
BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Dasar Hukum dan Dasar Pertimbangan

Wewenang mengenakan pajak atas penduduk setempat untuk membiayai

layanan masyarakat merupakan unsur yang paling penting dalam setiap

pemerintah daerah. Di Indonesia, dua tingkat pemerintah daerah yang teratas

memiliki wewenang mengenakan pajak, meskipun jumlah penerimaan total dan

Pajak Daerah tidak besar hanya 2,5 %dari seluruh penerimaan Pajak Nasional.

Bahkan, di tingkat Dati II, meski jenis Pajak Daerah banyak. penenmaan dan

retribusi lebih besar dari penenmaan pajak. Sistem Pajak Daerah yang dipakai

sekarang ini banyak mengandung kelemahan, dan tampaknya bagian terbesar dan

Pajak Daerah lebih banyak menimbulkan beban danpada menghasilkan

penenmaan bagi masyarakat. Pemerintah dalam tahun-tahun terakhir ini

inelancarkan penibahan besar pada sistem Pajak Nasional. dan perubahan pada

sistem Pajak Daerah merupakan langkah yang logis untuk langkah berikutnya.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bukanlah jenis pajak bant melainkan

telah lama di Indonesia, yang merupakan sumber penenmaan Pemerintah Daerah

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing. yang

digunakan untuk membiayai pelaksanaan tugas-tugas rutin pemerintahan dan

pembangunan di daerah. Sebeluin diiakukan reformasi terhadap Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah. cukup banyak jenis dan ragam pajak dan retribusi yang dibuat



masing-masing daerah. Hal ini disebabkan yang mendasar cukup kuat untuk

mengenakan pajak dan retribusi.

Walaupun cukup banyak jenis dan ragam Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah, namun bila ditelifi keadaannya di masing-masing daerah beluin mampu

menunjukkan kinerjanya sebagai sumber penenmaan daerah dalam APBD melalui

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini diantaranya disebabkan PAD masih

didominasi oleh Subsidi Daerah Otonom (SDO)yang kini menjadi Dana Alokasi

Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Disamping itu, dari Peraturan

Pajak Daerah yang ada beberapa diantaranya mempunyai biaya administrasi yang

lebih tinggi dibandingkan dengan hasilnya (high cost ofcollection), atau hasilnya

tidak memadai. Juga adanya beberapa jenis pajak yang tidak memadai untuk

dipungut daerah karena tumpang tindih dengan pajak lain, menghambat efisiensi

alokasi sumber ekonomi, bersifat tidak adil. atau tidak benar-benar bersifat pajak.

tetapi cenderungbersifat retribusi.

Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat

hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi

masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (UU No.34 Tahun

2000).

Yang dibagi menjadi Daerah Propmsi dan Daerah Kabupaten Kota. Untuk

dapat membiayai dan memajukan daerah tersebut, antara lain dapat ditempuh

suatu kebijaksanaan yang mewajibkan setiap orang untuk membayar pajak sesuai

dengan kewajibannya.
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Sedangkan dari peraturan retribusi yang ada menunjukkan beberapa

kelemahan, seperti:

a Hasilnya kurang memadai jika dibandingkan dengan biaya penyediaan

jasa oleh daerah;

b. Biaya pemungutan relatiftinggi;

c. Kurang kuatnya pnnsip dasar retribusi terutama dalam hal pengenaan.

penetapan, stniktur dan besarnya tarif;

d. Adanya beberapa jenis retribusi yang pada hakikatnya bersifat pajak

karena pemungutannya tidak dikaitkan langsung dengan pelayanan

Pemerintah Daerah kepada pembayar retribusi;

e. Adanya retribusi penzinan yang tidak efektif dalam usaha untuk

melmdungi kepentingan umum dan kelestarian lingkungan;

f Adanya jenis retribusi yang mempunyai dasar pengenaan atau objek yang

sama.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah

Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah. Kepala Daerah adalah

Gubeniur bagi Daerah Propinsi atau Bupati bagi Daerah Kabupaten atau Walikota

bagi Daerah Kota.

Untuk itu, agar Pajak Daerah menjadi lebih efektif dan efisien maka pada

tahun 1997 Pemerintah telah melakukan refonuasi terhadap aturan Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah yang ada sebehimnya, untuk disesuaikan dengan

perkembangan perekonomian nasional, demikian juga untuk mengakomodir

pnnsip-prinsip perpajakan dan retribusi yang baik. Kemudian sejalan dengan



kebijakan Pemerintah melakukan otonomi daerah meniiju desentrahsasi

pemerintahan. pada tahun 2000 lalu diiakukan lagi refonnasi perpajakan yang

kedua atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sebagaimana dikemukakan bahwa sebeluin diiakukan refonnasi

perpajakan, cukup banyak aturan yang menjadi dasar hukum pengenaan Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah di Inonesia. Adapun dasar hukum tersebiit adalah

o Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor 1934,

o Ordonansi Pajak Potong 1936,

o Undang-undang Nomor 12 Tahun 1947 tentang Pajak Radio.

o Undang-undang Nomor 14 Tahun 1947 tentang Pajak Pembangunan I,

o Undang-undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan

antara Negara dan Daerah-daerah yang Berhak Mengums Rumah

Tangganya Sendiri,

o Undang-undang Nomor 11 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum

Pajak Daerah,

o Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum

Retribusi Daerah,

o Undang-undang Nomor 74 Tahun 1958 tentang Pajak Bangsa Asing,

o Undang-undang Nomor 27 Prp. Tahun 1959 tentang Bea Balik Nama

Kendaraan Bennotor,

o Undang-undang Nomor 10 tahun 1968 tentang Penyerahan Pajak-pajak

Negara, Bea Balik Nama Kendaraan Bennotor, Pajak Bangsa Asing, dan

Pajak Radio kepada Daerah.



Melalui reformasi perpajakan tahun 1997. dengan memperhatikan,

mengacu dan mengaitkan dengan Undang-undang lainnya yaitu Undang-undang

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 6

Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994, dan Undang-undang

Nomor 17 tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak, maka seluruh

dasar hukum tersebiit diatas dicabut dengan dikeluarkan dan diundangkannya

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah ditetapkan pada tanggal 23 Mei 1997 di Jakarta oleh Presiden RI

Soeharto. Kemudian sejalan dengan semangat Undang-undang Nomor 22 Tahun

1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999

tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka

diiakukan lagi penibahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997. Sehingga

pada tanggal 20 Desember 2000 telah dikeluarkan dan diundangkan dasai hukum

yang terbaru mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu Undang-undang

Nomor 34 Tahun 2000.

