
 
 

BAB II 

BAHAN RUJUKAN 

 

2.1  Pengertian Pajak 

 Menurut pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan 

Tata Cara Perpajakan, pengertian pajak adalah sebgai berikut:  

“Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau 

badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan 

tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” 

Menurut Rochmat Soemitro yang dikutip oleh Mardiasmo (2011: 1), 

pengertian pajak adalah sebagai berikut: 

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-

undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal 

kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan 

untuk membayar pengeluaran umum”. 

Menurut Adriani yang dikutip oleh Diana Sari (2013: 34), pengertian pajak 

adalah sebagai berikut: 

“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 berhubung tugas 

Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”. 

Menurut Djajadiningrat yang dikutip oleh Diana Sari (2013: 34), 

pengertian pajak adalah sebagai berikut: 

“Pajak adalah suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan 

Negara karena suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang 

memberikan kedudukan tertentu. Pungutan tersebut bukan sebagai 

hukuman, tetapi menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan 

pemerintah serta dapat dipaksakan. Untuk itu, tidak ada jasa balik dari 

Negara secara langsung, misalnya untuk memelihara kesejahteraan 

umum”. 



 
 

Menurut Soeparman Soemahamijaya yang dikutip oleh Diana Sari (2013: 

35), pengertian pajak adalah sebagai berikut: 

“Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh 

penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya 

produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan 

umum”. 

Dari pengertian tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri 

yang terdapat pada pengertian pajak antara lain sebagai berikut: 

1. Adanya iuran masyarakat kepada Negara, Yang berarti bahwa Pajak hanya 

dipungut oleh Negara (pemerintah pusat dan daerah). 

2. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang, asas ini sesuai dengan 

perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan “Pajak dan 

pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dalam 

undang-undang”. 

3. Pemungutan pajak dapat dipaksakan. Pajak dapat dipaksakan apabila 

wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan 

sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. 

4. Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi perseorangan) 

yang dapat ditunjukan secara langsung. Misalnya, orang yang taat 

membayar pajak kendaraan bermotor akan melalui jalan yang sama 

kualitasnya dengan orang yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor. 

5. Pemungutan pajak diperuntukan bagi keperluan pembiayaan umum 

pemerintah, dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin 

maupun pembangunan. Apabila ada kelebihan hasil pajak untuk membiayai 

pengeluaran pemerintah (baik pengeluaran rutin maupun pembangunan). 

6. Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian dan perbuatan 

yang memberikan kedudukan tertentu pada seseorang. 

 



 
 

2.1.1 Fungsi Pajak 

Menurut Mardiasmo (2011:7) ada dua fungsi pajak, yaitu : 

1. Fungsi Budgetair 

Pajak adalah sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-

pengeluarannya. 

2. Fungsi Mengatur (Regulerend) 

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan 

pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. 

Contoh: 

1) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi 

konsumsi minuman keras. 

2) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk 

mengurangi gaya hidup konsumtif 

3) Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk 

Indonesia di pasaran dunia. 

 

2.1.2 Syarat Pemungutan Pajak 

Menurut Mardiasmo (2011: 2) ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar 

pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, yaitu : 

1. Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan) 

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan 

pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan di 

antaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan 

dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni 

dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, 

penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis 

Pertimbangan Pajak. 

 



 
 

2. Pemungutan Pajak Harus berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis) 

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini 

memberikan  jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara 

maupun warganya 

3. Tidak Mengganggu Perekonomian (Syaraf Ekonomis) 

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun 

perdagangan. sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian 

masyarakat 

4. Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansiil) 

Sesuai dengan budgetir, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga 

lebih rendah dari hasil pemungutannya. 

5. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana 

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong 

masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah 

dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru. 

 

2.1.3 Teori-teori yang Mendukung Pemungutan Pajak 

Atas dasar apakah Negara mempunyai hak untuk memungut pajak ? 

Menurut Mardiasmo (2011: 3) terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau 

memberikan justifikasi pemberian hak kepada Negara untuk memungut pajak. 

