
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

2.1   Anggaran 

Pada umumnya setiap perusahaan didirikan dengan maksud dan 

tujuan tertentu. Tujuan perusahaan yang berorientasi laba adalah untuk  

memperoleh suatu keuntungan yang berguna untuk mempertahankan 

kelangsungan hidup perusahaan. 

Supaya tujuan perusahaan untuk mencapai laba yang maksimal 

tercapai, diperlukan suatu perencanaan dan pengendalian yang baik, yaitu 

perencanaan yang didasarkan atas penelitian secara ilmiah dan pengalaman 

masa lalu serta harus mempertimbangkan aspek politik, sosial, dan 

lingkungan, untuk kemudian diproyeksikan ke masa yang akan datang. 

Penjabaran rencana tersebut secara kuantitatif dikenal sebagai anggaran. 

 

2.1.1   Pengertian Anggaran 

Anggaran merupakan alat bagi pemimpin dalam menyusun rencana 

kegiatan dan keuangan dari organisasi itu sendiri, dalam rangka 

menganalisa sifat-sifat perilaku biaya, menetapkan tujuan yang akan dicapai 

dan menilai prestasi dan pelaksanaan operasional.  

Untuk mendapatkan pengertian yang lebih jelas mengenai anggaran, 

penulis akan mengemukakan beberapa pengertian anggaran yang dinyatakan 

oleh para ahli. 

Menurut Gunawan Adi Saputro dan Marwan Asri (2003; 6), 

pengertian anggaran adalah sebagai berikut: 

“Anggaran adalah suatu pendekatan yang formal dan sistematis 

daripada pelaksanaan tanggung jawab manajemen dalam 

perencanaan, koordinasi,dan pengawasan”. 

Dari pengertian tersebut inti dari anggaran perusahaan, yaitu : 
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1. Business budget harus bersifat formal, artinya bahwa bisnis disusun 

dengan sengaja dan bersungguh-sungguh dalam bentuk tertulis. 

2. Business budget harus bersifat sistematis, artinya bahwa business 

budget disusun dengan berurutan dan berdasarkan suatu logika. 

3. Setiap saat manajer dihadapkan pada suatu tanggung jawab untuk 

mengambil keputusan. Sehingga business budget merupakan suatu 

hasil pengambilan keputusan yang berdasarkan beberapa asumsi 

tertentu. 

4. Keputusan yang diambil oleh manajer tersebut merupakan 

pelaksanaan fungsi manajer dari segi perencanaan, koordinasi, dan 

pengawasan. 

 
Pengertian anggaran menurut M. Munandar (2001 ; 1), adalah :  

“Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis, 
yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan 
dalam unit (satuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu 
(periode) tertentu yang akan datang”.    

 
Dari beberapa pendapat mengenai pengertian anggaran di atas, dapat 

disimpulkan bahwa anggaran meliputi aspek perencanaan mengenai 

aktivitas pada masa yang akan datang, yang disusun oleh manajemen secara 

formal dan tertulis, dinyatakan dalam satuan uang atau kuantitas lainnya 

guna membantu manajemen dalam rangka menjalankan fungsinya, terutama 

dalam hal fungsi perencanaan, koordinasi, dan pengawasan untuk dapat 

mengendalikan jalannya perusahaan. 

 

2.1.2   Fungsi dan Manfaat  Anggaran 

 Anggaran mencerminkan suatu komitmen oleh penyusunannya 

dengan atasannya. Oleh karena itu, anggaran menjadi tolak ukur terhadap 

kinerja aktual yang dapat dinilai. Anggaran memiliki beberapa fungsi yang 

terkandung didalamnya sebagai berikut: 

 Fungsi anggaran menurut Mulyadi (2001; 502), adalah sebagai 

berikut: 
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”1. Anggaran merupakan hasil akhir proses penyusunan 
rencana kerja. 

2. Anggaran merupakan cetak biru aktivitas yang akan 
dialaksanakan perusahaan yang akan datang. 

3. Anggaran berfungsi sebagai alat komunikasi intern yang 
menghubungkan berbagai unit organisasi dalam perusahaan 
dan yang menghubungkan manajer bawah dan manajer 
atas. 

4.  Anggaran berfungsi sebagai tolak ukur yabg dipakai sebagai 
pembanding hasil operasi sesungguhnya. 

5.  Anggaran berfungsi sebagai alat untuk mempengaruhi dan 
memotivasi manajer dan karyawan agar senantiasa 
bertindak secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan 
organisasi”. 

 
Menurut Munandar (2001; 10), fungsi anggaran adalah sebagai 

berikut: 
”1.Sebagai pedoman kerja 
 Anggaran berfungsi sebagai pedoman kerja dan 

memberikan arah serta serta sekaligus memberikan target-
target yang harus dicapai oleh kegiatan-kegiatan perusahaan 
di waktu yang akan datang 

  2.Sebagai alat pengorganisasian kerja 
 Anggaran berfungsi sebagai  alat pengkoordinasian kerja 

agar semua bagia-bagian terdapat didalam perusahaan 
dapat saling menunjang, saling bekerja sama dengan baik, 
untuk menuju ke sasaran yang telah ditetapkan. Dengan 
demikian kelancaran jalnnya perusahaan akan lebih 
terjamin 

 3. Sebagai alat pengawasan kerja 
 Anggaran berfungsi pula sebagai tolak ukur, sebagai alat 

pembanding untuk menilai realisasi kegiatan perusahaan 
nanti. Dengan membandingkan antara apa yang dicapai oleh 
relisasi kerja perusahaan, dapatllah dinilai apakah 
perusahaan telah sukses bekerja ataukah kurang sukses 
bekerja. Dari perbandingan antara anggaran dengan 
realisasinya sehingga dapat pula diketahui kelemahan-
kelemahan dan kekuatan-kekuatan yang dimiliki 
perusahaan. Hal ini dapat dipergunakan sebagai bahan 
pertimbangan yang sangat berguna untuk menyusun 
rancana-rancana selanjutnya secara lebih matang dan lebih 
akurat”. 