Sesuai dengan semangat Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, APBD bersumber

dari PAD dan penenmaan berupa Dana Perimbangan yang bersumber dari APBN.

PAD, yang antara lain berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diharapkan

menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan



pembangunan daerah. untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan

masyarakat. Dengan demikian. daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu

inampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai dengan pembentukan Undang-

undang Nomor 34 Tahun 2000. maka Undang-undang ini menetapkan ketentuan-

ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijakan dan arahaii bagi daerah

dalam pelaksanakan pemungutan pajak dan retribusi, sekaligus menetapkan

pengaturan untuk menjamin penetapan prosedur umum Perpajakan Daerah dan

Retribusi Daerah.

Pajak Daerah dan Pajak Nasional merupakan suatu sistem Perpajakan

Indonesia, yang pada dasamya merupakan beban masyarakat sehingga perlu

dijaga agar kebijakan tersebiit dapat memberikan beban yang adil. Sejalan dengan

sistem perpajakan nasional, pembinaan Pajak Daerah diiakukan secara terpadu

dengan Pajak Nasional. Pembinaan ini diiakukan secara terus-menerus, terutama

mengenai objek dan tarif pajak, sehingga antara Pajak Pusat dan Pajak Daerah

salingmelengkapi.

Meskipun beberapa jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sudah

ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 34 tahun 2000, Daerah Kabupaten/Kota

diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan

menetapkan jenis pajak dan retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang

memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.
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Sehingga yang menjadi dasar pertimbangan diterbitkan Undang-undang

Nomor 34 tahun 2000 sebagai dasar hukum pengenaan Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah adalah :

a. Berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah

Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka penyelenggaraan

Pemerintah Daerah diiakukan dengan memberikan kewenangan yang

lebih luas, nyata dan bertanggungjawab kepada Daerah;

b. Dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah, dipandang perlu

menekankan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat,

pemerataan dan keadilan, dan akuntabilitas serta memperhatikan potensi

dan keanekaragaman Daerah;

c. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber

pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah untuk memantapkan

Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab;

d. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan.

2.2 Pajak Daerah

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran yang wajib

diiakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsiing

yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-



undangan yang berlaku. yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah. (UU No.34 Tahun 2000)

Subjek Pajak Daerah adalah orang pribadi atau badan yang dapat

dikenakan Pajak Daerah. Wajib Pajak Daerah adalah orang pribadi atau badan

yang menurtit ketentuan peraturan perundang-iindangan Perpajakan Daerah

diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk

pemungut atau pemotong pajak tertentii. Pajak Daerah dipungut oleh aparat

pemungut dan Kantor Pelayanaii Pajak Daerah (KPPD) atau Badan Pengelola

Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD).

Pajak Daerah terbagi dua yaitu Pajak Propinsi dan Pajak Kabupaten/Kota.

Jenis Pajak Propinsi terdiri dari :

a. Pajak Kendaraan Bennotor dan Kendaraan di Atas Air,

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bennotor dan Kendaraan di Atas Air,

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bennotor,

d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bavvah Tanah dan Permukaan.

Daerah Propinsi dapat tidak memungut salah satu atau beberapa jenis pajak yang

telah ditetapkan, apabila potensi pajak di daerah tersebiit kurang memadai.

Khusus untuk daerah yang setingkat dengan Daerah Propinsi tetapi tidak terbagi

dalam Daerah Kabupaten/ Kota, seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jenis

pajak yang dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk Daerah Propinsi dan

pajak untuk Daerah Kabupaten/Kota.



Propinsi (Dati I) Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki empat pajak yang

berarti. Keempat jenis pajak ini berdasarkan undang-undang nasional, dan tarif

pajak ditentukan oleh Departemen Dalam Negeri.

Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dan :

a. Pajak Hotel dan Restoran,

b. Pajak Hiburan.

c. Pajak Reklame,

d. Pajak Penerangan Jalan,

e. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.

f. Pajak Parkir.

Daerah Kabupaten/Kota dapat tidak memungut salah satu atau beberapa jeni

pajak yang telah ditetapkan, apabila potensi pajak di Daerah Kabupaten/Kota

tersebiit kurang memadai.

Kabupaten dan Kotamadya (Dati II), dalam penelitian ini adalah

Kabupaten Sleman Yogyakarta, memiliki berjenis-jenis Pajak Daerah. Juinlah

seluruhnya ada enam. Sebagian besar pajak ini dipungut atas dasar Peraturan

Pemerintah Daerah. dalam penelitian ini Pajak Hotel dan Restoran dipungut atas

dasar Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2001

tentang Pajak Hotel dan Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pajak Restoran. Semua

peraturan daerah mengenai pajak harus mendapat persetujuan dan Departemen

Dalam Negeri, dan dalam beberapa hal Departemen Dalam Negeri yang

menetapkan besar tarif pajak.

s
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Untuk Dati II Kabupaten Sleman Yogyakarta. penerimaan dari Pajak

Daerah berjumlah sebesar Rp. 14.739.228.092.36 pada tahun 2001. Ini berarti

lebih dari setengah Penerimaan Asli Daerah Kabupaten Sleman.

Ketentuan tentang objek. subjek, dan dasar pengenaan pajak diatur dengan

Peraturan Pemerintah. Untuk itu, telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor

65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang

Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah

yang luas, nyata, dan bertanggungjawab. pembiayaan pemerintahan dan

pembangunan daerah yang berasal dari PAD, khususnya yang bersumber dari

Pajak Daerah perlu ditingkatkan sehingga kemandirian daerah dalam hal

pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah dapat terwujud.

Untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanaii

kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan perekoiioinian di daerah.

diperiukan penyediaan sumber-sumber PAD yang hasilnya memadai. Upaya

peningkatan penyediaan pembiayaan dari sumber-sumber tersebiit, antara lain,

diiakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan, penyempuniaan dan

penambahan jenis pajak, serta pemberian keleluasaan bagi daerah untuk menggali

sumber-sumber penerimaan khususnya dari sektor Pajak Daerah melalui Undang-

undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.
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Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, maka

Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1997 tentang Pajak Daerah sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1998 sudah tidak

sesuai lagi dan perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah pengganti, sebagai

peraturan pelaksanaan dari Undang-undang tersebut yaitu Peraturan Pemerintah

Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

Dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan jenis Pajak Kabupaten/Kota

selain yang ditetapkan diatas yang memenulii kriteria sebagai berikut :

a. Bersifat pajak dan bukan retribusi

Adalah bahwa pajak yang ditetapkan hams sesuai dengan pengertian

pajak, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 34 tahun

2000,

b. Objek pajak yang terletak atau terdapat di wilayah Daerah Kabupaten

/Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah

serta hanya melayani masyarakat di wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang

bersangkutan,

c. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan

umum, berarti bahwa pajak tersebut dimaksudkan untuk kepentingan

bersama yang lebih luas antara pemerintah dan masyarakat dengan

memperhatikan aspek ketentraman, dan kestabilan politik, ekonomi,

sosial, budaya, pertahanan dan keamanan

d. Objek pajak yang bukan merupakan objek Pajak Propinsi dan/atau objek

Pajak Pusat.
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e. Potensinya memadai

Berarti bahwa pajak tidak menganggu alokasi sumber-sumber ekonomi

secara efisien dan tidak merintangi arus sumber daya ekonomi antar

daerah maupun kegiatan ekspor impor,

f Memperhatikan aspek keadilan dan kemanipuan masyarakat

Aspek keadilan antara Iain adalah objek dan subjek pajak harus jelas

sehingga dapat diawasi pemungutannya, jumlah pembayaran pajak dapat

diperkirakan oleh Wajib Pajak yang bersangkutan, dan tarif pajak

ditetapkan dan memperhatikan keadaan Wajib Pajak.

Kemanipuan masyarakat adalah kemanipuan subjek pajak untuk memikul

tambahan beban pajak,

g. Menjaga kelestarian lingkungan

Adalah bahwa pajak harus bersifat netral terhadap lingkungan, yang

berarti bahwa pengenaan pajak tidak memberikan peluang kepada

Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk meriisak lingkungan yang akan

menjadi beban bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat. Ketentuan ini

dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada Daerah

Kabupaten/Kota dalam mengantisipasi situasi dan kondisi serta

perkembangan perekonomian daerah pada masa mendatang yang

mengakibatkan perkembangan potensi pajak dengan tetap memperhatikan

kesederhanaan jenis pajak dan aspirasi masyarakat serta memenuhi

kriteria yang telah ditetapkan.



Tarif jenis Pajak Daerah ditetapkan paling tinggi sebesar :

a. Pajak Kendaraan Bennotor dan Kendaraan di Atas Air 5%(lima persen),

b Bea Balik Nama kendaraan Bennotor dan Kendaraan di Atas Air 10 %

(sepuluh persen),

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bennotor 5 % (lima persen),

d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air

Permukaan 20 % (dua puluh persen),

e. Pajak Hotel dan Restoran 10 % (sepuluh persen),

f. Pajak Hiburan 35 % (tiga puluh limapersen),

g. Pajak Reklame 25 % (dua puluh persen),

h. Pajak Penerangan Jalan 10 % (sepuluh persen),

i Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C 20 %(dua puluh persen),

j. Pajak Parkir 20 % (dua puluh persen).

Penetapan tarif paling tinggi tersebut bertujuan memberi perlmdungan kepada

masyarakat. Penetapan tanfyang terlalu tinggi inembebani, sedangkan tarif paling

rendah tidak ditetapkan untuk memberi peluang kepada Pemerintah Daerah untuk

mengatur sendiri besamya tarif yang sesuai dengan kondisi masyarakat

didaerahnya, tenuasuk membebaskan pajak bagi masyarakat yang tidak inampu.

Disamping itu, dalam penetapan tarif pajak juga dapat diadakan

klasifikasi/penggolongan tanf berdasarkan kemampuan Wajib Pajak atau

berdasarkan jenis objeknya.
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Tarif pajak Propinsi ditetapkan seragam di seluruh Indonesia dan diatur

dengan Peraturan Pemenntah agar dalam pelaksanaannya bersifat netral terhadap

Wajib Pajak. sehingga dapat dihindarkan praktek pemanfaatan tarif pajak yang

lebih rendah pada daerah tertentu. Tarif Pajak Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan

dengan Peraturan Daerah. Dengan memperhatikan kondisi masing-masing Daerah

Kabupaten/Kota. tarif untuk jcnis-jenis Pajak Daerah Kabupaten/Kota tidak akan

mempengaruhi pihhan lokasi Wajib Pajak untuk melakukan kegiatan yang

dikenakan pajak.

Ada tiga tujuan pokok yang hendak dicapai setiap penibahan pada sistem

Pajak Daerah. Pertama. menyederhanakan sistem Pajak Daerah, karena sekarang

ini sistem ini tainpaknya memiliki 'nilai pengganggu (nuissance value) yang

sangat besar dibandingkan dengan penerimaan yang dihasilkannya. Penibahan

semacam ini bertujuan mengingkarkan 'bobot matf (deadweight burden) Pajak

Daerah, sesuai dengan berbagai penibahan di bidang pajak yang diiakukan baru-

baru ini dan dengan kekhawatiran mengenai 'ekonomi biaya tinggi". Penibahan

ini juga bertujuan mewujudkan sistem pajak yang lebih adil.

Tujuan kedua, menaikkan penerimaan Pajak Daerah, agar daerah tidak

terlalu banyak bergantung pada bantuan dari Pemerintah Pusat. Hal ini terutama

sangat penting sekarang, karena penerimaan Pemerintah Pusat dari minyak sudah

jauh berkurang. Tetapi, menaikkan penerimaan dari Pajak Daerah bukanlah

pekeijaan yang mudah. Namun demikian, mungkin ada peluang untuk menaikkan

penerimaan dari jenis-jenis tertentu Pajak Daerah dan untuk menyerahkan

sumber-sumber pajak barn tertentu kepada Pemerintah Daerah.
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Tujuan ketiga, penibahan sistem pajak yang mungkin ada, yang

menyangkut wewenang Pemerintah Daerah. Sekarang ini Peinenntali Daerah,

setidak-tidaknya dalam teori. memiliki wewenang yang sangat luas untuk

menetapkan tarif Pajak Daerah dan menciptakan Pajak Daerah barn, dengan

persetujuan Departemen Dalam Negeri. Tetapi, karena hampir tidak ada lagi objek

pajak bemilai yang tidak dikenakan pajak, dan karena dalam praktek Departemen

Dalam Negeri menetapkan tarif Pajak Daerah untuk Pajak Daerah yang penting-

penting, wewenang Pemenntah Daerah yang nyata sebenarnya sangat kecil.