Teori-teori tersebut antara lain adalah:   

1. Teori Asuransi 

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. 

Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu 

premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut. 

 

 

 



 
 

2. Teori Kepentingan 

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya 

perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang 

terhadap Negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar. 

3. Teori Daya Pikul 

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus 

dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur 

daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu : 

 Unsur objektik, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang 

dimiliki seseorang. 

 Unsur subjektif, dengan memperhatikan besamya kebutuhan materiil yang 

harus dipenuhi. 

Contoh:  

    Tuan A  Tuan B           . 

Penghasilan/bulan Rp 2.000.000,- Rp 2.000.000,- 

Status   Menikah  Bujangan 

    Dengan 3 anak 

Secara objektif, PPh untuk tuan A sama besarnya dengan tuan B, karena 

mempunyai penghasilan yang sama besarnya. 

Secara subjektif, PPh untuk tuan A lebih kecil daripada Tuan B, karena 

kebutuhan materiil yang harus dipenuhi tuan A lebih besar. 

4. Teori Bakti 

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan 

negaranya. Sebagai warga Negara yang berbakti, rakyat harus selalu 

menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban. 

5. Teori Asas Daya Beli 

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut 

pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah 



 
 

tangga Negara. Selanjutnya Negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat 

dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian 

kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan. 

 

2.1.4 Pengelompokan Pajak 

Menurut Diana sari (2013: 43), pajak dapat dikelompokkan ke dalam 

golongan sebagai berikut: 

1. Menurut Sifatnya 

1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang erat kaitannya atau hubungannya 

dengan subjek pajak atau yang dikenakan pajak dan besarnya dipengaruhi 

oleh keadaan Wajib Pajak. Pajak ini disebut pajak langsung (jadi 

langsung dikenakan pada subjeknya). Dimulai dengan menetapkan 

orangnya, baru kemudian dicari syarat-syarat objektifnya. 

Contoh : Pajak Penghasilan. 

2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang erat hubungannya dengan objek pajak, 

yang selain dari pada benda dapat pula berupa keadaan, perbuatan atau 

peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar. Besarnya 

tidak ditentukan oleh keadaan Wajib Pajak. Pajak ini disebut pajak tidak 

langsung karena tidak langsung pada subjeknya. Dimulai dengan 

objeknya, seperti keadaan, peristiwa, perbuatan dll., baru kemudian dicari 

orangnya yang harus membayar pajaknya, yaitu subjeknya. 

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai. 

2. Menurut Pembebanannya 

1) Pajak Langsung, yaitu pajak yang langsung dibayar atau dipikul oleh 

wajib pajak yang bersangkutan dan pajak ini langsung dipungut oleh 

pemerintah dari wajib pajak, tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain 

serta dipungut secara berkala (periodik). 

Contoh: PPh, PBB. 



 
 

2) Pajak Tidak langsung, yaitu pajak yang dipungut kalau ada suatu 

peristiwa atau perbuatan tertentu, seperti penggerakan barang tidak 

bergerak, pembuatan akte, dan lain-lain dan pembayar pajak dapat 

melimpahkan beban pajaknya kepada pihak lain serta pajak ini tidak 

mempergunakan surat ketetapan pajak. 

Contoh: PPN dan PPnBM, Bea Materai. 

3. Menurut Kewenangannya 

1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang wewenang pemungutannya atau dikelola 

oleh pemerintah pusat dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai 

pengeluaran rutin Negara dan pembangunan (APBN). 

Contoh: PPh, PPN dan PPn BM, Bea Materai. 

2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang wewenang pemungutannya atau dikelola 

oleh Pemerintah Daerah (baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah 

Kabupaten/Kota) dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai 

pengeluaran rutin dan pembangunan daerah (APBD). 

Contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Kendaraan 

Bermotor. 

 

2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak 

Menurut Mardiasmo (2011: 7), sistem pemungutan pajak dibagi menjadi: 

1. Official Assessment System 

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada 

pemerintah  (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh 

Wajib Pajak.  

