BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pengaruh
Kata ”pengaruh” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1991;747) berarti :
”Daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak,
kepercayaan, atau perbuatan seseorang”.
Maka dari definisi pengaruh diatas dapat disimpulkan bahwa pengaruh
merupakan sesuatu kekuatan atau daya yang dapat menyebabkan sesuatu yang lain
terbentuk atau berubah sesuai dengan kuasa atau kekuatan yang dimilikinya

2.2 Pengendalian internal
Sebelum dikenal dengan pengendalian internal, terdapat beberapa istilah
diantaranya :
1. Pengendalian
Tindakan dengan turut campur tangan dalam melakukan pengaturan dan
pengarahan terhadap pelaksanaan, dengan maksud agar suatu tujuan tertentu dapat
tercapai dengan efektif dan efisien.
2. Pengawasan
Pengendalian tanpa turut campur tangan dalam melakukan tindakan korektif.
3. Pemeriksaaan
Suatu proses penilaian atas suatu tindakan dengan jalan membandingkan antara
yang seharusnya dilakukan dengan yang seharusnya dilaksanakan.

2.2.1 Pengertian Pengendalian Internal
Menurut Mulyadi (2002;180), terdapat konsep dasar dari pengendalian internal,
diantaranya :
1. Pengendalian internal merupakan suatu proses. Pengendalian intern merupakan
suatu proses untuk mencapai tujuan tertentu, bukan tujuan itu sendiri.
Pengendalian intern merupakan suatu rangkaian tindakan dan menjadi bagian
tidak terpisahkan, bukan hanya sebagai tambahan dari infrastruktur entitas.
2. Pengendalian internal dijalankan oleh orang. Pengendalian intern bukan hanya
terdiri dari pedoman kebijakan dan formulir, namun dijalankan oleh orang dari
setiap jenjang organisasi, yang mencakup dewan komisaris, manajemen dan
personil lain.
3. Pengendalian internal diharapkan mampu memberikan keyakinan memadai,
bukan keyakinan mutlak, bagi manajemen dan dewan komisaris entitas.
Keterbatasan yang melekat dalam semua sistem pengendalian intern dan
pertimbangan manfaat dan pengorbanan dalam pencapaian tujuan pengendalian
menyebabkan pengendalian intern tidak dapat memberikan keyakinan mutlak.
4. Pengendalian internal ditunjukan untuk mencapai tujuan yang saling berkaitan :
pelaporan keuangan, kepatuhan, dan operasi.
Adapula pengendalian internal yang dikutip dari Hiro Tugiman (2004;12) adalah
sebagai berikut :
Pengendalian internal yang baik berarti :
1. Kegiatan organisasi efektif dan efisien
2. Laporan keuangan atau informasi dari organisasi dapat dipercaya
3. Manajemen dalam organisasi patuh terhadap hukum dan ketentuan perundangundangan yang berlaku
Menurut Aliminsyah (2002;252), pengendalian internal, yaitu :
“Prosedur terperinci yang disusun oleh suatu perusahaan untuk mengawasi
operasinya”.

Sedangkan menurut Mulyadi (2002;181), pengendalian internal adalah : “Suatu
proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personil lain, yang
didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tiga
golongan tujuan berikut ini :
1. Efektivitas dan efisiensi operasi
2. Keandalan pelaporan keuangan
3. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku”
Sebuah sistem pengendalian internal yang efektif merupakan komponen kritis dari
manajemen dan dasar bagi kegiatan operasi yang aman dan sehat dalam sebuah
perusahaan. Sebagai sebuah sistem, pengendalian merupakan kumpulan dari berbagai
komponen pengendalian dan aktivitas yang terintegrasi dan yang digunakan oleh sebuah
organisasi untuk mencapai sasaran dan tujuannya.