Dalam praktek, Dati II barangkali memiliki wewenang hanya atas sekitar

seperempat atau sepertiga dan penerimaan Pajak Daerah, Propinsi hanya sekitar

10 % (sepuluh persen).

2.2.1 Tolok Ukur untuk Menilai Pajak Daerah

Untuk menilai berbagai Pajak Daerah yang ada sekarang ini, penulis akan

menggunakan serangkaian ukuran dibawah ini (Nick Devas,1989:61):

Pertama, Hasil (Yield) :

a Memadai tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitan dengan berbagai layanan

yang dibiayainya;

• Stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan besar hasil Pajak Daerah;

• Elastisitas hasil pajak terhadap infiasi, pertumbuhan penduduk, dan

sebagainya; juga perbandingan hasil pajak dengan biaya pungut.
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Kedua. Keadilan (Equity):

q Dasar pajak dan kewajiban membayar harus jelas dan tidak sewenang-

wenang;

a Pajak Daerah harus adil secara horisontal, artinya beban pajak haruslah

sama benar antara berbagai kelompok yang berbeda tetapi dengan

kedudukan ekonomi yang sama;

• Harus adil secara vertikal, artinya kelompok yang memiliki sumber daya

ekonomi yang lebih besar memberikan sumbangan yang lebih besar

daripada kelompok yang tidak banyak memiliki sumber daya ekonomi;

• Pajak Daerah hams adil dari tempat ketempat. dalam arti, hendaknya tidak

ada perbedaan-perbadaan besar dan sewenang-wenang dalam beban pajak

dari suatu daerah ke daerah yang lain, kecuali jika perbedaan mi

mencenmnkan perbedaan dalam cara menyediakan layanan masyarakat.

Ketiga, Daya Guna Ekonomi (Economic Efficiency) :

• Pajak hendaknya mendorong (atau setidak-tidaknya tidak menghambat)

penggunaan sumberdaya secara berdaya guna dalam kehidupan ekonomi;

• Mencegah jangan sampai pilihan konsumen dan pilihan produsen menjadi

salah arah atau orang menjadi segan bekerja atau menabung;

• Memperkecil 'beban lebih' pajak.
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Keempat, Kemampuan Melaksanakan (Ability to Implement):

• Suatu pajak haruslah dapat dilasanakan, dari sudut kemauan politik dan

kemauan tatausaha.

Kehma. Kecocokan sebagai Sumber Penerimaan Daerah (Suitability as a

Local Revenue Source):

u Ini berarti, haruslah jelas kepada daerah mana suatu pajak harus

dibayarkan, dan tempat memungut pajak sedapat mungkin sama dengan

tempat akhir beban pajak;

u Pajak tidak mudah dihindari, dengan cara memindahkan objek pajak dan

suatu daerah ke daerah Iain:

a Pajak Daerah jangan hendaknya mempertajam perbedaan-perbedaan

antara daerah, dari segi potensi ekonomi masing-masing;

• Pajak Daerah hendaknya tidak menimbulkan beban yang lebih besar dan

kemampuan tata usaha Pajak Daerah.

Jelas, tidak ada Pajak Daerah yang mendapat nilai tinggi bila diukur

dengan semua tolak ukur ini, dan di berbagai negara, Pajak Daerah mendapat nilai

yang rendah menurut tolok ukur ini dibandingkan dengan Pajak Nasional, karena

Pemerintah Pusat biasanya (dan karena alasan-alasan yang masuk akal)

mengambil jenis pajak "terbaik" sebagai Pajak Nasional. Namun demikian tolok

ukur ini cukup berguna sebagai alat untuk menilai Pajak Daerah yang ada dan

Pajak Daerah yang diusulkan.
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Dalam penelitian ini, penulis akan meneliti tentang efisiensi dan

efektivitas pemungutan Pajak Hotel dan Restoran.

2.3 Pajak Hotel dan Restoran

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang

Penibahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah, Pajak Hotel dan Restoran merupakan jenis pajak yang

pengaturannya terpisah. Agar pelaksanaan pemungutan Pajak Hotel dan Restoran

dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna serta memberikan kepastian hukum

bagi masyarakat maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman

Nomor 8 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran perlu dihapus dan diganti

serta dibentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel yaitu Peraturan Daerah

Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2001 dan Peraturan Daerah tentang Pajak

Restoran yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2001.

Bidang kepariwisataan mempunyai peran penting untuk memperluas dan

memeratakan kesempatan berusaha serta membuka lapangan kerja, mendorong

pembangunan daerah, meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka untuk

kesejahteraan, kemakmuran rakyat serta memupuk rasa cinta tanah air dan

memperkaya kebudayaan nasional serta memperkokoh jati diri bangsa.

Kabupaten Sleman merupakan daerah pendukung Daerah Istnnewa

Yogyakarta sebagai daerah tujuan wisata maka hams dapat memberikan kesan

tersendiri sehingga sarana penunjang pariwisata yang ada diupayakan untuk dapat

memberikan rasa nyaman, aman dan inenyenangkan sehingga diperiukan
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pembinaan, pengawasan dan pengendalian, sehingga adanya keterpadiian

kekaguman atas keindahan objek wisata yang dituju dengan sarana penunjang

yang memadai yang dapat memperpanjang lama tinggal di Kabupaten Sleman.

2.3.1 Pajak Hotel

Pajak Hotel yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan Daerah

Kabupaten Sleman atas pelayanan hotel yang ada di Kabupaten Sleman.

(Peraturan Pemerintah Kabupaten Sleman No.7 Tahun 2001)

Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat

inenginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan atau fasilitas lainnya dengan

dipungut bayaran, tennasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan

dimiliki oleh pihak yang sama.

Pengusaha hotel adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan

usaha hotel untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya. Wajib

Pajak Hotel adalah Pengusaha Hotel. Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi

atau badan yang dapat dikenakan Pajak Hotel yang melakukan pembayaran

kepada hotel.