Ciri-cirinya: 

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus 

2) Wajib pajak bersifat pasif 

3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus 



 
 

2. Self Assessment System 

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 

Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. 

 Ciri-cirinya:  

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib 

Pajak itu sendiri, 

2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan 

sendiri pajak yang terutang, 

3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 

3. With Holding System 

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 

pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk 

menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. 

Ciri-cirinya: 

Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, 

pihak selain fiskus dan Wajib Pajak. 

 

2.1.6 Timbul dan Hapusnya Utang Pajak 

Menurut Mardiasmo (2011: 8) ada dua ajaran yang mengatur timbulnya 

utang pajak: 

1. Ajaran Formil 

Utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. 

Ajaran ini diterapkan oleh self assessment system. 

2. Ajaran Materiil 

Utang pajak timbul karena berlakunya undang-undang. Seseorang yang 

dikenai pajak karena suatu keadaan dan perbuatan. Ajaran ini diterapkan pada 

self assessment system. 



 
 

Menurut Diana Sari (2013:48) hapusnya hutang pajak bisa terjadi atas 

beberapa cara seperti di bawah ini: 

1. Pembayaran oleh Wajib Pajak 

Hutang pajak akan hapus apabila telah dibayar lunas sesuai dengan tata cara 

yang ditentukan dalam perpajakan ataupun sesuai dengan ketentuan Undang-

Undang Perpajakan. 

2. Kompensasi 

Yaitu cara pelunasan utang pajak dengan memperhitungkan kelebihan 

pembayaran pajak terhadap utang pajak lainnya. 

3. Pembebasan 

Pembebasan yang diberikan pemerintah kepada Wajib Pajak berdasarkan 

suatu alasan tertentu yang logis, artinya memenuhi syarat-syarat yang 

ditentukan oleh Undang-Undang untuk diberikan pembebasan dan dipertegas 

dengan Surat Keputusan Pembebasan dari Dirjen Pajak. Alasan pembebasan 

tersebut antara lain karena musibah bencana alam (force majeure/ di luar 

kemampuan), wajib pajak meninggal dunia (tanpa meninggalkan warisan dan 

ahli waris).  

4. Daluwarsa 

Yaitu hapusnya suatu perikatan (hak menagih hutang; kewajiban membayar 

hutang), karena lampaunya jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan 

yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Maksud daluwarsa, yaitu untuk 

mengakhiri suatu keadaan yang tidak menentu. 

 

2.1.7 Tarif Pajak 

 Menurut Diana Sari (2013: 46) dikenal empat macam struktur tarif yang 

berhubungan dengan pola presentase, yaitu: 

 

 



 
 

1. Tarif Tetap 

Tarif yang besarnya merupakan jumlah yang tetap, tidak berubah jika yang 

dijadikan dasar perhitungan berubah. Dengan kata lain besarnya pajak yang 

terutang dihitung dengan menerapkan tarif pajak yang konstan berapapun 

dasar pengenaan pajaknya. 

Contoh: Tarif Bea Materai Rp. 3000,00 dan Rp. 6000,00 

2. Tarif Proporsional atau Sebanding 

Tarif berupa presentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai 

pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya 

nilai yang dikenai pajak. Presentase konstan yang diterapkan terhadap 

berapapun dasar pengenaan pajaknya menyebabkan pajak terutang meningkat 

apabila dasar pengenaan pajak meningkat dan sebaliknya pajak terutang 

menurun apabila dasar pengenaan pajak menurun. 

Contoh: Tarif PPN sebesar 10%  

3. Tarif Progresif 

Tarif berupa presentase yang semakin besar/meningkat apabila dasar 

pengenaan pajaknya semakin meningkat. Penerapan tarif progresif untuk 

menghitung pajak terhutang dilakukan dengan menerapkan lapisan pajak. 

Dasar tarif progresif adalah sewajarnya ia membayar pajak sesuai dengan 

kemampuannya. 