 
2.1.3  Tujuan Penyusunan Anggaran 

 Anggaran perusahaan dapat dianggap sebagai suatu sistem tunggal 

yang memiliki ciri khas tersendiri, oleh karena anggaran perusahaan 
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tersebut mempunyai tujuan serta cara kerja tersendiri yang merupakan suatu 

kebulatan dan yang berbeda dengan tujuan serta cara kerja sistem lain yang 

terdapat dalam perusahaan. 

 Menurut Ellen Cristina ( 2002; 4), tujuan penyusunan anggaran 
adalah : 
 “1. Untuk menyatakan harapan / sasaran 

2. Untuk mengkomunikasikan 
3. Untuk menyediakan rencana terinci 
4. Untuk mengkoordinasikan 
5. Untuk menyediakan alat pengukur.” 

 
2.1.4 Parisipasi Penyusunan Anggaran 

 Agar proses penyusunan anggaran dapat menghasilkan anggaran 

yang dapat berfungsi sebagai alat pengendalian, proses penyusunan 

anggaran harus mampu menanamkan “sense of commitment” dalam diri 

penyusunannya. Proses pennyusunan anggaran yang tidak menanamkan 

“sense of commitment”  dalam diri penyusunnya berakibat anggaran yang 

disusun tidak lebih hanya sebagai alat perencana belaka, yang jika terjadi 

penyimpangan antara realisasi dari anggarannya, tidak satupun pimpinan 

yang merasa bertanggungjawab. 

 Menurut Mulyadi (2001; 513), dalam bukunya menjelaskan bahwa: 

“Partisipasi adalah suatu proses pengambilan keputusan 

bersama oleh dua pihak atau lebih yang mempunyai dampak 

masa depan bagi pembuat keputusan tersebut”. 

 Partisipasi dalam penyusunan anggaran berarti keikutsertaan 

pimpinan maupun pihak terkait dalam memutuskan bersama dengan tim 

penyusun anggaran mengenai rangkaian kegiatan dimasa dating yang akan 

ditempuh dalam pencapaian sasaran anggaran. Dengan adanya partisipasi, 

maka akan mendorong moral kerja yang tinggi dan inisiatif para pimpinan. 

 

2.1.5   Karekteristik Anggaran   

Anggaran yang baik harus disusun dengan benar dan sistematis. 

Penyusunan anggaran yang sesuai dengan prosedur yang benar tidak 
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menjamin anggaran tersebut akan berhasil, anggaran tersebut harus 

memiliki karakter tertentu yang harus dipenuhi. 

Adapun karakteristik anggaran yang dikemukakan oleh Mulyadi 

(2001 ; 490) adalah sebagai berikut: 

 “1.  Anggaran  dinyatakan  dalam  satuan   keuangan  dan  
satuan  selain keuangan. 

2. Anggaran umumnya mencakup jangka waktu satu tahun. 
3. Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen 

yang berarti bahwa para manajer setuju untuk menerima 
tanggung jawab untuk mencapai sasaran yang ditetapkan 
dalam anggaran. 

4. Usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak yang 
berwenang lebih tinggi dari penyusun anggaran. 

5. Sekali disetujui, anggaran hanya dapat diubah di bawah 
kondisi tertentu. 

6. Secara berkala, kinerja keuangan sesungguhnya 
dibandingkan dengan anggaran selisihnya dianalisis dan 
dijelaskan”. 
 

 
Berdasarkan kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa karakteristik 

anggaran mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : 

1. Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan, walaupun satuan 

keuangan tersebut dibantu dengan data non keuangan. 

2. Anggaran umumnya meliputi waktu satu tahun. 

3. Anggaran merupakan komitmen manajemen yanng berarti 

manajer mau menerima tanggung jawab untuk mencapai target 

yang dianggarkan. 

4. Usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pejabat yang lebih 

tinggi dari penyusunan anggaran 

5. Anggaran yang telah disetujui diubah jika terjadi kondisi khusus. 

6. Secara periodik kinerja keuangan sesungguhnya dibandingkan 

dengan anggaran kemudian selisihnya dianalisis dan dijelaskan. 

 

2.1.6   Syarat-Syarat Penyusunan Anggaran yang baik 

Agar anggaran yang dihasilkan memberikan manfaat bagi 

perusahaan, maka menurut Supriyono (2001; 95), penyusunan dan 
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pelaksanaan anggaran yang baik harus memenuhi syarat-syarat sebagai 

berikut: 

“1.  Adanya organisasi yang sehat. 
Organisasi yang sehat adalah organisasi yang membagi tugas 
fungsional dengan jelas dan menentukan garis wewenang 
dan tanggung jawab yang jelas. 

2. Adanya sistem akuntansi yang memadai  
Sistem akuntansi yang memadai meliputi: 
a. Penggolongan rekening, antara anggaran dengan 

realisasinya sehingga dapat diperbandingkan dan 
dihitung penyimpangannya, 

b. Pencatatan akuntansi memberikan informasi mengenai 
realisasi anggaran, 

c. Laporan didasarkan pada akuntansi 
pertanggungjawaban. 