Dengan nama Pajak Hotel dipungut atas setiap pelayanan di hotel. Objek

Pajak Hotel adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel,

meliputi :
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a. Easilitas penginapan antara lain : hotel berbintang, hotel dengan tanda

bunga melati, pondok wisata dan jenis rumah penginapan lainnya;

b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan yang

sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, antara lain : restoran,

teiepon, faximile, telex, fotocopy. pelayanan cuci. seterika, taksi dan

angkutan lainnya, yang disediakan atau dikelola hotel;

c. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tanui hotel,

bukan untuk umum;

d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel,

perkantoran, pertokoan, ataukegiatan usaha lainnya.

Dikecualikandan objek Pajak Hoteladalah :

a. Penyewaan rumah atau kamar, apartemen dan fasilitas tempat tinggal

lainnya yang tidak menyatu dengan hotel;

b. Asrama dan pondok pesantren;

c. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan di hotel yang dipergunakan

oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran;

d. Pertokoan, perkantoran, perbankan, salon yang dipergunakan oleh umum

di hotel:

e. Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat

dimanfaatkan oleh umum.



Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran yang diiakukan

pada hotel. Yang dimaksudkan dengan jumlah pembayaran adalah keselumhan

biaya yang dibebankan pada subjek Pajak Hotel atas pelayanan di hotel yang

tennasuk objek Pajak Hotel. Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh

persen). Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pelayanan di hotel.

Besaniya Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara :

TarifPajak Hotel (10%) * DasarPengenaan Pajak

2.3.2Pajak Restoran

Pajak Restoran yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan Daerah

Kabupaten Sleman atas pelayanan restoran yang ada di Kabupaten Sleman.

(Peraturan Pemerintah Kabupaten Sleman No.8 Tahun 2001)

Restoran adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang

disediakan dengan dipungut bayaran, tidak temasuk usaha jasa boga atau katering.

Pengusaha Restoran adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha

restoran untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya. Wajib

Pajak Restoran adalah Pengusaha Restoran. Subjek Pajak Restoran adalah orang

pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak Restoran yang melakukan

pembayaran kepada restoran.

Pajak Restoran dipungut pajak atas setiap pelayanan di restoran. Objek

Pajak Restoran adalah setiap pembayaran yang disediakan restoran dengan

pembayaran, meliputi penjualan makanan dan minuman yang disertai dengan
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fasilitas penyantapaiinya. Dikecualikan dan objek Pajak Restoran adalah

pelayanan jasa boga ataukatering.

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang

diiakukan kepada restoran. Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10 %(sepuluh

persen). Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah Kabupaten Sleman.

Pa)ak temtang dalam masa pajak terjadi pada saat pelayanan di restoran.

Besarnya Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara :

TanfPajak Restoran (10%) *Dasar Pengenaan Pajak

2.3.3Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (Pajak Hotel dan Restoran)

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD

adalah surat yang oleh Wajib Pajak Hotel dan Restoran digunakan untuk

melaporkan perhitungan dan atau, pembayaran pajak objek Pajak Hotel dan

Restoran dan atau bukan objek Pajak Hotel dan Restoran, dan atau harta dan

kewajiban menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

a. Setiap Wajib Pajak Hotel dan Restoran wajib mengisi SPTPD;

b. SPTPD wajib diisi dengan jelas. benar dan lengkap serta ditandatangani

oleh Wajib Pajak Hotel dan Restoran atau kuasanya;

c. SPTPD wajib disampaikan kepada Bupati Sleman selambat-lambatnya 20

hari setelali berakhirnya masa pajak;

d. Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Bupati Sleman.



2.3.4 Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Pajak Hotel dan Restoran

Berdasarkan SPTPD, Bupati menetapkan pajak terutang dengan

menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah atau SKPD, yaitu surat ketetapan

pajak yang menentiikan besamya jumlah pokok pajak. Apabila SKPD tidak atau

kurang bayar setelali lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) ban sejak SKPD

ditenma, Wajib Pajak Hotel dan Restoran dikenakan sanksi administiasi berupa

bunga sebesar 2 %(dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan Surat

Tagih Pajak Daerah atau STPD, yaitu surat untuk melakukan tagihan pajak dan

sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

Untuk Wajib Pajak Hotel dan Restoran yang membayar sendiri pajaknya

dengan menggunakan sistem self assessment, SPTPD digunakan untuk

menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.

Dalam jangka waku 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya Pajak Hotel dan

Restoran, Bupati dapat menerbitkan :

a. Sural Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar atau SKPDKB

Adalah surat ketetapan pajak yang menetapkan besarnya jumlah pokok

pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak,

besamya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;

b. Sural Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan atau SKPDKB'l

Adalah surat ketetapan pajak yang menentiikan tambahan atas jumlah

pajak yang telah ditetapkan;



:-. Sural Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau SKPDN

Adalah surat ketetapan pajak yang menentiikan jumlah pokok pajak sama

besamya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak

ada kredit pajak.

Sural Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar diterbitkan apabila :

♦ Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang

tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga

sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dan pajak yang kurang atau

terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat)

bulan dihitung sejak saatterutangnya pajak;

♦ SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah

ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar

2 %(dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat

dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan

dihitungsejak saat terutangnya pajak;

♦ Kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi. pajak yang terutang dihitung

secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar

25 %dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi benipa bunga sebesar

2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat

dibayar untuk jangak waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan

dihitung sejak saat terutangnya pajak.
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Sural Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan diterbitkan

apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum teningkap yang

menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi

administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dan jumlah

kekurangan Pajak Hotel dan Restoran. Sural Ketetapan Pajak Daerah Nihil

diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besamya dengan jumlah

kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Apabila

kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT tidak atau

tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih

dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga

sebesar 2 % (dua persen) sebulan.

Penambahan jumlah pajak yang terutang tidak dikenakan apabila Wajib

Pajak Hotel dan Restoran melaporkan sendiri sebelum diiakukan tindakan

pemeriksaan.

2.3.5 Tata Cara Pembayaran Pajak Hotel dan Restoran

Pembayaran pajak diiakukan di Kas Daerah Kabupaten Sleman atau

tempat lain yang ditetapkan Bupati Sleman sesuai waktu yang telah ditentukan

dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD. Kas Daerah adalah badan yang

ditetapkan Bupati Sleman sebagai tempat penerimaan dan pengeluaran uang milik

daerah. Dalam hal ini tempat pembayaran Pajak Hotel dan Restoran yang ada di

Kabupaten Sieman berada di kantor Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan

Daerah atau BPKKD. Apabila pembayaran pajak diiakukan ditempat lain yang
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ditetapkan oleh Bupati Sleman, hasil penenmaan pajak harus disetor ke Kas

Daerah selambat-lambatnya 1x24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh

Bupati Sleman. Pembayaran pajak diiakukan dengan menggunakan Surat Setor

Pajak Daerah atau SSPD, yaitu surat yang oleh Wajib Pajak Hotel dan Restoran

digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke

Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Bupati Sleman.