2.2.2 Tujuan Pengendalian Internal
Tujuan dari pengendalian internal, menurut Boynton, Johnson, Kell (2002;374),
adalah:
1. Keandalan dari informasi keuangan
2. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku
3. Efektivitas dan efisiensi dari operasi
Tujuan tersebut dijelaskan sebagai berikut :
1. Keandalan dari informasi keuangan
Adanya informasi mengenai keuangan dan informasi untuk manajemen yang bebas
dan dapat dipercaya, lengkap, dan tepat waktu, termasuk penyiapan laporan keuangan
yang handal serta mencegah penggelapan informasi kepada publik. Secara lebih rinci
tujuan ini berhubungan dengan :
1. Penyiapan laporan yang tepat waktu, bebas dan dapat dipercaya (reliable), dan
sesuai dengan kebutuhan untuk pengambilan keputusan.
2. Laporan tahunan, laporan keuangan lainnya, dan penjelasan keuangan maupun
laporan kepada pemilik saham, pengawas dan regulator, dari pihak luar lainnya,
yang kesemuanya harus bebas dan dapat dipercaya serta tepat waktu.

2. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku
Tujuan ini untuk memastikan bahwa kegiatan usaha perusahaan patuh kepada hukum,
peraturan, rekomendasi dari regulator, kebijakan dan prosedur intern perusahaan.
3. Efektivitas dan efisiensi dari operasi

Adanya aktivitas yang efisien dan efektif dalam hubungannya dengan misi dasar dan
kegiatan usaha orgaisasi, termasuk standar kinerja dan pengamanan sumber daya.
Secara lebih rinci tujuan ini berhubungan dengan :
1. Efektivitas dan efisiensi dari kinerja sebuah perusahaan dalam menggunakan aset
dan sumber daya lainnya.
2. Memastikan bahwa semua pegawai telah bekerja memenuhi sasaran dan tujuan
dengan efisien dan disertai integritas yang tinggi, tanpa biaya yang tidak
diinginkan atau berlebihan.

2.2.3 Keterbatasan Pengendalian Internal
Pengendalian intern setiap etitas memiliki keterbatasan bawaan, yang dikutip dari
Mulyadi (2004;182). Oleh karena itu, pengendalian intern hanya memberikan keyakinan
memadai, bukan mutlak, kepada manajeman dan dewan komisaris tentang pencapaian
tujuan entitas. Berikut ini adalah keterbatasan bawaan yang melekat dalam setiap
pengendalian internal :
1. Kesalahan dalam pertimbangan
Seringkali manajeman dan personel lain dapat salah dalam mempertimbangkan
keputusan bisnis yang diambil atau dalam melaksanakan tugas rutin karena tidak
memadainya informasi, keterbatasan waktu, atau tekanan lain.
2. Gangguan
Gangguan dalam pengendalian yang telah ditetapkan dapat terjadi karena personel
secara keliru memahami perintah atau membuat kesalahan karena kelalaian, tak
adanya perhatian, atau kelelahan. Perubahan yang bersifat sementara atau
permanen dalam personel atau dalam sistem dan prosedur dapat pula
mengakibatkan gangguan.

3. Kolusi
Tindakan bersama beberapa individu untuk tujuan kejahatan disebut dengan
kolusi (collusion). Kolusi dapat mengakibatkan bobolnya pengendalian intern
yang dibangun untuk melindungi kekayaan entitas dan tidak terungkapnya
ketidakberesan atau tidak terdeteksinya kecurangan oleh pengendalian internal
yang dirancang.
4. Pengabaian oleh manajeman
Manajeman dapat mengabaikan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan
untuk tujuan yang tidak sah seperti keuntungan pribadi manajer, penyajian
kondisi keuangan yang berlebihan, atau kepatuhan semu.
5. Biaya lawan manfaat
Biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan pengendalian intern tidak boleh
melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian intern tersebut. karena
pengukuran secara tepat baik biaya maupun manfaat biasanya tidak mungkin
dilakukan, manajemen harus memperkirakan dan mempertimbangkan secara
kuantitatif dan kualitatif dalam mengevaluasi biaya dan manfaat suatu
pengendalian intern.