Contoh: Pasal 17 UU PPh  

4. Tarif Degresif 

Tarif berupa presentase yang semakin kecil/menurun apabila dasar pengenaan 

pajaknya semakin meningkat. Penerapan tarif pajak degresif untuk 

menghitung pajak terutang dilakukan dengan menerapkan lapisan pajak. 

 



 
 

2.1.8 Hambatan Pemungutan Pajak 

Menurut Mardiasmo (2011: 8) hambatan terhadap pemungutan pajak dapat 

dikelompokan menjadi: 

1. Perlawanan Pasif 

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara 

lain: 

1) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat. 

2) Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat. 

3) Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik. 

2. Perlawanan Aktif 

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung 

ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya 

antara lain: 

1) Tax Avoidance, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar 

undang-undang. 

2) Tax Evasion, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar 

undang-undang (menggelapkan pajak). 

 

2.2 Pengertian Pajak Daerah 

Menurut Pasal 1 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu: 

“Pajak Daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang 

oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-

Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan sacara langsung dan digunakan 

untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Badan 
adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik 

yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi 

perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha 

milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama 

dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, 

persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial 



 
 

politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk 

kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.” 

Menurut Marihot P Siahaan (2010: 9) Pajak Daerah adalah sebagai berikut: 

“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. Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang 

ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda). Yang 

wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya 

digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam 

melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah”.  

 

2.2.1 Objek, Subjek, Wajib Pajak Daerah 

 Menurut Marihot P Siahaan (2010: 78), menyatakan bahwa objek pajak 

adalah sebagai berikut: 

“Objek pajak merupakan manifestasi dari taatbestand (keadaan yang nyata). 

Taatbestand adalah keadaan, peristiwa atau perbuatan yang menurut peraturan 

perundang-uudangan pajak dapat dikenakan pajak”. 

Menurut Marihot P Siahaan (2010: 79), menyatakan bahwa subjek pajak 

adalah sebagai berikut: 

“Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak 

daerah. Dengan demikian, siapa saja, baik orang pribadi atau badan, yang 

memenuhi syarat objektif yang ditentukan dalam suatu peraturan daerah 

tentang pajak daerah, akan menjadi subjek pajak.”  

Menurut Marihot P Siahaan (2010: 80), menyatakan bahwa wajib pajak 

adalah sebagai berikut: 

“Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan 

perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan 

pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak 

tertentu. Oleh sebab itu, seseorang atau suatu badan menjadi wajib pajak 

apabila telah ditentukan oleh peraturan daerah untuk melakukan pembayaran 

pajak, serta orang atau badan yang diberi kewenangan untuk memungut pajak 

dari subjek pajak. Hal ini menunjukan bahwa wajib pajak dapat merupakan 



 
 

subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak maupun pihak lain, 

yang bukan merupakan subjek pajak, yang berwenang untuk memungut pajak 

dari subjek pajak.” 

 

2.2.2 Jenis Pajak Daerah 

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah, jenis  Pajak Daerah dibagi menjadi: 

1. Jenis Pajak Provinsi terdiri atas: 

1) Pajak Kendaraan Bermotor. 

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. 

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. 

4) Pajak Air Permukaan. 

5) Pajak Rokok. 

2. Jenis Pajak Kabupaten/ Kota terdiri atas: 

1) Pajak Hotel. 

2) Pajak Restoran. 

3) Pajak Hiburan. 

4) Pajak Reklame. 

5) Pajak Penerangan Jalan. 

6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. 

7) Pajak Parkir. 

8) Pajak Air Tanah. 

9) Pajak Sarang Burung Walet. 

10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan 

11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 

Daerah dilarang memungut pajak selain jenis pajak sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dan ayat (2). 



 
 

Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat tidak 

dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan 

kebijakan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

Khusus untuk daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak 

terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibukota 

Jakarta, jenis pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak 

untuk daerah provinsi dan pajak untuk daerah kabupaten/kota. 

 

2.2.3 Tarif Pajak Daerah 

 Tarif Pajak Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dikutip oleh Marihot Pahala 

Siahaan (2010: 79): 

1. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor dengan perincian sebagai berikut: 

1) Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah 

sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen). 

2) Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tarif 

dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua 

persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). 

3) Tarif pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, 

pemadam kebakaran, sosial  keagamaan, lembaga sosial dan 

keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan 

kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan 

paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi 

sebesar 1% (satu persen). 

4) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar 

ditetapkan paling rendah sebesar O,1% (nol koma satu persen) dan 

paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen). 



 
 

2. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi 

masing-masing sebagai berikut: 

1) Penyerahan pertama sebesar 20% (dua puluh persen) 

2) Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen). 

3. Tarif pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi 

sebesar 10% (sepuluh persen) 

4. Tarif Pajak Air permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%(sepuluh 

persen). 

5. Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai 

rokok. 

6. Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). 

7. Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh 

persen). 

8. Tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima 

persen). 

9. Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh 

lima persen) 

10. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% 

(sepuluh persen). 

11. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi 

sebesar 25% (dua puluh lima persen). 

12. Tarif Pajak Parkir di tetapkan palingh tinggi gebegar 30% (tiga puluh 

persen) 

13. Tarif Pajak Air Tanah diterapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh 

persen) 

14. Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% 

(sepuluh persen). 

15. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan 

paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen)- 



 
 

16. Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paiing 

tinggi sebesar 5% (lima persen). 

 

2.2.4 Dasar Pengenaan Pajak Daerah 

 Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah yang dikutip oleh Marihot Pahala Siahaan (2010: 90), dasar 

pengenaan Pajak Daerah adalah sebagai berikut 

1. Pajak Provinsi sebagai berikut: 

1) Pajak Kendaraan bermotor dikenakan atas hasil perkalian dari dua unsur 

pokok nilai jual kendaraan bermotor dan bobot yang mencerminkan 

secara relatif tingkat kerusakan jalan dan atau pencemaran lingkungan 

akibat penggunaan kendaraan bermotor. 

2) Bea Balik Nama Kendaraan bermotor dikenakan atas nilai jual kendaraan 

bermotor. 

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan bermotor dikenakan atas nilai jual bahan 

bakar kendaraan bermotor sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai. 

4) Air Permukaan dikenakan atas nilai perolehan air. 

5) Pajak Rokok dikenakan atas cukai yang ditetapkan  oleh pemerintah pusat 

terhadap rokok. 

 

2. Pajak Kabupaten/ Kota sebagai berikut: 

1) Pajak Hotel dikenakan atas jumlah pembayaran atau yang seharusnya 

dibayar kepada hotel. 

2) Pajak Retoran dikenakan atas jumlah pembayaran yang diterima atau 

yang seharusnya diterima restoran. 

3) Pajak Hiburan dikenakan atas jumlah uang yang diterima atau yang 

seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. 

4) Pajak Reklame dikenakan atas nilai sewa reklame. 



 
 

5) Pajak Penerangan jalan dikenakan atas nilai jual tenaga listrik.  

6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dikenakan atas nilai jual hasil 

pengambilan mineral bukan logam dan batuan. 

7) Pajak Parkir dikenakan atas jumlah pembayaran atau yang seharusnya 

dibayar kepada penyelenggara tempat parkir. 

8) Pajak Air Tanah dikenakan atas nilai perolehan air tanah. 

9) Pajak Sarang Burung Walet dikenakan atas nilai jual sarang burung walet. 

10) PBB Perdesaan dan Perkotaan dikenakan atas Nilai Jual Objek Pajak 

(NJOP) 

11) BPHTB dikenakan atas Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP). 

 

2.2.5 Cara Perhitungan Pajak 

 Menurut Marihot P Siahaan (2010: 91), Besarnya pokok pajak dihitung 

dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Cara perhitungan 

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

untuk semua jenis pajak pusat. 