Pembayaran pajak hams diiakukan sekaligus atau lunas. Bupati Sleman

dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak Hotel dan Restoran untuk

mengangsur pajak terutang dalam kuruii waktu tertentu, setelali memenuhi

persyaratan yang ditentukan. Angsuran pembayaran Pajak Hotel dan Restoran

harus diiakukan secara teratur dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen)

sebulan dan jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar. Bupati Sleman dapat

membenkan persetujuan kepada Wajib Pajak Hotel dan Restoran untuk menunda

pembayaran Pajak Hotel dan Restoran sampai batas waktu yang telah ditentukan

setelali memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar

2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.

Persyaratan untuk dapat mengangsur atau menunda pembayaran serta tata cara

pembayaran angsuran dan penundaan ditetapkan oleh Bupati Sleman. Setiap

pembayaran Pajak Hotel dan Restoran diberikan tanda bukti pembayaran dan

dicatat dalam bukti penenmaan. Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran

dan buku penerimaan pajak ditetapkan oleh Bupati Sleman.
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Hasil penerimaan daerah dari Pajak Hotel dialokasikan sebesar 10 %

(sepuluh persen), dengan perincian sebagai benkut :

a. I %(satu persen) untuk Wajib Pajak Hotel dan Restoran yang berprestasi

dalam pembayaran Pajak Hotel dan Restoran:

b. 9 %(sembilan persen) untuk kegiatan promosi wisata Kabupaten Sleman.

2.3.6 Pembukuan Pajak Hotel dan Restoran

Wajib Pajak Hotel dan Restoran yang melakukan usaha jasa dan atau

usaha dagang dengan omzet Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) pertahun

wajib menyelenggarakan pembukuan.

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang diiakukan secara teratur

untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta,

kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan

penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan

berupa neraca dan laporan laba mgi pada setiap tahun pajak berakhir.

Pembukuan harus diiakukan secara tertib, teratur, dan benar sesuai dengan

nama pembukuan yang berlaku. Pembukuan dapat dijadikan sebagai dasar untuk

lnenglntung besamya pajak terutang.

Wajib Pajak Hotel dan Restoran dengan omzetnya Rp.300.000.000 (tiga

ratus juta nipiah) atau kurang pertahun. tidak diwajibkan membuat pembukuan,

tetapi diwajibkan menyelenggarakan pencatatan nilai peredaran usaha secara

teratur,yang menjadi dasar pengenaan pajak.
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2.3.7Syarat-syarat Pembayaran Bulanan/Setoran Masa untuk Pajak Hotel

dan Restoran

a. Mengisi formulis Surat Setoran Pajak Daerah;

b. Mengisi formulir Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Bulan

Tahun ...;

c. Wapb Pajak Hotel dan Restoran membayar Pajak Hotel dan Restoran ke

Kas Daerah;

d. Melaporkan ke kantor BPKKD pada seksi penagihan dengan melainpirkan

bukti penerimaan bulanan;

e. Tarif untuk Pajak Hotel dan restoran adalah 10 % (sepuluh persen) dari

pembayaran diatas.

2.3.8Memakai Bon (Bill) dan tidak memakai Bon (Bill)

a. Setiap Wajib Pajak Hotel dan Restoran yang mempunyai omzetnya

sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta mpiah) keatas pertahun,

wajib menggunakan bon penjualan (Bill),

b. Terhadap Wajib Pajak Hotel dan Restoran yang menguuakan mesin kas

register sebagai bukti pembayaran dianggap sebagai bon penjualan (Bill)

meskipun omzetnya kurang dari Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta

mpiah) pertahun.
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c. Setiap Wajib Pajak Hotel dan Restoran dengan omzet usaha

Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) keatas pertahun wajib

melegalisasi bon penjualan (Bill) kepada suku Dinas Pendapatan Daerah

(DISPENDA) atau BPKKD sebeluin bon penjualan (Bill) digunakan,

d. Bagi Wajib Pajak Hotel dan Restoran yang dikecualikan melegalisasi bon

peiqualan (Bill) tennasuk Wajib Pajak Hotel dan Restoran yang

menggunakan mesin kas register wajib mengajukan permohonan secara

tertulis kepada Kepala DISPENDA atau Kepala BPKKD.

e. Bagi Wajib Pajak Hotel dan Restoran yang secara teknis tidak

memungkinkan untuk melegalisasi bon penjualan (Bill) dengan cara

diperporasi. wajib melaporkan Bill yang akan digunakan kepada Kepala

DISPENDA atau Kepala BPKKD untuk dilegalisasi dengan menggunakan

stempel atau cara Iain yang ditetapkan kemudian oleh Kepala DISPENDA

atau Kepala BPKKD,

f. Bagi Wajib Pajak Hotel khusus hotel bintang 3 (tiga) keatas, dapat

mengajukan pemiohonan kepada Kepala DISPENDA atau Kepala

BPKKD untuk dibebaskan dari kewajiban legalisasi bon penjualan (Bill).

g. Bon penjualan (Bill) dibuat sekurang-kurangnya rangkap 3 (tiga) dengan

warna berbeda dan harus memuat:

v Catatan tentang pemakaian kamar atau tempat penginapan beserta

fasilitas penunjang dan atau penyerahan pesanan makanan dan atau

minuman tennasuk pula tambahannya,

v Nomor unit dan seri.
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v Nama dan alainat usaha.

¥ Macam, jenis kuantum, harga setoran, dan jumlah harga jual.

v Bon penjualan (Bill) sebagaiamana dimaksud harus diserahkan

kepada subjek Pajak Hotel dan Restoran pada saat Wajib Pajak

Hotel dan Restoran mengajukan jumlah yang harus dibayar oleh

subjek Pajak Hotel dan Restoran/Konsumen,

h. Bon penjualan (Bill) yang telah dibayar oleh subjek Pajak Hotel dan

Restoran/Konsumen diserahkan :

¥ Eembarpertama, untuk subjek Pajak Hotel dan Restoran,

¥ Eembar kedua, untuk Kantor DISPENDA/BPKKD,

¥ Eembar ketiga, untuk Wajib Pajak Hotel dan Restoran.

i. Bon penjualan (Bill) hams digunakan secara berurutan dimulai dari nomor

Bill terkecil dari seri humf menurut alfabet.