3. Adanya penelitian dan analisis 
Penelitian dan analisis diperlukan untuk menetapkan alat 
pengukuran prestasi sehingga dapat dipakai untuk 
menganalisis prestasi.  

4. Adanya dukungan dari para pelaksana 
Anggaran dapat dipakai sebagai alat yang baik bagi 
manajemen jika ada dukungan aktif pelaksana dari tingkat 
atas dan bawah.” 

 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam penyusunan 

anggaran perlu diperhatikan syarat sebagai berikut : 

1. Dalam penyusunan anggaran harus mempunyai organisasi yang 

sehat, yang meliputi pembagian tanggung jawab dan wewenang 

yang jelas. 

2. Harus ada evaluasi dan reorganisasi sistem akuntansi, dimana 

sistem tersebut sesuai dengan tanggung jawab diperusahaan. 

3. Anggaran harus mendapatkan dukungan dari para pelaksana 

sehingga dapat bertugas dalam perencanaan dan pengendalian 

manajemen. 

 

2.1.8   Prosedur dan Proses Penyusunan Anggaran 

Pada dasarnya yang berwenang dan bertanggung jawab dalam 

penyusunan anggaran dalam suatu perusahaan adalah pimpinan tertinggi 

perusahaan tersebut. Hal ini dikarenakan pimpinan tertinggi perusahaanlah 
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yang paling berwenang dan bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan 

perusahaan. Namun demikian, tugas menyiapkan anggaran dan hal-hal 

lainnya yang berkaitan dengan anggaran dapat didelegasikan pada bagian 

lain dalam perusahaan. 

Sofyan syafri harahap (2001;83-84), mengemukakan tiga prosedur 

penyusunan anggaran yang biasanya digunakan suatu organisasi,  yaitu: 

“1)  Top-Down Budgeting 

2) Bottom-Up Budgeting 

3) Campuran atau Top Down dan Bottom Up Budgeting .” 

Prosedur penyusunan anggaran dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Top-Down Budgeting 

Top-Down Budgeting adalah prosedur penyusunan anggaran di mana 

anggaran ditentukan oleh manajer tingkat atas dengan sedikit atau bahkan 

tidak sama sekali konsultasi dengan manajer tingkat bawah. 

Mekanisme prosedur Top-Down Budgeting : 

1. Manajer tingkat atas menentukan usulan anggaran. 

2. Usulan anggaran diserahkan pada komite anggaran (panitia 

anggaran) untuk    dinilai. 

3. Jika usulan anggaran sudah dinilai maka akan diserahkan kepada 

manajer tingkat   atas. 

4. Setelah itu akan dilaksanakan oleh manajer tingkat menengah dan 

bawah. 

2. Bottom-up Budgeting 

Bottom-up Budgeting adalah prosedur penyusunan anggaran di mana 

anggaran disiapkan oleh pihak-pihak yang melaksanakan anggaran tersebut, 

baru anggaran tersebut diberikan kepada pihak yang lebih tinggi untuk 

mendapatkan persetujuan dan pengesahan. 

Mekanisme Bottom-up Budgeting : 

1. Manajer tingkat bawah membuat usulan anggaran. 

2. Usulan anggaran diserahkan pada manajer tingkat menengah untuk 

dibahas. 
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3. Jika usulan anggaran sudah dibahas maka akan diserahkan pada 

komite anggaran untuk dinilai. 

4. Setelah itu akan diserahkan pada manajer tingkat atas untuk 

disahkan sebagai anggaran yang siap dilaksanakan. 

3. Campuran atau Top Down dan Bottom Up Budgeting  

 Campuran atau Top Down dan Bottom Up Budgeting adalah prosedur 

penyusunan dari kedua metode diatas. Disini perusahaan menyusun 

budget dengan memulainya dari atas dan kemudian untuk selanjutnya 

dilengkapi dan dilanjutkan oleh karyawan bawahan. 

Kebanyakan perusahaan menggunakan prosedur Bottom-up 

Budgeting, dengan pertimbangan bahwa para pelaksana anggaranlah yang 

lebih mengetahui apa yang paling dibutuhkan oleh perusahannya. Sehingga 

mereka dapat mempersiapkan suatu rincian yang lebih realistis untuk 

mendukung anggaran yang mereka siapkan. Dengan demikian, anggaran 

yang tersusun nanti merupakan hasil kesepakatan bersama sesuai dengan 

kondisi, fasilitas, dan kemampuan masing-masing bagian secara terpadu. 

Kesepakatan bersama ini sangat penting agar pelaksanaan anggaran 

nantinya akan benar-benar didukung oleh semua bagian yang ada dalam 

perusahaan.tersebut, sehingga menunjang terciptanya kerja sama yang 

saling mendukung dan terkoordinasi dengan baik. 

Anggaran yang telah tersusun tersebut baru merupakan 

rancangan anggaran. Rancangan anggaran tersebut kemudian diserahkan 

kepada pimpinan tertinggi di perusahaan tersebut untuk mendapatkan 

persetujuan dan pengesahaan. Sebelum disahkan masih ada kemungkinan 

dilakukan perubahan terhadap rancangan anggaran tersebut, dan 

kemungkinan  

terjadinya pembahasan antara pimpinan tertinggi dengan pihak yang 

diberikan wewenang untuk penyusunan anggaran tersebut. 