2.2.4 Unsur-Unsur Pengendalian Internal
Komponen pengendalian internal menurut Commitee of Sponsoring Organization
of The Treadway Commission (COSO) ada lima komponen, yaitu :
1. Lingkungan pengendalian (control environment)
Lingkungan pengendalian adalah efek kumpulan dari beragam faktor pada
pembuatan, penguatan, atau mengurangi efektivitas dari kebijakan dan prosedur
khusus. Dengan kata lain, lingkungan pengendalian mengatur keseluruhan nada
dari

organisasi

dan

mempengaruhi

kesadaran

pengendalian

karyawan.

Lingkungan yang baik merupakan fondasi bagi semua komponen pengendalian
intern, membangun disiplin dan struktur kontrol.
Faktor yang disertakan dalam lingkungan pengendalian adalah sebagai berikut:
1) Nilai integritas dan etika (integrity and ethical value)
2) Komitmen kepada kompetensi (commitment to competence)

3) Filosofi manajemen dan gaya operasional (managemen’s philosophy and
operating style)
4) Struktur organisasi (organizational structure)
5) Perhatian dan arahan yang diberikan oleh dewan direksi dan komitenya
(Board of Directors or audits committee participation)
6) Cara memberikan otoritas dan tanggung jawab (assegment of authority and
responsibility)
7) Kebijakan dan prosedur sumber daya manusia (human resources policies and
practis)
2. Penilaian risiko (risk assessment)
Merupakan proses mengidentifikasikan, menganalisis, mengatur dan mengelola
risiko yang mempengaruhi tujuan perusahaan yang berkaitan dengan berbagai
aktivitas di mana organisasi berkecimpung.
Semua badan usaha menhadapi beragam risiko baik dari sumber luar maupun
internal yang kesemuanya harus dapat ditaksir atau dinilai. Sebagai prasyarat bagi
penilaian risiko yaitu adanya penetapan sasaran dan tujuan, dari berbagai
tingkatan dalam organisasi yang saling berhubungan dan konsisten. Penilaian
risiko ini merupakan proses pengidentifikasian dan analisis risiko yang ada
hubungannya dengan pencapaian tujuan.
Penilaian risiko manajemen harus mencakup pertimbangan khusus terhadap risiko
yang dapat timbul dari perubahan keadaan, seperti :
1) Bidang baru bisnis atau transaksi yang memerlukan prosedur akuntansi yang
belum pernah dikenal
2) Perubahan standar akuntansi
3) Hukum dan peraturan baru
4) Perubahan yang berkaiatan dengan revisi sistem dan teknologi baru yang
digunakan untuk pengolahan informasi
3. Aktivitas pengendalian (control activities)
Kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk membantu menjamin bahwa arahan
manajemen

dijalankan.

Dan

meminimalkan

risiko,

ditetapkan

dan

diimplementasikan untuk membantu memastikan pencapaian tujuan dengan

efektif. Kegiatan pengendalian berlangsung di sleuruh organisasi, semua tingkatan
dan pada semua fungsi yang ada.
4. Informasi dan komunikasi (information and communication)
Informasi

yang

diperlukan

harus

dapat

diidentifikasi,

direkam

dan

dikomunikasikan dalam bentuk dan rentang waktu yang memungkinkan semua
pihak terkait untuk melaksanakan tanggungjawabnya. Sistem informasi yang ada
menghasilkan laporan-laporan yang berisi informasi mengenai kegiatan usaha,
keuangan dan informasi yang ada hubungannya dengan kepatuhan, yang
memungkinkan penggunaannya untuk manjalankan dan mengendalikan usaha.
Komunikasi yang efektif juga harus terjadi dalam bentuknya yang luas, mengalir
ke bawah, melintasi berbagai tingkatan organisasi dan juga ke atas. Semua
pegawai harus menerima informasi atau pesan dari manajemen secara jelas yang
menegaskan bahwa tanggung jawab menjalankan pengendalian harus dilakukan
secara sangat serius.
5. Pemantauan (monitoring)
Sistem pengendalian intern perlu dipantau, yaitu proses untuk menilai mutu
kinerja sistem sepanjang waktu. Ini dijalankan melalui aktivitas pemantauan yang
terus menerus, evaluasi yang trepisah atau kombinasi dari keduanya. Pemantauan
ini dilakukan secara berkelanjutan sejalan dengan kegiatan usaha.