2.4 Penilaian dengan 3 E (Ekonomi, Efisiensi, dan Efektivitas)

Tolok ukur dalam anggaran belanja suatu organisasi baik organisasi profit

(swasta) maupun organisasi non profit (sektor publik, dalam hal ini adalah

BPKKD dalam pemungutan Pajak Hotel dan Restoran) adalah value for money

yang meliputi penilaian efisiensi, efektivitas dan ekonomis. Efisiensi dan

efektivitas anggaran belanja merupakan salah satu pnnsip dalam penyelengaraan

anggaran belanja suatu organisasi, untuk dapat memberikan pelayanan dan

kesejahteraan yang maksimal.



Indikator kinerja dalam suatu organisasi yang menggunakan value for

monev seharusnva menggambarkan suatu pencapaian tingkat pelayanan pada

biaya ekonomi yang terbaik (economical cost). Dalam arti, unit biaya yang

terendah tidak selalu menggambarkan value for money yang terbaik, bahkan

dengan biaya tennurah tidak selalu merupakan hal yang terbaik. Untuk lebih

jelasnya mengenai efisiensi, efektivitas, dan ekonomis akan diuraikan sebagai

berikut:

2.4.1Efisiensi (Daya Guna) Pajak Hotel dan Restoran

Efisiensi adalah hubungan antara input dan output dimana penggunaan

barang dan jasa yang dibeli oleh organisasi untuk mencapai output tertentu. (India

Bastian, 2001)

Efisiensi yang merupakan salah satu bagian indikator kinerja value for

monev yang dapat diukur dengan ratio antara output dan input. Dimana semakin

besar rasio tersebut, semakin efisien suatu organisasi. Pengukuran ratio tidak

bersifat absolut tetapi bersifat relatif. Misalnya unit organisasi Alebih efisien dan

unit organisasi Bpada tahun ini atau tahun lalu. Rasio ini diperbaiki dengan empat

cara. yaitu :

a. Meningkatkan output pada input yang sama,

b. Proporsi peningkatan output lebih besar dari proporsi peningkatan mutu,

c. Menurunkan input pada output yang sama,

d. Proporsi penurunan penggunaan input lebih besar dari proporsi penurunan

output.
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Menurut kamus bahasa Indonesia, efisiensi memiliki arti sebagai ketepatan

cara (usaha. kerja) dalam menjalankan sesuatu (dengan tidak membuang waktu

dan biava); dan kemampuan menjalankan tugas dengan baik dan tepat (dengan

tidak membuang-buang waktu, tenaga, biaya).

Dilihat dari sisi ilmu biaya, efisiensi dapat diartikan sebagai penggunaan

jumlah bahan dan yang sesuai standar tersebut telah ditetapkan dalam arti bahwa

standar tersebut vvajar dengan suatu toleransi pada tingkat yang dapat diterima.

Daya guna (efficiency) adalah mengukur bagian dan hasil Pajak Hotel dan

Restoran yang digunakan untuk menutup biaya memungut Pajak Hotel dan

Restoran. (NickDevas. 1989 )

Selain mencakup biaya langsiing kantor Pajak Hotel dan Restoran (dalam

penelitian ini adalah Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah atau

BPKKD), daya guna (efficiency) juga memperhitungkan biaya tidak langsiing

bagi BPKKD (waktu yang digunakan untuk mengambil keputusan, waktu kantor-

kantor departemen dan lembaga lain yang dihabiskan untuk membantu kegiatan

memungut Pajak Hotel dan Restoran, dan sebagainya) dan mungkin juga

mencakup biaya luar, biaya mematuhi Pajak Hotel dan Restoran bagi Wajib Pajak

Hotel dan Restoran. itikad baik masyarakat, dan sebagainya.

Daya guna (efficiency) juga akan lebih besar bila biaya untuk menata

penenmaan ditekan serendah mungkin terhadap hasil Pajak Hotel dan Restoran.

Hal ini dapat dicapai :
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Menurut Slamet Sudarso (Diktat Adpenda). efisiensi Pajak Hotel dan

Restoran dapat diukur dengan menggunakan Administrate Efficiency Ratio (AER)

yang akan menggambarkan kemampuan untuk mencapai tujuan dalam bentuk

menggali dan merealisir pemungutan Pajak Hotel dan Restoran berdasarkan

potensi yang ada melalui tiga pendekatan :

a. Dari segi penerimaan

AER dari segi penerimaan akan dapat diukur melalui perbandingan jumlah

realisasi penenmaan dengan potensi yang ada. akan menggambarkan

persentase kemampuan memungut (taxing capacity) terhadap potensi

(taxable capacity). Dalam pengukuran AER ini. semakin besar AER

berarti semakin besar kemanipuan memungut, yang berarti pula aktivitas

pemungutan dapat dicapai.

b. Dari segi subjek

AER dari segi subjek akan memberikan gambaran tentang persentase dan

sejumlah subjek yang dapat dijaring oleh unit/instansi yang nienangam

pemungutan, baik untuk subjek yang sudah terdaftar dalam arti

intensifikasi (deepening) maupun subjek yang belum terdaftar dalam arti

ekstensifikasi (widening).

c. Dari segi pungutan

AER dari segi pungutan pada dasanrya sama dengan AER menurut subjek,

hanya bedanya disini akan dapat digambarkan ratio dari objek pungutan

yang telah terdaftar dan objek pungutan yang belum terdaftar.



AER bila dirumuskan

realisasi penerimaan PHR ,
AER = x 100%

potensi yang ada
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Dimana :

AER = Administratif Efficiency Ratio

Realisasi penerimaan yaitu jumlah realisasi penerimaan Pajak Hotel dan Restoran.

Potensi yang ada yaitujumlah penerimaan Pajak Hotel dan Restoran.

