
signifikan terhadap



37

pajak daerah.
3 Sinta

Agnes
Apriani

2014

Pengaruh
Ekstensifikasi dan
Intensifikasi Pajak

Daerah dalam
meningkatkan PAD

Kota Bandung
(2008-2012)

Var X:
Ekstensifikasi

Pajak dan
Intensifikasi

Pajak
Var Y:

Pendapatan
Asli Daerah

Ekstensifikasi
tidak memiliki

pengaruh
signifikan terhadap

Pendapatan Asli
Daerah sedangkan

Intensifikasi
memiliki Pengaruh
signifikan terhadap

Pendapatan Asli
Daerah. Secara

Simultan
ekstensifikasi dan

intensifikasi
memiliki pengaruh

yang signifikan
terhadap

pendapatan asli
daerah.

2.3 Kerangka pemikiran

Dari sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), pajak daerah

merupakan sumber pendapatan yang dapat diandalkan untuk menunjang

pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan guna meningkatkan kesejahteraan

masyarakat di daerah, akan tetapi tiap daerah menghadapi masalah yang berbeda-

beda dalam melakukan pemungutan pajak, demikian pula pada tingkat

keberhasilannya. Seperti yang dialami oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan

Keuangan Kabupaten Bandung yang mengalami penurunan pada pertumbuhan

realisasi penerimaan reklame dan pertumbuhan jumlah wajib pajak reklame yang
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tidak selalu meningkat (naik-turun). Hal inilah yang perlu menjadi pertimbangan

agar Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dapat melakukan pendekatan-

pendekatan berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-

06/PJ.9/2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Pajak dan Intensifikasi Pajak

guna meningkatkan jumlah Wajib Terdaftar dan mengoptimalkan penerimaan

pajak, sehingga dapat meningkatkan pajak daerah yang merupakan sumber

penerimaan daerah yang dapat diandalkan dan merupakan komponen Pendapatan

Asli Daerah yang memberikan kontribusi paling besar.

Pengertian ekstensifikasi pajak dan intensifikasi pajak dan menurut

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001 tentang

Pelaksanaan Ekstensifikasi pajak dan Intensifikasi Pajak adalah sebagai berikut:

“Ekstensifikasi pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan

penambahan jumlah Wajib Pajak Terdaftar dan perluasan objek pajak dalam

administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP).”

“Intensifikasi pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalian

penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau

terdaftar dalam administrasi DJP, dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi Wajib

Pajak.”

Berdasarkan kajian, telaah pustaka, dan hasil penelitian terdahulu maka

kerangka pemikiran teoritis yang dapat saya sampaikan adalah sebagai berikut:
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Gambar 2.1

Kerangka Konseptual Penelitian

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian berdasarkan kerangka pemikiran dapat

dikemukakan sebagai berikut :

Ha : 1. Terdapat pengaruh signifikan dari variabel Ekstensifikasi Pajak Reklame

terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Ekstensifikasi Pajak Reklame

(X1)

Intensifikasi Pajak Reklame

(X2)

Pendapatan Asli Daerah

(Y)

Indikator:
Jumlah Objek atau Wajib Pajak

Terdaftar di Kabupaten Bandung

Indikator:

Realisasi Penerimaan
Pajak Reklame
Kabupaten Bandung

Indikator:

Realisasi Penerimaan
Pendapatan Asli Daerah
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2. Terdapat pengaruh signifikan dari variabel Intensifikasi Pajak Reklame

terhadap Pendapatan Asli Daerah.

3. Terdapat pengaruh signifikan dari variabel Ekstensifikasi Pajak

Reklame dan Intensifikasi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli

Daerah .

H0 :  1. Tidak terdapat pengaruh signifikan dari variabel Ekstensifikasi Pajak

Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah .

2. Tidak terdapat pengaruh signifikan dari variabel Intensifikasi Pajak

Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah.

3. Tidak terdapat pengaruh signifikan dari variabel Ekstensifikasi Pajak

Reklame dan Intensifikasi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli

Daerah.


