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RESTORAN  PADA  DINAS  PENDAPATAN  DAERAH  KOTA  MALANG  (Studi 
Kasus Dinas Pendapatan Kota Malang)”.

Penyusunan  Skripsi  ini  ditujukan  untuk  melengkapi  persyaratan  dalam 
mencapai  derajat  Sarjana  Ekonomi  pada  jurusan  EP  Fakultas  Ekonomi 
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Dalam skripsi ini, pokok-pokok bahasan yang disajikan adalah bahwa untuk 
mengurangi  ketergantungan  terhadap  dana  alokasi  dari  pusat  serta 
melaksanakan  program  otonomi  daerah  dengan  lebih  maksimal  maka 
pemerintah  daerah  diharapkan  mampu  meningkatkan  penerimaan  daerahnya 
terutama pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam hal ini Pajak Daerah dan 
Retribusi  Daerah  yang  dihasilkan  dari  masing-masing  daerah  yang  dapat 
digunakan  untuk  pembiayaan  pembangunan  daerah.  Salah  satu  cara  untuk 
meningkatkan  PAD  dari  sektor  pajak  daerah  yaitu  dengan  mengoptimalkan 
penerimaan  pajak  restoran.  Sektor  pajak  ini  perlu  dioptimalkan  karena 
kesenjangan antara target dan realisasi yang relatif  kecil serta kontribusi yang 
diberikan masih cukup kecil setiap tahunnya, tidak sesuai dengan keadaan yang 
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ABSTRAKSI

Ulandari,  Fitriya.2009.  Analisa  Kesenjangan  dan  Efektivitas  Penerimaan 
Pajak Restoran Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang.  Skripsi, 
Jurusan  Ekonomi  Pembangunan,  Fakultas  Ekonomi,  Universitas 
Brawijaya. Dr. Ghozali Maski, SE., MS.

       Penelitian  ini  dilakukan  dengan  dasar  bahwa  untuk  mengurangi 
ketergantungan terhadap dana alokasi dari pusat serta melaksanakan program 
otonomi  daerah  dengan  lebih  maksimal  maka  pemerintah  daerah  diharapkan 
mampu meningkatkan penerimaan daerahnya terutama pada Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) dalam hal ini Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dihasilkan 
dari  masing-masing  daerah  yang  dapat  digunakan  untuk  pembiayaan 
pembangunan daerah.
       Salah satu cara untuk meningkatkan PAD dari sektor pajak daerah yaitu 
dengan  mengoptimalkan  penerimaan  pajak  restoran.  Sektor  pajak  ini  perlu 
dioptimalkan karena kesenjangan antara target  dan realisasi  yang relatif  kecil 
serta kontribusi yang diberikan masih cukup kecil setiap tahunnya, tidak sesuai 
dengan  keadaan  yang  sebenarnya  karena  Kota  Malang  ini  merupakan  kota 
Pendidikan  dan  Pariwisata  yang  seharusnya  sektor  pajak  tersebut  dapat 
memberikan  penerimaan  utama  bagi  pendapatan  daerah  Kota  Malang.  Oleh 
karena itu perlu dilihat apakah sudah efektif dalam pemungutan pajak restoran 
dalam hal ini Dispenda Kota Malang.
       Dari hasil penelitian dan analisis data diketahui bahwa  kontribusi yang 
diberikan  dari  sektor  pajak  restoran  kepada  Pendapatan  Asli  Daerah  masih 
sangat kecil. Sedangkan  efektivitas penerimaan pajak restoran Kota Malang dari 
tahun  2006  sampai  dengan  2008  selalu  mengalami  penurunan.  Hal  ini 
memperlihatkan bahwa penerimaan pajak restoran tidak efektif  bila dilihat dari 
potensinya. Hambatan yang ditemui dalam meningkatkan efektivitas pemungutan 
pajak restoran yaitu adanya bencana alam Lumpur Lapindo yang menyebabkan 
menurunnya kunjungan wisatawan ke Kota Malang, pengusaha restoran enggan 
menaikkan harga jual untuk menutupi utang pajaknya dikarenakan takut kalah 
bersaing dengan pengusaha lainnya,  kurangnya kesadaran wajib  pajak dalam 
membayar pajaknya dan kurangnya penerapan sanksi administrasi atau sanksi 
pidana  bagi  wajib  pajak  yang  tidak  memenuhi  kewajiban  perpajakannya, 
khususnya Wajib Pajak Restoran.

Kata Kunci :
Wajib Pajak Restoran
Efektivitas Pajak Restoran

vii



BAB  I

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang 

Pengetahuan  ekonomi  adalah  ilmu  pengetahuan  yang  dapat 

membantu mengelola kehidupan pribadi kita, memahami masyarakat, dan 

memperbaiki  dunia di  sekitar kita. Ilmu ekonomi membantu kita, secara 

individu, dalam cara yang berbeda tergantung pada kehidupan pribadi kita 

masing-masing.  Disamping  membantu  orang  mengatasi  kepentingan 

pribadi  mereka,  ilmu ekonomi  juga  meningkatkan pengetahuan tentang 

berbagai  permasalahan  nasional  yang  penting.  Namun  bagi  sebagian 

besar  orang,  hasil  dari  ilmu  ekonomi  baru  dapat  dirasakan  ketika 

pengetahuan  ekonomi  diterapkan  untuk  membantu  pembentukan 

kebijakan yang akan membangun suatu masyarakat yang lebih baik.  