2.4.2Efektivitas (Hasil Guna )Pajak Hotel dan Restoran

Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan. dimana efektivitas

diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat output atau keluaran, kebijakan, dan

prosedur dari organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. (Indra

Bastian, 2001)

Efektivitas adalah keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah

ditetapkan sebelumnya. Efektivitas hanya berbicara masalah output saja. Apabila

organisasi telah berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut berjalan

dengan efektif. Sebagai contoh : jika suatu organisasi mempunyai tujuan

membangun rumah sakit dengan 250 tempat tidur, 4 ruang operasi. dan UGD. dan

target tersebut tercapai maka dikatakan efektif. Tetapi jika hanya 150 tempat tidur

maka berarti kurang efektif.
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Hasil guna (effectiveness) adalah mengukur hubungan antara hasil pungut

Pajak Hotel dan Restoran dan potensi Pajak Hotel dan Restoran. dengan anggapan

semua Wajib Pajak membayar Pajak Hotel dan Restoran masing-masing, dan

membayar seluruh pajak terutang masing-masing. (Nick Devas, 1989)

Hasil guna (effectiveness) menyangkut semua tahap administrasi

penenmaan Pajak Hotel dan Restoran yaitu :menentiikan Wajib Pajak Hole! dan

Restoran. menetapkan nilai kena pajak, memungut Pajak Hotel dan Restoran,

menegakkan sistem pajak, dan memhukukan penerimaan.

Ada tiga faktor yang mengancam hasil guna (effectiveness) yaitu

menghindari Pajak Hotel dan Restoran (oleh Wajib Pajak Hotel dan Restoran),

kerjasama antara petugas pajak dan Wajib Pajak untuk mengurangi jumlah pajak

terutang, dan penipuan oleh petugas pajak-ia mengantungi sebagian dan

penenmaan pajak.

Tahap Administrasi penenmaan Pajak Hotel dan Restoran

a. Menentiikan Wajib Pajak Hotel dan Restoran

Flaruslah ada prosedur pajak yang menyulitkan bagi Wajib Pajak Hotel

dan Restoran untuk menyembunyikan hutang pajaknya. Dalam hubungan

ini, hal-hal berikut dapat membantu :

S Bila pembayaran secara otomatis

Misalnya : setiap pelanggan hotel dan restoran membayar tagihan

yang mengandung unsur Pajak Hotel dan Restoran,

•S Bila ada orang harus menunjukkan identitas
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S Bila identitas dapat dikaitkan dengan sumber-sumber mfomiasi

yang lain

S Bila objek pajak sudah jelas sekali

Misalnya : sejumlah Wajib Pajak Hotel dan Restoran yang harus

membayar Pajak Hotel dan Restoran.

Sebaliknya, menentiikan Wajib Pajak lebih sulit bila objek pajak mudah

disembunyikan, misalnya radio, atau bila tidak ada data yang objektif

mengenai objek pajak, misalnya data mengenai jumlah kendaraan yang

melintas suatu titik lintas.

h. Menetapkan nilai kena pajak atau menentukan nilai pajak terutang

Nilai pajak terutang hams ditentukan dengan cennat, dan ini melibatkan

Wajib Pajak Hotel dan Restoran atau petugas pajak (atau keduanya) dalam

menentukan nilai sesungguhnya dari objek pajak dan dalam menentukan

tarif pajak yang benar. Berikut ini dapat membantu :

S Bila penetapan bersifat otomatis

Misalnya : persentase tertentu dari sewa kamar hotel,

V Bila tarif umum diketahui dan petugas pajak tidak memiliki

wewenang menentukan sendiri

S Bila ada catatan lain yang dapat digunakan untuk membandingkan

nilai terutang sebenarnya

Misalnya : jumlah dan jenis kamar hotel yang terjual untuk

mengetaliui pajak hotel.
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Semakin besar wewenang petugas pajak dalam menentukan pajak

terutang, dan semakin besar peluang untuk 'berunding" dengan Wajib Pajak Hotel

dan Restoran, semakin kurang cennat besar pajak terutang yang dihasilkan

kerjasama antara petugas pajak dengan Wajib Pajak tidak dapat dilenyapkan sama

sekali, hanya dapat dikurangi, dengan cara memisahkan fiingsi menetapkan nilai

pajak terutang dan ftmgsi memungut pajak, dan dengan memeriksa ulang (oleh

orang lain) nilai pajak terutang.

c. Memungut Pajak Hotel dan Restoran

Memungut pajak terutang pada waktunya dapat lebih mudah :

S Bila pembayaran bersifat otomatis

S Bila pembayaran dapat dipancing

•/ Bila ancaman hukum atas kelalaian membayar pajak cukup berat

dan ada kemungkinan ditegaskan sehingga dapat berlaku sebagai

alat untuk menakut-nakuti

d. Menegakkan sistem Pajak Hotel dan Restoran atau Pemeriksaan

Kelalaian Pajak Hotel dan Restoran

Untuk mengetaliui Wajib Pajak Hotel dan Restoran yang belum memenuhi

kewajibannya dibutuhkan sistem catatan yang baik, dalam arti kelalaian

pajak dapat segera diketahui dari situ, dan dalain arti dapat digunakan

untuk melakukan pemeriksaan silang dengan jenis-jems pajak daerah yang

lain. Sistem ini harus dilengkapi dengan prosedur untuk menegakkan pajak

dan sunguh-sungguh dijalankan. Dalam hal-ha! tertentu. menyita objek
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pajak mungkin perlu diiakukan untuk menunjukkan pemerintah tidak

main-main soal pajak.

e. Membukukan penerimaan atau Prosedur Pembukuan yang baik

Akliiniya, dibutuhkan cara pembukuan yang baik agar semua Pajak Hotel

dan Restoran yang dipungut petugas pajak benar-benar dibukukan dan

masuk rekening pemeritah. Untuk ini perlu ada langkah-langkah untuk

mencegah kehilangan atau pencurian hasil pahaja, pembukuan yang

cennat, pemeriksaan silang oleh berbagai petugas. dan sistem pengawasan

keuangan. Pemeriksaan mendadak oleh pejabat pajak pada setiap tahap

proses menentukan pajak dapat membantu mengurangi keinginan berbuat

curang. Eaporan teratur mengenai hasil pungutan dibandingkan dengan

potensi atau sasaran pajak dapat mengungkapakan masalah-masalah yang

dihadapi atau kelemahan-kelemahan sistem Pajak Hotel dan Restoran.

2.4.3 Ekonomis

Ekonomis adalah hubungan antara pasar dan input dimana pembelian

barang dan jasa pada kualitas yang diinginkan dan pada harga yang terbaik yang

dimungkinkan. (Indra Bastian. 2001 )

Ekonomis hanya menekankan kepada input. Apabila biaya suatu

pembangunan rumah sakit bisa lebih rendah dan yang sesungguhnya maka

dikatakan ekonomis.