Pajak Terutang = Tarif Pajak X Dasar Pengenaan Pajak 

 

2.3 Pajak Reklame 

 Menurut Pasal 1 angka 26 dan 27 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dikutip Marihot Pahala 

Siahaan (2010: 381) menyatakan bahwa: 

“Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Sedangkan yang 

dimaksud dengan reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang 

bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial 

memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik 

perhatian umum 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/kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan 

daerah tentang Pajak Reklame yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam 

teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan  Pajak Reklame di daerah kabupaten 

atau kota yang bersangkutan. Keberadaan pajak reklame sebagai salah satu jenis 

pajak kabupaten/ kota diatur juga dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2009, yang 

mulai tanggal 1 januari 2010 menjadi dasar hukum pajak daerah di Indonesia. 

 

2.3.1 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Reklame 

 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. 

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. 

 



 
 

2.3.2 Objek Pajak Reklame 

Menurut Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2012 Tentang 

Pajak  Reklame, Objek Pajak Reklame adalah sebagai berikut: 

“Objek Pajak adalah semua penyelenggaraan reklame.”    

Menurut Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2012  

Tentang Pajak  Reklame dalam paragraf 2 pasal 3 Objek Pajak Reklame, 

meliputi:  

1. Reklame papan/billboard/videotron/megatron/ dan sejenisnya. 

2. Reklame kain. 

3. Reklame melekat, stiker.  

4. Reklame selebaran. 

5. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan.  

6. Reklame udara. 

7. Reklame apung.  

8. Reklame suara. 

9. Reklame film/slide.  

10. Reklame peragaan. 

Tidak termasuk Objek Pajak Reklame adalah penyelenggaraan reklame yang 

meliputi:   

1. Penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta 

mingguan, warta bulanan dan sejenisnya. 

2. Label atau merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, 

yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya.  

3. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat  pada bangunan 

tempat usaha atau profesi yang diselenggarakan sesuai dengan ukuran tidak 

melebihi 0,25 (nol koma dua puluh lima) M2. 

4. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan OKP 

(Organisasi Kemasyarakatan Partai) paling Lama 2 (dua) minggu. 



 
 

Dibebaskan dari Pajak Reklame adalah reklame yang:  

1. semata-mata mengenai pemilikan dan/atau peruntukan tanah,dengan 

ketentuan luasnya tidak melebihi  0,25 (nol koma dua puluh lima) M2 dan 

diselenggarakan diatas tanah tersebut;  

2. semata-mata memuat nama dan/atau pekerjaan orang atau badan yang 

menempati tanah/bangunan dimana reklame tersebut diselenggarakan dengan 

ketentuantidak melebihi  0,25 (nol koma dua puluh lima) M2 ;  

3. semata-mata memuat nama atau sebutan dari pekerjaan atau perusahaan yang 

diselenggarakan diatas tanah atau bangunan dimana reklame tersebut 

diselenggarakan dengan ketentuan luasnya tidak melebihi  0,25 (nol koma dua 

puluh lima) M2;  

4. diselenggarakan oleh suatu perusahaan pada kendaraan milik perusahaan 

tersebut,yang semata-mata memuat nama dan atau sebutan umum perusahaan 

yang bersangkutan dan luasnya tidak lebih dari 0,25 (nol koma dua puluh 

lima) M2;  

5. ditempatkan pada suatu kendaraan yang berasal dari luar Daerah dan berada 

didalam Daerah tidak lebih dari 7 X 24 jam berturutturut;  

6. diselenggarakan di pameran pembangunan atau tempat keramaian lain yang 

sejenis dengan itu,dengan ketentuan waktu penyelenggraan pameran 

pembangunan atau keramaian yang bersangkutan dan semata-mata ditunjukan 

kepada pengunjung yang ada dalam pameran pembangunan atau tempat-

tempat keramaian tersebut;  

7. merupakan reklame suara apabila menurut pendapat Walikota atau pejabat 

yang ditunjuk,penyelengaraanya termasuk golongan penjaja atau pengusaha 

kecil;  

8. merupakan reklame yang disebarkan, apabila benda yang dijadikan reklame 

itu dimaksudkan juga bermanfaat bagi yang menerimanya. 