Sebagaimana  yang  kita  ketahui  bahwasanya  pajak  merupakan  iuran 

wajib  rakyat kepada negara.  Dari  pajak ini  yang mana akan digunakan untuk 

membiayai kegiatan pemerintahan.  Sejak tahun 1999 pembagian pajak menurut 

wewenang  pemungutan  pajak  dipisahkan  menjadi  pajak  pusat  dan  pajak 

daerah.  Pajak  pusat  yang  dipungut  oleh  pemerintah  pusat  terdiri  dari  Pajak 

Penghasilan  (PPh)  dan Pajak Pertambahan Nilai  (PPN).  Untuk pajak daerah 

dipungut oleh pemerintah daerah itu sendiri  contohnya Retribusi  Parkir,  Pajak 

Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, dan lain-lain. 

Era pembangunan seperti sekarang ini, rakyat bukanlah hanya sekedar 

sebagai pelaksana dan menikmati pembangunan, melainkan juga wajib ikut serta 

dalam melaksanakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh rakyat tersebut, yaitu 

kewajiban dalam membayar pajak. Hal tersebut diatas juga berlaku ba





pemerintah dimana pemerintah mempunyai hak dan kewajiban dalam mengelola 

pelaksanaan  pembangunan.  Sehingga  tujuan  dari  pembangunan  dalam 

mewujudkan masyarakat  adil,  makmur dan sejahtera akan terlaksana dengan 

baik. Keuangan Daerah merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam 

rangka usaha meningkatkan otonomi daerah. Dengan demikian daerah tidak saja 

mengurus rumah tangganya sendiri tetapi juga menyelenggarakan tugas-tugas 

Pemerintah Pusat di daerah. Tentu saja hal ini membuat beban yang ditanggung 

oleh Pemerintah Daerah tidaklah ringan, dan untuk menyelenggarakan tugas-

tugas tersebut dibutuhkan sumber-sumber keuangan yang besar.

Realisasi  pelaksanaan  Otonomi  Daerah  maka  sumber  pembiayaan 

pemerintah daerah tergantung pada peranan Pendapatan Asli Daerah.  Hal ini 

diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai 

kegiatan  pembangunan di  daerah.  Oleh karena itu  Pemerintah Daerah harus 

dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri 

sehingga  akan  memperbesar  tersedianya  keuangan  daerah  yang  dapat 

digunakan untuk  berbagai  kegiatan pembangunan.  Dengan ini  akan semakin 

memperbesar keleluasaan daerah untuk mengarahkan penggunaan keuangan 

daerah  sesuai  dengan  rencana,  skala  prioritas  dan  kebutuhan  daerah  yang 

bersangkutan.

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang 

(selanjutnya disebut dengan UU Pemda) dan UU Nomor 33 tahun 2004 tentang 

Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintahan  Daerah 

yang (selanjutnya disebut dengan UU PKPD), menetapkan bahwa penerimaan 

daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri dari pajak daerah dan retribusi 

daerah sebagai sumber Pendapatan Asli  Daerah (PAD). Yang bersumber dari 

daerah  itu  sendiri  dan  dapat  dikembangkan  sesuai  dengan  kondisi  masing–

masing  daerah.  Undang-undang Nomor  33  Tahun 2004 Pasal  (6)  UU PKPD 



tentang  Perimbangan  Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah 

Daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri  dari  Pendapatan 

Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. Pendapatan Asli Daerah sendiri 

terdiri dari : 

a. Pajak Daerah

b. Retribusi Daerah

c. Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan

d. Lain-lain PAD yang sah   

Sementara  itu,  sejak  Januari  2001  Otonomi  Daerah  secara  efektif 

diberlakukan.  PAD  menjadi  andalan  daerah  dalam  penyumbang  pendapatan 

daerah, pada sisi lain Pemerintah Daerah diharapkan mampu mengembangkan 

dan  menumbuhkan  kemandirian  daerah  melalui  peningkatan  peran  serta 

masyarakat.  Sebagai  pelaku  ekonomi  maupun  sosial  budaya,  peran  serta 

masyarakat menempati posisi tertinggi dan karena itu perlu senantiasa dilibatkan 

dalam mendukung upaya menumbuhkan kemandirian daerah. 