Setelah anggaran tersebut disahkan oleh pimpinan tertinggi perusahaan, 

maka rancangan anggaran tersebut menjadi anggaran yang sah, yang akan 

dijadikan sebagai pedoman kerja, alat pengkoordinasian, dan pengawasan  

 

 
 



17 

kerja. Pihak yang menyusun anggaran tersebut tidak langsung bubar setelah 

anggaran disahkan, melainkan tetap melakukan kegiatan konsultatif guna 

membahas pelaksanaan anggaran tersebut dari waktu ke waktu, 

meningkatkan kerja sama dan koordinasi, serta mengadakan revisi terhadap 

anggaran yang telah disusun bilamana diperlukan. 

 

2.1.8  Faktor-faktor dan Hal-hal yang Perlu Dipertimbangkan dalam 

Penyusunan Anggaran 

Menurut M.Nafarin (2000; 9), menyatakan bahwa dalam 

penyusunan anggaran perlu dipertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut : 

“1. Pengetahuan tentang tujuan dan kebijaksanaan umum perusahaan. 
1. Data-data waktu yang lalu. 
2. Kemungkinan perkembangan kondisi ekonomi. 
3. Pengetahuan tentang taktik, strategi pesaing, dan gerak-gerik 

pesaing. 
4. Kemungkinan perubahan kebijaksanaan pemerintah 
5. Penelitian untuk pengembangan perusahaan.” 

 
Dalam penyusunan anggaran perlu diperhatikan pula perilaku para 

pelaksana dengan cara mempertimbangkan, hal-hal sebagai berikut : 

1. Anggaran harus dibuat serealitas mungkin, secermat mungkin. 

2. Untuk memotivasi manajer pelaksana diperlukan partisipasi top 

management (direksi). 

3. Anggaran yang dibuat harus mencerminkan keadilan, sehingga 

pelaksana tidak terlalu tertekan, tetapi termotivasi. 

4. Untuk membuat laporan realisasi anggaran diperlukan laporan yang 

akurat dan tepat waktu, sehingga apabila terjadi penyimpangan yang 

merugikan dapat segera diantisipasi lebih dini. 

Anggaran yang dibuat akan mengalami kegagalan bila hal-hal 

berikut tidak diperhatikan : 

1. Pembuat anggaran tidak cakap, tidak mampu berpikir ke depan dan tidak 

memiliki wawasan yang luas. 

2. Kekuasaan membuat anggaran tidak terlaksana dengan baik. 

3. Pelaksana tidak cakap. 
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4. Tidak didukung oleh masyarakat. 

5. Dana tidak cukup.  

  

2.2   Pengertian Efektivitas 

 Efektivitas meruoakan salah satu kunci keberhasilan sebuah 

organisasi dalam mencapai tujuannya. Setiap kegiatan organisasi yang 

dilakukan secara efektif akan membawa hasil yang baik dan memuaskan. 

Mengingat akan pentingnya efektivitas tersebut maka setiap organisasi 

senantiasa dituntut agar dapat mengukur tingkat efektivitas dari seiap yang 

dilaksanakan dalam organisasi tersebut dapat membawa hasil yang baik 

serta sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Menurut Mardiasmo (2002 ; 134), pengertian efektivitas adalah 

sebagai berikut:  

“Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi 
mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai 
tujuannya, maka organisasi tersebut dikatakan telah barjalan 
dengan efektif.” 

Pengertian Efektivitas menurut Anthony and Bedford (2006; 777), 

adalah : 

“Effectivenees refers to the accomplishment of objectivives”. 

 Dari pengertian tersebut jelas bahwa efektivitas menunjukkan 

derajat keberhasilan suatu organisasi dalam organisasi dalam usahanya 

untuk mencapai apa yang menjadi tujuan organisasi tersebut. 

 Pengertian efektifitas pada dasarnya berhubungan dengan 

pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas merupakan 

hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. 

Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai 

sasaran akhir kebijakan. 
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2.3    Pajak 

 Salah satu sumber yang digunakan oleh pemerintah dalam 

memenuhi kebutuhan pembiayaan sehubungan dengan kegiatan 

pembangunan di Indonesia adalah melalui sektor pajak. Pemasukan dari 

sektor ini cukup besar, sehingga sebaiknya pemerintah memberikan 

perhatian khusus dan pengelolaan yang lebih terarah pada sektor pajak agar 

pembangunan dapat berjalan dengan lancar. 

 

2.3.1   Pengertian Pajak 

Para ahli mengemukakan ada beberapa definisi pajak, dalam 

manajemen Perpajakan, Moh Zain (2003; 10) mengatakan bahwa ada 

beberapa macam batasan atau definisi tentang pajak yang dikemukakan oleh 

para ahli dan berkenaan dengan hal ini akan dikemukakan definisi pajak 

menurut: 

1. Adriani 

”Pajak ialah iuran masyarakat kepada negara yang 
dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib 
membayarnya menurut peratiran-peraturan umum 
(undang-undang) dengan tidak mrndapat prestasi 
kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gynanya 
untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum 
berhubungan tugas negara untuk menyelenggarakan 
pemerintahan”. 
 

2. Rachmat soemitro 

”Pajak adalah iiran rakyat kepada kas negara 
berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) 
dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) 
yang langsung dapat ditujukkan dan yang digunakan 
untuk pengeluaran umum”. 
 

 Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai 
berikut: 
 ”Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat 

kepada kas negara untuk membiayai pegeluaran rutin 
dan surplusnya digunakan untuk publik saving yang 
merupakan sumber utama untuk membiayai public 
investment”. 
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 Dari definisi tersebut diatas dapat disimpulakan bahwa ada dua hal 

penting yang terdapat pada pengertian pajak, yaitu: 

a. Iuran yang dapat dipaksakan, artinya iuran yang mau tidak mau 

harus dibayar oleh rakyat yang dikenakan kewajiban membayar 

iuran tersebut. Kalau rakyat atau badan hukum oleh pemerintah 

dikenakan kewajiban membayar iuran tersebut (lazim disebut wajib 

pajak) tidak melaksanakan pembayaran tersebut, maka wajib bayar 

yang bersangkutan dapat dikenakan tindakan hukum oleh 

Pemerintah berdasarkan undang-undang atau dengan perkataaan lain 

wajib pajak tersebut dapat dipaksa oleh pemerintah untuk memenuhi 

kewajiban perpajaknnya dengan menggunakan surat paksa atau sita. 

b. Tanpa jasa timbal/kontrak prestasi/imbalan langsung, yang dapat 

ditujukan mengandung arti bahwa wajib pajak yang membayar iuran 

kepada negara tidak ditujukkan secara langsung imbalan apa yang 

diperolehnyadari pemerintah atas pembayaran iuran tersebut. 

Berbeda dengan pembayaran iuran kebersihan, kta akan langsung 

ditunjukkan atau diberikan imbalan berupa diangkutnya pada waktu-

waktu tertentu sampah yang kita tempatkan pada tempat sampah di 

depan rumah kita atau ditempat pembuangan sampah umumpada 

suatu komplek perumahan.  

Dari berbagai definisi tersebut diatas, baik pengertian secara 

ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor 

pemerintah) atau pengertian yuridis (pajak adalah iuran yang dapat 

dipaksakan) dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang terdapat pada 

pengertian pajak anatra lain sebagai berikut: 

1. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun 

pemerintah daerah berdasarkan atas undang-undang serta aturan 

pelaksanaannya. 

2. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) 

dari sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor negara 

(pemungutan pajak/administrator pajak). 
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3. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum 

pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik 

rutin maupun tidak rutin. 

4. Tidak dapat ditunjukkan adanya inbalan (kontraprestsi)individual 

oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh 

para wajib pajak. 

5. Selain fungsi budgeter (anggaran) yaitu fungsi mengisi Kas 

Negara/Anggaran Negara yang diperlukan untuk menutup 

pembiayaan penyelenggaraan pemerintah, pajak juga berfungsi 

sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara 

dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur/regulatif). 

 

2.3.2   Dasar Pemungutan Pajak 

 Menurut Erly Suandy (2005; 28), ada 5 macam teori pajak yang 

digunakan sebagai dasar pengenaan pajak, yaitu : 

1. Teori Asuransi 
Teori ini mengatakan bahwa pajak itu diibaratkan sebagai 

suatu premi asuransi yang harus dibayar setiap orang (warga 
negara), karena warga negara tersebut telah mendapatkan 
perlindungan atas hak-haknya dari pemerintah yaitu keselamatan 
jiwa dan bendanya. Dengan perkataan lain karena negara melindungi 
rakyat, maka rakyat harus membayar premi kepada negara dalam 
bentuk pajak (hampir sama dengan premi asuransi). 

Sekarang teori ini sudah tidak dipakai lagi karena tidak tepat 
lagi dan bertentangan dengan sifat pajak yang diartikan bahwa untuk 
pembayaran pajak tersebut rakyat tidak meminta imbalannya secara 
langsung bagaimana layaknya yanng dilakukan oleh perusahaan 
asuransi.   

2. Teori Kepentingan 
Menurut teori ini, yang harus membayar pajak adalah orang 

yang berkepentingan, dan besarnya pajak yang harus dibayar sesuai 
dengan besarnya kepentingan wajib pajak yang dilindungi. 

Teori ini tidak sesuai lagi dan ditinggalkan orang, karena 
tidak sesuai dengan sifat pajak, dimsns kadang-kadang yang 
berkepentingan adalah orang yang tidak mampu yang justru perlu 
dilindungi oleh negara, misalnya rakyat miskin yang memerlukan 
perlindungan dalam jaminan sosial, sehingga disini terdapat 
kepentingan yang saling bertentangan. Dimana satu pihak, negara 
mempunyai kepentingan untuk menghimpun dana dari pajak, tetapi 
dilain pihak orang yang mempunyai kepentingan ini tidak mampu 
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membayarnya. Sedangkan menurut teori seharusnya merekalah yang 
lebih banyak membayar pajak,  oleh karena itu tidak sesuai dengan 
kenyataannya. 

3. Teori Gaya Pikul 
Menurut teori gaya pikul semua warga negara harus 

membayar pajak, dimana besar kecilnya pajak tersebuut harus sesuai 
dengan gaya (daya) pikul seseorang. 

Gaya pikul adalah besarnya kekuatan seseorang untuk 
mencapai pemuasan kebutuhan setinggi-tingginya, setelah dikurangi 
dengan yang mutlak untuk kebutuhan yang primer. 

Yang termasuk dalam gaya pikul ini adalah segala macam 
beban pengeluaran dan tanggungan keluarganya, dan ini baru dapat 
dipikul bila seseorang mempunyai penghasilan. Gaya pikul 
seseorang tergantung dari pendapatan yang diperolehnya, susunan 
keluarga dan dari jumlah kekayaan yang dimilikinya. 

Teori ini disebut juga teori modern pemungutan pajak dan 
hampir dipakai semua negara. 