2.2.5 Sasaran Pengendalian Internal
Sasaran utama pengendalian internal, seperti dinyatakan oleh The American
Institute of Certified Public Accountans, yang dikutip dari Wilkinson (1993;198), yaitu :
1. Melindungi asset perusahaan (yaitu sumberdaya, termasuk data dan informasi).
2. Memastikan ketepatan dan keandalan data dan informasi akuntansi (artinya,
menjaga agar data dan informasi bebas dari kesalahan dan menyediakan hasil
yang konsisten bila memproses data yang serupa).
3. Mendorong efisiensi di semua operasi perusahaan.
4. Mendorong kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang ditetapkan
manajeman.

Sasaran-sasaran pengendalian yang disebutkan di atas sukar dicapai sepenuhnya,
salah satu kesulitan disebabakan oleh kompleksitas dan perubahan cepat yang dihadapi
perusahaan.
Perusahaan dihujani dengan aturan-aturan perpajakan yang membingungkan dan
berubah-ubah, teknologi baru, tindakan pesaing dan sebagainya. Kompleksitas dan
perubahan seperti ini mempengaruhi tolak ukur yang menjadi dasar kegiatan
pengendalian.
Kesukaran lainnya adalah adanya serangkaian risiko yang dihadapi struktur
pengendalian internal dan perusahaan. Sebagai contoh data mungkin saja diakses oleh
orang yang tidak berhak. Kesulitan yang berhubungan dengan pemanfaatan teknologi
computer dalam struktur pengendaliannya, adanya karyawan yang tidak mematuhi
prosedur secara konsisten, dan kesulitan yang terakhir yaitu, kesulitan yang berkaitan
dengan masalah biaya.

2.3 Pajak
Dalam kehidupan bernegara yang layak, pajak merupakan sumber pendapatan
yang utama untuk membiayai kegiatan pemerintah dalam menyediakan kebutuhankebutuhan yang tidak dihasilkan oleh swasta.

2.3.1

Pengertian Pajak dan Unsur Pajak
Banyak definisi dari para ahli mengenai pengertian pajak. Namun demikian

definisi tersebut mempunyai inti dan tujuan yang sama. Untuk lebih jelasnya akan
diuraikan pengertian pajak yang dikemukakan oleh beberapa ahli, yaitu :
Menurut Dr. N. J. Feldman, yang dikutip Erly Suandy (2008;9) :
“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada
penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa
adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaranpengeluaran umum”.

Sedangkan menurut Rochmat Soemitro, yang kemudian dikutip oleh
Mardiasmo (2006;1) menyatakan bahwa :
“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang
dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang
langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran
umum”.
Dari definisi tersebut, dapat diketahui bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai
berikut :
1. Iuran dari rakyat kepada negara.
Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan
barang).
2. Berdasarkan undang-undang.
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta

aturan

pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat
ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi
individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran
yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
Penghasilan negara berasal dari rakyatnya melalui pungutan pajak, dan/atau dari
hasil kekayaan alam yang ada di dalam negara itu (Natural Resources). Dua sumber itu
merupakan sumber yang terpenting yang memberikan penghasilan bagi negara.
Penghasilan itu membiayai kepentingan umum yang akhirnya juga mencakup
kepentingan pribadi individu seperti kesehatan rakyat, pendidikan, kesejahteraan, dan
sebagainya. Jadi dimana ada kepentingan masyarakat, disitu timbul pungutan pajak
sehingga pajak adalah senyawa dengan kepentingan umum.
Pungutan pajak mengurangi penghasilan atau kekayaan individu, tetapi
sebaliknya merupakan penghasilan masyarakat yang kemudian dikembalikan lagi kepada
masyarakat, melalui pengeluaran-pengeluaran rutin dan pengeluaran-pengeluaran
pembangunan yang akhirnya kembali lagi kepada seluruh masyarakat yang bermanfaat
bagi rakyat, baik yang membayar maupun tidak.