 
 

2.3.3 Subjek dan Wajib Pajak Reklame  

Menurut Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2012 Tentang 

Pajak  Reklame dalam paragraf 1 pasal 5, subjek Pajak Reklame adalah: 

“Subjek Pajak reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan 

reklame” 

Menurut Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2012  

Tentang Pajak  Reklame dalam paragraf 2 pasal 5, Wajib Pajak Pajak Reklame 

adalah: 

“Wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang 

menyelenggarakan reklame” 

 

2.3.4 Masa Berlaku Izin Reklame 

1. Untuk masa berlaku izin reklame Papan/billboard, bando, dan JPO ditentukan 

sebagai berikut :  

1) Papan/Billboard:   

a. yang luasnya  < 5 M²  izinnya selama 1 tahun;  

b. yang luasnya  5 s/d 10 M²  izinnya selama 2 tahun;  

c. yang luasnya  11 s/d 15 M²  izinnya selama 3 tahun;  

d. yang luasnya  16 s/d 20 M²  izinnya selama 4 tahun;  

e. yang luasnya  > 20 M²  izinnya selama 5 tahun;  

2) Bando izinnya selama 7 tahun. 

3) JPO izinnya selama 10 tahun.  

4) Halte izinnya selama 1 tahun.  

2. Masa berlaku  izin tersebut sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) sesuai 

ketentuan  yang ada bila habis masa berlakunya  menjadi aset  Pemerintah 

Kota Bekasi, yang dibuatkan dalam Berita Acara dan ditetapkan  dalam 

Keputusan Walikota. 

 



 
 

2.3.5 Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Reklame 

Dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2012 Tentang 

Pajak  Reklame dalam pasal 7 menyatakan bahwa : 

1. Dasar pengenaan Tarif  Pajak adalah Nilai Sewa Reklame.  

2. Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, maka nilai sewa 

reklame ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.  

3. Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame dihitung 

dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi 

penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan , jumlah dan ukuran 

media reklame.  

4. Dalam hal nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak 

diketahui dan/ atau dianggap tidak wajar, nilai sewa reklame ditetapkan 

dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).  

5. Lokasi penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)  adalah lokasi 

peletakan reklame menurut kelas jalan yang dirinci sebagai berikut :  

1) Kelas Jalan Khusus. 

2) Kelas Jalan I. 

3) Kelas Jalan II.  

4) Kelas Jalan III.  

6. Waktu adalah waktu penyelenggaraan yang dihitung dalam satuan detik. 

7. Jumlah adalah banyaknya kuantitas reklame yang terpasang dalam satuan 

lembar. 

 

2.3.6 Tarif Pajak Reklame 

Tarik pajak ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 

14 Tahun 2012 Tentang Pajak  Reklame dalam pasal 8 adalah sebesar 25% (dua 

puluh lima persen ).  

Cara perhitungan pajak reklame 



 
 

Nilai Sewa Reklame = Besaran nilai kelas jalan x ukuran media reklame (M²) x  

                                      jumlah reklame x jangka waktu penyelenggaraan 

Pajak Reklame dihitung dengan cara mengalikan Tarif Pajak Reklame dengan 

Dasar Pengenaan Pajak Reklame, dengan kata lain:  

Pajak Reklame  = 25% x NSR 

 

2.3.7 Masa Pajak dan saat Pajak Terutang  

Masa Pajak dan saat Pajak Terutang berdasarkan Peraturan Daerah Kota 

Bekasi Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Pajak  Reklame dalam pasal 11 dan 12 

adalah sebagai berikut: 

1. Masa Pajak Reklame 

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan 

kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan peraturan walikota paling 

lama 3 (tiga) bulan kalender yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk 

menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.  

2. Pajak Terutang 

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat diterbitkannya SKPD. 

 

2.3.8 Penetapan Pajak Reklame  

Penetapan Pajak Reklame berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi 

Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Pajak  Reklame dalam pasal 14 adalah sebagai 

berikut: 

1. Walikota melalui OPD yang membidangi pajak daerah, menetapkan pajak 

terutang dengan menerbitkan SKPD.  