4. Teori Daya Beli 
Teori ini mengatakan bahwa setiap warga negara harus 

membayar berdasarkan kemampuan membelinya, apabila daya 
belinya besar berarti pendapatan cukup besar pula, kemudian dari 
daya beli tersebut oleh negara dalam bentuk pajak, kemudian yang 
disalurkan kembali kepada masyarakat. 

Jadi pajak ini berasal dari rakyat sesuai dengan 
kemampuannyayang kemudian kembali kepada rakyat yang 
disalrkan negara melalui pembangunan dan sebagainya. 

5. Teori Bhakti 
Teori ini mengutamakan kepentingan negara yang 

merupakan suatu kesatuan dari 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 
menginsafinya sebagai kewajiban asli untuk membuktikan tanda 
buktinya kepada negara. 

 
2.3.3   Sistem Pemungutan Pajak 

 Sistem pemungutan pajak yang digunakan menurut Mardiasmo 

(2006; 6), yaitu : 

a. Self Assessment System 
Sistem ini memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung 
jawab kepada wajib pajak nuntuk menghitung, 
memperhitungkan, membayar,dan melaporkan sendiri 
besarnya pajak yang harus dibayar.  

b. Official Assessment System 
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Sistem ini memberi kewenangan pemerintah untuk 
menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri Official 
Assessment adalah : 
1. Wewenang untuk menetapkan besarnya pajak terutang 

baerada pada fiscus. 
2. Wajib pajak bersifat pasif. 
3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya Surat 

Ketetapan Pajak oleh fiskus. 
c. With Holding Sistem 

Arti kata With Holding adalah pemotongan pajak dengan 
bantuan pihak ketiga untuk menghitung dan menetapkan 
pajak yang terutang dan membantu pemerintahan memungut 
pajak dari wajib pajak. 
Yang dimaksud dengan pihak ketiga ini adalah orang atau 
badan yang bukan merupakan badan publik sebenarnya tak 
mempunyai wewenang memungut pajak, tetapi melalui 
Undang-Undang diberi tugas serta wewenang untuk 
memungut pajak atas jumlah uang yang dibayarkan kepada 
karyawan, pemegang saham dan sebagainya. Hasil 
pemungutan tersebut harus disetorkan ke kas negara dan 
jangka waktu tertentu dan dijelaskan dalam Undang-Undang 
yang disertai dengan sanksi-sanksi tertentu apabila ia lalai 
dalam kewajiban tersebut. 

 

2.3.4   Fungsi Pajak 

 Erly Suandy (2005; 14), menjelaskan ada 2 fungsi pajak, yaitu : 

1. Fungsi Budgeter/Financial 
 Fungsi budgeter/financial yaitu memasukkan uang sebanyak-
banyaknya ke kas negara, dengan tujuan untuk membiayai 
pengeluaran-pengeluaran negara. Upaya tersebut ditempuh dengan 
cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui 
penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak 
Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas 
Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan lain-lain. 

2. Fungsi Regulerend (mengatur) 
 Fungsi regulerend/fungsi mengatur yaitu pajak yang 
digunakan sebagai alat untuk mengatur baik masyarakat dibidang 
ekonomi, sosial maupun politik dengan tujuan tertentu. 
 Pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu 
dapat dilihat dalam contoh sebagai berikut : 
a. Pemberian intensif pajak dalam rangka meningkatkan investasi 

baik investasi dalam negeri maupun investasi luar negeri. 
b. Pengenaan pajak ekspor untuk produk-produk tertentu dalam 

rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri. 
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c. Pengenaan Bea Cukai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah 
untuk produk-produk impor tertentu dalam rangka melindungi 
produk-produk dalam negeri. 

 

2.3.5 Jenis Pajak 

Pembagian pajak menurut Mardiasmo (2006; 5) dapat dilakukan 

berdasarkan golongan , sifat maupun wewenang pemungut. 

1. Menurut Golongannya 
Menurut golongannya, pajak dikelompokkan menjadi 2 (dua) 
yaitu: 
a. Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau 

ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat 
dilimpahkan atau dibebankan kepada oarng lain atau pihak 
lain. Pajak harus menjadi beban sendiri oleh Wajib Pajak 
bersangkutan. Contoh : Pajak Penghasilan, pajak penghasilan 
dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang 
memperoleh penghasilan tersebut. 

b. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pada akhirnya 
dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau 
pihak ketiga. 
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).  

2. Menurut Sifatnya 
Menuut sifatnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), 
yaitu: 
a. Pajak Subjektif adalah pajak yang pengenaannya 

memperhatikan pada keadaan pribadi Wajib Pajak atau 
pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. 
Contoh: Pajak Penghasilan, dalam pajak penghasilan terdapat 
sibjek pajak (Wajib Pajak) orang pribadi. Pengenaan Pajak 
Penghasilan untuk orang pribadi tersebut memperhatikan 
keadaan pribadi Wajib Pajak (status perkawinan, banyaknya 
anak dan tanggungan lainnya). Keadaan pribadi Wajib Pajak 
terrsebut selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya 
penghasilan tiak kena pajak. 

b. Pajak Objektif adalah pajak yang pengenaanny 
memperhatikan pada objeknya baik berupa benda, keadaan, 
perbuatan atau peristiwa yang mengkibatkan timbulnya 
kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan 
pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal. 
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas 
Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan. 

3. Menurut Lembaga Pemungutnya 
Menurut lembaga pemungutnya, pajak dikelompokkan menjadi 2 
(dua), yaitu:  
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a. Pajak Negara (Pajak Pusat) adalah yang dipungut oleh 
pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah 
tangga pad umumnya. 
Contoh: Pajak Panhasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan 
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Materai. 

b. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah 
daerah baik daerah tingkat I maupun daerah tingkat II dan 
digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-
masing. 
Contoh: Pajak Reklame serta Pajak Hotel dan Restoran. 