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran yang
dipungut oleh negara berdasarkan peraturan-peraturan tanpa jasa timbal balik dari negara
yang secara langsung dapat dirasakan dan dipergunakan untuk membiayai pembangunan
dan pemerintahan.

2.3.2

Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2006;1) fungsi pajak dibagi menjadi dua, yaitu :
a. Fungsi Budgetair (Fungsi Finansial)
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaranpengeluarannya.
b. Fungsi Regulered (Fungsi Mengatur)
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah
dalam bidang sosial dan ekonomi.
Menurut Waluyo Wirawan B.Ilyas (2003;8) mengatakan bahwa : Sebagaimana
telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat
adanya dua fungsi pajak yaitu :
1. Fungsi Penerimaan (Budgetair)
Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan
pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh yaitu dimasukannya pajak
dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
2. Fungsi Mengatur (Regulered)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di
bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu dikenakannya pajak yang lebih
tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang
mewah.
Dari kedua pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi budgetair atau
fungsi penerimaan yaitu pajak yang berfungsi sehingga sumber dana untuk memasukkan
uang ke kas negara yang digunakan untuk pengeluaran pemerintah baik pengeluaran rutin
maupun pengeluaran pembangunan. Contohnya pajak dalam APBN sebagai penerimaan
dalam negeri. Selain itu sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan suatu keadaan di

bidang sosial, ekonomi dan politik sesuai dengan kebijakan pemerintah. Sebagai contoh :
pajak minuman dan barang mewah.

2.3.3

Syarat Pemungutan Pajak
Menurut Mardiasmo (2006;2), agar pemungutan pajak tidak menimbulkan

hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai
berikut :
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 diantaranya
mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan
kemampuan masing-masing. Sedangkan 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 Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat 2. Hal
ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara
maupun warganya.
3) Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun
perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
4) Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansiil)
Sesuai fungsi budgetair, 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 lebih dipenuhi
oleh undang-undang perpajakan yang baru.
Contoh : Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu
10%.

2.3.4

Pengelompokkan Pajak
Menurut Mardiasmo (2006;5) pengelompokkan pajak terdiri atas :

1. Menurut Golongannya :
a. Pajak Langsung
Yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat
dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Penghasilan.

b. Pajak Tidak Langsung
Yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada
orang lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut Sifatnya :
a. Pajak Subjektif
Yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti
memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh : Pajak Penghasilan.

b. Pajak Objektif
Yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan
diri Wajib Pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah.

3. Menurut Lembaga Pemungutannya :
a. Pajak Pusat
Yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk
membiayai rumah tangga negara. Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak
pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan
Bangunan, dan Bea Materai.

b. Pajak Daerah
Yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk
membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri atas :

1) Pajak Propinsi
Contoh : Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
2) Pajak Kabupaten atau Kota
Contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame,
Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian
Golongan C, dan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air
Permukaan.

2.3.5

Sistem Pemungutan Pajak
Sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2006;7) :

a. Official Assessment System
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah
(fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
Menurut Erly Suandy (2002;144) menurut sistem ini utang pajak timbul apabila
telah ada ketetapan pajak dari fiskus. Dengan demikian, jika dihubungkan dengan ajaran
timbulnya utang pajak, maka Official Assessment System sesuai dengan timbulnya utang
pajak menurut ajaran formil, artinya utang pajak timbul apabila sudah ada ketetapan
pajak dari fiskus.

b. 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
sendiri,
2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak
yang terutang,
3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
Wajib Pajak menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak daerah yang
terutang. Dokumen yang digunakan adalah Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).