2. Bentuk dan isi SKPD  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 

Peraturan Walikota.  



 
 

3. Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bayar lewat waktu 

sejak masa pajak berakhir, dikenakan sanksi administrasi berupa denda 

sebesar 2 % (dua persen)  perbulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD. 

2.3.9 Tata Cara Pembayaran Pajak Reklame 

Tata Cara Pembayaran Pajak Reklame Peraturan Daerah Kota Bekasi 

Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Pajak  Reklame dalam pasal 15, 16 dan 17 

adalah sebagai berikut: 

1. Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.  

2. Pajak reklame dilunasi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat 

terutangnya pajak yang merupakan tanggal jatuh tempo bagi wajib pajak 

untuk melunasi pajaknya.  

3. STPD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan dan putusan 

banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah 

merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu 

paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.  

4. Walikota atas permohonan wajib pajak dapat memberikan persetujuan kepada 

Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dengan 

dikenakan bunga  sebesar 2 % (dua persen) sebulan, setelah memenuhi 

persyaratan yang ditentukan.  

5. Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara 

pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada pasal 15 

ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.  

6. Pembayaran pajak dilakukan ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk 

oleh Walikota.  

7. Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, pajak harus 

disetor ke Kas Daerah paling lama 1 x 24 jam atau dalam waktu yang 

ditentukan oleh Walikota.  



 
 

8. Pembayaran pajak reklame sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (1) dan 

(2) dilakukan dengan menggunakan SSPD  atau surat lainnya yang sejenis 

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

9. Bentuk, jenis, ukuran dan tata cara pengisian SSPD atau surat lainnya yang 

sejenis menurut peraturan perundang-undangan  yang berlaku ditetapkan 

dengan Peraturan Walikota.  

10. Sistem dan Prosedur pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 16 

ayat (1), ditetapkan oleh Walikota.  

11. Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan 

tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.  

12. Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak 

sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan 

Walikota.  

 

2.3.10 Pelaporan Pajak Reklame 

 Berdasarkan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 53 Tahun 2011  

pelaksanaan kegiatan pelaporan pajak reklame meliputi : 

1. Seksi Pelaporan dan Pembukuan membuat Daftar Penetapan, Penerimaan dan 

Tunggakan per jenis Pajak Daerah atas dasar Buku Jenis Pajak yang telah 

dijumlahkan dari kolom Penetapan dan kolom Penyetorannya. 

2. Seksi Pelaporan dan Pembukuan membuat Daftar Tunggakan per WP atas 

dasar Buku WP yang telah dijumlah dari kolom Penetapan dan 

Penyetorannya. 

3. Seksi Pelaporan dan Pembukuan membuat Buku Kendali. 

4. Seksi Pelaporan dan Pembukuan membuat Laporan Realisasi Penerimaan 

Pajak Daerah atas dasar Daftar Penetapan, Penerimaan dan Tunggakan per 

jenis pajak dan Daftar Tunggakan per WP. 



 
 

5. Seksi Pelaporan dan Pembukuan mengajukan Laporan Realisasi Penerimaan 

Pendapatan Daerah kepada Kepala DISPENDA untuk ditandatangani. 

6. Seksi Pelaporan dan Pembukuan menyampaikan Laporan Realisasi 

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah beserta Daftar Penetapan, Penerimaan 

dan Tunggakan per jenis Pajak, Daftar tunggakan per WP kepada : 

1) Walikota. 

2) SKPD  Pengelola Pendapatan Daerah lainnya. 

 

2.3.11 Sanksi Administratif  

Sanksi Administratif berdasarkan peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 

Tahun 2012 Tentang Pajak  Reklame dalam pasal 35 adalah sebagai berikut: 

1. Dalam hal keberatan wajib pajak, ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib 

pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh 

persen) dari jumlah pajak berdasarkan Keputusan Keberatan dikurangi dengan 

pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.  

2. Dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif 

berupa denda 50% (lima puluh persen). 

Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak 

dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah 

pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi pembayaran yang telah dibayar 

sebelum mengajukan keberatan.  

 