 

2.4 Pajak Restoran 

2.4.1    Pengertian Pajak Restoran 

 Pajak restoran adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang 

disediakan restoran dengan pembayaran oleh orang pribadi atau 

badan.Pengenaan pajak restoran tidak mutlak ada pada seluruh daerah 

kabupaten atau kotayang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan 

kewenangan yang berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada 

pemerintah kabupaten atau kota untuk mnengenakan atau tidak mengenakan 

suatu jenis pajak kabupaten/kota. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut 

pada suatu daerah kabupaten atau kota, pemerintah daerah harus terlabih 

dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang Pajak Restoran. Peraturan ini 

akan menjadi landasanhukum tradisional dalam teknis pelaksanaan 

pengenaan dan pemungutan Pajak Restoran di daerah atau kabupaten atau 

kota yang bersangkutan. 

  

2.4.2    Objek Pajak Restoran 

 Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 26 Tahun 

2003, yang merupakan objek Pajak Restoran adalah setiap pelayanan yang 

disediakan Restoran, Rumah Makan, Cafe, Bar, dan sejenisnya dengan 

pembayaran.  

Tidak termasuk objek pajak sebagaiman dimaksudkan pada 

sebelumnya adalah: 

a. Pelayanan usaha jasa boga atau katering; 
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b. Pelayanan yang disediakan oleh restoran yang peredarannya tidak 

melebihi batas tertentu yang ditetapkan.   

 

2.4.3    Subjek Pajak dan Wajib Pajak Restoran 

 Pada Pajak Restoran, menurut Peraturan Daerah No.26 Tahun 2003 

yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan 

pembayaran atas pelayanan di restoran. Secara sederhana yang menjadi 

subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan 

yang diberikan pengusaha restoran. Sementara itu, yang menjadi wajib 

pajak adalah pengusaha restoran, yaitu orang pribadi atau badan yang 

mengusahakan Restoran yang menurut peraturan perundang-undangan 

perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pemungutan atau 

pemotongan pajak terhadap subjek pajak. Dengan demikian, subjek pajak 

dan wajib pajak pada Pajak Restoran tidak sama. Konsumen yang 

menikmati pelayanan restoran merupakan subjek pajak yang membayar 

(menanggung) pajak sedangkan pengusaha restoran bertindak sebagai wajib 

pajak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen 

(subjek pajak) dan melaksanakan keewajiban pajak lainnya. 

 Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya wajib pajak dapat 

diwakili oleh pihak tertentu yang diperkenankan oleh undang-undang dan 

pertauran daerah tentang Pajak Hotel. Wakil wajib pajak bertanggungjawab 

secara pribadi dan atau secara tanggung rentang atas pe,bayaran pajak 

terutang. Selain itu, wajib pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat 

kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban 

perpajakannya. 

  

2.4.4    Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Restoran 

 Dasar pengenaan pajak restoran menurut Peraturan Daerah No.26 

Tahun 2003 tentang Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran atau yang 

seharusnya dibayar kepada Restoran. Jika pembayaran dipengaruhi 

istimewa, harga jual atau penggantian dihitung atas dasar harga pasar yangn 

wajar pada saat pemakaian jasa restoran. Contoh hubungan istimewa adalah 
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orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa restoran dengan 

pengusaha restoran, baik langsung atau tidak langsung berada dibawah 

pemilikan atau penguasaan orang pribadi atau badan yang sama. 

 Pembayaran adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh subjek 

pajak kepada wajib pajak untuk harga jumlah baik jumlah uang yang 

dibayarkan maupun jumlah penggantian yang seharusnya diminta wajib 

pajak sebagai penukaran atau pemakaian jasa makan dan minum dan 

fasilitas penunjang termasuk pula semua tambahan dengan nama apa pun 

juga dilakukan berkaitan dengan usaha restoran. 

 Tarif pajak restoran diterapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh 

persen) dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang 

bersangkutan. Hal ini dimaksudkanuntuk memberikan keleluasaan kepada 

pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang 

sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota. Dengan 

demikian, setiap daerah kabupaten/kota yang diberikan kewenangan untuk 

menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan 

kabupaten/kota lainnya, asalkan tidak lebih dari 10% (sepuluh persen). 

 Besarnya Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara 

mengalikan tarif pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak. Secara umum 

perhitungan Pajak Restoran adalah sesuai dengan rumus berikut: 

 

  Pajak terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak 

    = Tarif Pajak x Omzet 

 

2.4.5 Penetapan Pajak Restoran 

Menurut Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2003 setiap pengusaha 

restoran (yang menjadi wajib pajak) wajib menghitung, memperhitungkan, 

membayar, dan melaporkan sendiri Pajak Restoran yang terutang dengan 

menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak daerah (SPTPD). Ketentuan ini 

menunjukkan sistem pemungutan Pajak Restoran pada dasarnya merupakan 

sistem self assessment, yaitu wajib pajak yang diberikan kepercayaan penuh 
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untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri 

pajak yang terutang. 