SPTPD adalah formulir untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan
melaporkan pajak yang terutang. Jika Wajib Pajak tidak atau kurang membayar atau
terdapat salah hitung atau salah tulis dalam SPTPD, maka akan ditagih menggunakan
Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

c. 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.

2.4

Pajak Daerah
Dengan berlangsungnya otonomi daerah, pemerintah berusaha membuat undang-

undang yang tepat mengenai pajak daerah. Hal ini diharapkan agar pemerintah daerah
dapat menggali potensi yang berasal dari pajak daerah karena pajak daerah merupakan
bagian pendapatan asli daerah yang terbesar kemudian disusul dengan pendapatan yang
berasal dari retribusi daerah (Suparmoko 2002;55).
Dengan demikian pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000
sebagai pengganti dari Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah. Menurut Erly Suandy (2008;229) tujuan dibuatnya Undang-Undang
ini adalah :
1. Menyederhanakan berbagai pungutan daerah dalam rangka mengurangi ekonomi
biaya tinggi.
2. Menyederhanakan sistem dan administrasi perpajakan dan retribusi daerah untuk
memperkuat pondasi penerimaan daerah khususnya Daerah Tingkat II, dengan
mengefektifkan jenis pajak dan retribusi tertentu yang potensial.

2.4.1 Pengertian Pajak Daerah
Menurut Suparmoko (2002;55) definisi pajak daerah adalah :
”Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau
badan kepada pemerintah (daerah) tanpa balas jasa langsung yang dapat ditunjuk,
yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undanganyang berlaku”.
Sedangkan menurut Mardiasmo (2006;12) definisi Pajak Daerah adalah :
”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”.
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pajak daerah merupakan
pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang dapat dipaksakan dan tanpa mendapat
imbalan langsung yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

2.4.2 Jenis-jenis Pajak Daerah
Dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 65 Tahun 2001 tentang pajak
daerah, membagi dua jenis pajak daerah yaitu :
1. Pajak Daerah Propinsi
Pajak yang dipungut oleh daerah Propinsi terdiri atas :
a. Pajak Kendaraan Bermotor
Yang menjadi objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan atau
penguasaan kendaraan bermotor sebagai alat angkut orang atau barang. Pemilikan
atau penguasaan kendaraan bermotor oleh pemerintah pusat dan pemerintah
daerah, kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing, perwakilan lembaga
internasional, dikecualikan dari pengenaan pajak kendaraan bermotor. Yang
menjadi subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang
memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor. Selanjutnya wajib pajak
kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan
bermotor.

b. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
Pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah pajak yang dikenakan terhadap
pengunaan bahan bakar (bensin,solar dan gas) untuk menggerakan kendaraan
bermotor. Objek pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah bahan bakar
kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan
bermotor. Subjek pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan wajib pajaknya
adalah penyedia bahan bakar kendaraan bermotor tersebut.
c. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Bea balik nama kendaraan bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik
kendaraan bermotor sebagai akibat dari transaksi jual beli, tukar menukar, hibah,
warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha. Objek pajak BBNKB adalah
pergerakan kendaraan bermotor, kecuali pergerakan kendaraan bermotor kepada
pemerintah pusat dan daerah, kedutaan dan konsulat asing. Subjek pajak atau
wajib pajak BBNKB adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan
kendaraan bermotor.
d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
Pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan adalah pajak atas
pengambilan air bawah tanah dan atau air permukaan untuk digunakan bagi orang
pribadi atau badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian
rakyat. Yang dimaksud air bawah tanah adalah air yang berada di perut bumi,
termasuk air yang muncul secara alami di atas permukaan tanah. Dan yang
dimaksud dengan air permukaan adalah air yang berada di atas permukaan bumi,
tetapi tidak termasuk air laut. Yang menjadi objek pajaknya adalah pengambilan
air bawah tanah dan pengambilan air permukaan.Subjek pajak dan wajib pajk
yaitu dapat sebagai orang pribadi atau sebagai badan yang mengambil air tersebut.
2. Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari :
a. Pajak Reklame
Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah
benda, alat, perbuatan atau media yang dipergunakan untuk memperkenalkan,
menyanpaikan, memuji suatu barang atau jasa agar menarik perhatian umum.