Pada beberapa daerah, penetapan pajak tidak diserahkan sepenuhnya 

kepada wajib pajak, tetapi ditetapkan oleh kepala daerah. Terhadap wajib 

pajak yang pajaknya ditetapkan oleh bupati/walikota, jumlah pajak yang 

terutang ditetapkan dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah 

(SKPD). Wajib pajak tetap memasukkan SPTPD, tetapi tanpa perhitungan 

pajak. SKPD harus dilunasi oleh wajib pajak paling lama 30 hari sejak 

diterimanya SKPD oleh wajib pajak atau jangka waktu lain yang ditetapkan 

oleh bupati/walikota. Apabila setelah lewat waktu yang ditentukan wajib 

pajak tidak atau kurang membayar pajak terutang dalam SKPD, wajib pajak 

dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah 

kekurangan pajak tersebut. 

 

2.4.6 Sanksi Pajak Restoran 

Restoran harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku, apabila 

melakukan pelanggaran dikenakan sanksi menurut Waluyo (2005; 28) dan 

menurut Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2003, sanksi yang dapat 

dikenakan yaitu: 

1. Sanksi Administrasi 
Sanksi administrasi dapat berupa bunga maupun kenaikan yang 

dikenakan terhadap wajib pajak dalam hal: 
a. Setiap wajib pajak yang tidak mau krang membayar pajak 

restoran yang terutang setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga 
puluh) hari sejak diterimanya SKPD akan dikenakan sanksi 
administrasi berupa bunga sebasar 2% (dua persen) setiap bulan. 
Denda berupa bunga ini ditagih dengan menerbitkan Surat 
Tagihan Pajak Daerah (STPD). 

b. Setiap wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 
sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari pajak yang tidak, 
kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu selama-
lamanya 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak saat 
terutang pajak apabila melakukan pelanggaran: 
1. Tidak atau kurang abyar pajak setelah dilakukan 

pemeriksaan atau adanya keterangan lain. 
2. Tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu yang 

ditentukan dan telah ditegur secara tertulis. 
Denda berupa bunga iini ditagih dengan menerbitkan SKPDKB. 
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c. Setiap wajib pajak yang tidak melakukan pengisian SPTPD, 
pajak terutangnya dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi 
administrsi berupa kenaikan 23% (dua pulu lima persen) dari 
pokok pajak, dan ditambah sanksi administrsi berupa bunga 
sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari pajak. 

d. Yang tidak, kurang atau terlambat bayar untuk jakngka waktu 
selama-lamnya 24 (du puluh empat) bulan terhitung sejak saat 
terutangnya pajak. Denda berupa kenaikan dan bunga ini ditagih 
dengan menerbitkan SKPDKB. 

e. Setiap Wajib Pajak yang karena ditemukannya data baru atau 
data yang semula belum terungkap sehingga menyebabkan 
penambahan jumlah pajak yang terutang, dikenakan sanksi 
administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari 
jumlah kekurangan pajak tersebut. Kenaikan ini tidak dikenakan 
apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan 
tindakan pemeriksaan. 

f. Setiap Wajib Pajak karena tidak melaksanakan kewajiban 
membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT serta 
tidak atau tidak sepenuhnya membayar dalam jangka waktu yang 
ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPDditambah dengan 
sanksi administrsi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap 
bulan. Denda bunga ini tidak dikenakan apabila Wajib Pajak 
melaporkan sendiri adanya kekurangan pajak terutang sebelum 
dilakukan tindakan pemeriksaan. 

2. Sanksi Pidana 
Sanksipidana berupa kurungan / penjara dan/atau denda dapat 

dikenakan pada Wajib Pajak dalam hal: 
 
1. Wajib Pajak karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD 

atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau 
melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan 
keuangan daerah dapat dipidana dengan kurungan paling lama 1 
(satu) tahun dan/atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah 
pajak yang terutang. 

2. Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD 
atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau 
melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan 
keuangan daerah dapat dipidana dengan penjara paling lama 2 
(dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah 
pajak yang terutang. 

 
 
 
 
2.5 Efektivitas Pendapatan Pajak Restauran 

Konsep efektivitas merupakan pernyataan secara menyeluruh 

tentang seberapa jauh suatu organisasi telah mencapai tujuannya. Efektivitas 
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juga dapat berarti kegiatan yang selesai tepat pada waktunya sesuai dengan 

rencana yang telah ditetapkan. 

Menurut Mardiasmo (2002 ; 134), pengertian efektivitas adalah 

sebagai berikut:  

“Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi 
mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil 
mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dikatakan telah 
barjalan dengan efektif.” 
Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan antara output 

dengan outcome. Output merupakan hasil yang dicapai dari suatu program, 

aktivitas, dan kebijakan. Sedangkan outcome adalah dampak yang 

ditimbulkan dari suatu aktivitas tertentu. 

Efektivitas juga dapat diartikan sebagai hubungan antara keluaran 

(output) suatu pusat pertanggungjawaban dengan sasaran yang harus 

dicapai. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap 

pencapaian sasaran, maka semakin efektif pusat pertanggungjawaban. Hal 

terpenting yang perlu dicatat adalah bahwa efektivitas tidak menyatakan 

tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan 

Berkaitan dengan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas 

pendapatan pajak restoran adalah tingkat pencapaian keberhasilan dinas 

pendapatan kota Sumedang dalam mengelola pendapatan pajak restoran 

sesuai dengan target atau tujuan yang telaha ditetapkan. 

Untuk itu agar efektivitas pendapatan pajak restoran dapat tercapai 

maka pendapatan pajak restoran harus dikelola dengan tertib, 

bertanggungjawab, dan taat pada peraturan perundang-undangan yang 

berlaku serta tidak terlepas dari peran koordinator yang mengurus 

pendapatan pajak restoran dengan rutin dan terprogram. 

 
 