Objek pajak reklame di luar televisi, radio, dan media cetak, yang menjadi subjek
pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau
memesan reklame dan wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang
menyelenggarakan reklame.
b. Pajak Hotel
Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan yang
khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap atau istirahat, memperoleh
pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk
bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama,
kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.
c. Pajak Restoran
Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat untuk
menyantap makanan dan/atau minuman yang disediakan dengan dipungut
bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau katering.
d. Pajak Hiburan
Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua
jenis pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang ditandai atau dinikmati
oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas
untuk berolah raga. Objek pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan dan
subjek pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menatap atau menikmati
hiburan.
e. Pajak Penerangan Jalan
Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan
ketentuan bahwa di daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya
dibayar oleh pemerintah daerah. Yang menjadi objek penerangan adalah
penggunaan tenaga listrik di wilayah atau daerah yang tersedia penerangan jalan
yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Subjek pajaknya adalah orang
pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik dan yang menjadi wajib
pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan
listrik dan atau pengguna tenaga listrik.

f. Pajak Pengolahan Bahan Galian golongan C
Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C merupakan pajak
atas kegiatan eksploitasi bahan galian golongan C. Yang merupakan objek pajak
ini adalah kegiatan eksploitasi bahan galian golongan C yang meliputi asbes, batu
tulis, setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dalomit,
magnesit, tanah serap, pasir, kerikil. Tanah liat, tawas dan sebagainya. Subjek
pajak dan sekaligus wajib pajak dari pajak atas pengolahan galian golongan C
adalah orang pribadi yang mengeksploitasi atau mengambil bahan golongan C.
g. Pajak Parkir
Pajak parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir
diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan sebagai
suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan
garasi kendaraan bermotor dan yang memungut bayaran.
Pajak daerah yang ada pada Kota Bandung selama tahun 2002 sampai dengan
2007 terdiri atas :
1. Pajak Hotel
Diatur berdasarkan Perda No. 02 Tahun 2003
2.

Pajak Restoran
Diatur berdasarkan Perda No. 03 Tahun 2003

3. Pajak Hiburan
Diatur berdasarkan Perda No. 11 Tahun 2000
4. Pajak Penerangan Jalan
Diatur berdasarkan Perda No. 28 Tahun 2002
5. Pajak Parkir
Diatur berdasarkan Perda No. 05 Tahun 2004
6. Pajak Reklame
Diatur berdasarkan Perda No. 08 Tahun 2003
7. Pajak Sewa Menyewa/Kontrak Rumah dan/atau Bangunan
Diatur berdasarkan Perda No. 04 Tahun 2003

2.4.3 Tarif Pajak Daerah
Erly Suandy (2008;234) menjelaskan tarif maksimum yang dapat dikenakan
terhadap pajak daerah, sebagai berikut :
Tabel 2.1
Tarif Maksimum Pajak Daerah
Pajak Daerah Propinsi

Tarif Maksimum

1. Pajak Kendaraan Bermotor

5%

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

10%

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

5%

4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air

20%

Bawah Tanah dan Air Permukaan

Pajak Daerah Kab/Kota
1. Pajak Hotel

10%

2. Pajak Restoran

10%

3. Pajak Hiburan

35%

4. Pajak Reklame

25%

5. Pajak Penerangan Jalan

10%

6. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan

20%

Galian Golongan C
7. Pajak Parkir

20%