Diberlakukannya  otonomi  daerah maka pemerintah daerah perlu untuk 

mengoptimalisasikan Penghasilan Asli  Daerahnya salah satunya pajak daerah 

guna menambah APBD yang digunakan untuk kepentingan masyarakat tanpa 

harus menggantungkan kepada pemerintah pusat.  Berikut  adalah tabel  target 

dan penerimaan pajak daerah Kota Malang :



Tabel 1.1 :    Data Target dan Realisasi Total Penerimaan Pajak Daerah
Tahun Anggaran 2006 – 2008

TH JENIS PAJAK / RETRIBUSI JUMLAH 
TARGET (Rp)

REALISASI 
PENERIMAAN (Rp) %

2
0
0
6

PAJAK DAERAH
Pajak Hotel 3.100.000.000   3.315.721.013,27 104,06
Pajak Restoran 6.599.981.250 6.653.121.175,41 100,81
Pajak Hiburan 1.575.000.000 1.380.141.329,00 87,63
Pajak Reklame 1.276.291.000 1.667.616.031,67 130,66
Pajak Penerangan Jalan Umum 17.820.000.000 18.589.169.105,36 104,32
Pajak Parkir 500.000.000 517.904.376,50 103,58
Jumlah Pajak Daerah 30.871.262.802 32.123.673.031,21 104,06

2
0
0
7

PAJAK DAERAH
Pajak Hotel 3.892.500.000 3.932.900.034,71 101,04
Pajak Restoran 7.714.979.844 7.762.908.408,44 100,62
Pajak Hiburan 1.580.000.000 1.718.054.207,00 109,15
Pajak Reklame 4.000.000.000 3.716.041.502,52 92,90
Pajak Penerangan Jalan Umum 19.410.250.000 19.533.015.375,92 100,63
Pajak Parkir 912.000.000 912.377.032,50 100,04
Jumlah Pajak Daerah 37.509.729.844 37.581.796.778,62 100,19

2
0
0
8

PAJAK DAERAH
Pajak Hotel 4.398.700.000 4.558.413.839,23 103,43
Pajak Restoran 8.718.680.000 8.965.376.803,30 102,83
Pajak Hiburan 1.752.930.000 1.778.167.000,50 101,44
Pajak Reklame 5.295.300.000 5.453.951.554,83 103,00
Pajak Penerangan Jalan Umum 21.035.330.638 21.051.418.828,00 100,08
Pajak Parkir 912.000.000 920.092.325,00 100,89
Jumlah Pajak Daerah 42.112.940.638 42.727.420.351,23 101,46

Sumber: Dispenda Kota Malang, (2009)

Data  diatas  dapat  dilihat  perbandingan  jumlah  realisasi  penerimaan 

masing  -  masing  komponen  pajak  daerah.  Tiap  tahunnya  terus  mengalami 

peningkatan, dan realisasi penerimaan 3( tiga) tahun terakhir ini selalu melebihi 

target. Pihak Dispenda Kota Malang terus berupaya mengotimalkan potensi yang 

ada guna mendukung pembiayaan daerah. 

Kota Malang sebagai salah satu Kota Besar di Jawa Timur ini berbasis 

pada sektor pendidikan dan sektor pariwisata dalam perkembangannya dituntut 

untuk  meningkatkan  sarana dan prasarana,  yang  otomatis  tidak  terlepas dari 

peningkatan dan pengembangan hotel, restoran dan hiburan sebagai penunjang. 

Hal ini dapat dilihat dengan perkembangan jumlah tempat pendidikan dan tempat 

wisata di Kota Malang. Dengan perkembangan tersebut, maka pemerintah perlu 



memberikan fasilitas  yang  mendukung salah satunya  restoran.  Tentu saja  ini 

memberikan peluang bagi  pengusaha di  sektor  restoran  baik  itu  dalam skala 

besar  (dalam  bentuk  rumah  makan/cafe)  maupun  dalam  skala  kecil  (dalam 

bentuk warung kaki lima). Dengan berkembangnya jumlah restoran baik dalam 

skala  yang  besar  maupun  kecil  tersebut  memberikan  angin  segar  bagi 

Pemerintah  Kota  Malang  untuk  menarik  pajak  agar  dapat  meningkatkan 

penerimaan daerah yang tentunya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan 

pemerintah daerah itu sendiri. Sedangkan dampak yang dirasakan masyarakat 

dengan  adanya  peningkatan  penerimaan  pajak  daerah  adalah  kelancaran 

pembangunan.  Pembangunan  ini  meliputi  berbagai  sektor  diantaranya 

pembangunan jalan, pembangunan fasilitas umum seperti  :  sarana olah raga, 

pasar, masjid, jembatan dan fasilitas umum lainnya.

Tabel 1.1 di atas menunjukkan jika pajak restoran 3 (tiga) tahun terakhir 

semakin meningkat. Jumlah realisasi penerimaan selalu melebihi jumlah target 

dan mengakibatkan selisih/kesenjangan. Adapun selisih antara jumlah realisasi 

penerimaan  dan  jumlah  target  pada  pajak  restoran  dapat  dilihat  pada tabel 

berikut :

Tabel 1.2 : Kesenjangan Antara Jumlah Realisasi Penerimaan dan Jumlah 
Target Pajak Restoran di Kota Malang

Tahun Jumlah Target 
(Rp)

Realisasi 
Penerimaan (RP) %

Kesenjangan/s
elisih 
(Rp)

Kesenjang
an/selisih  

(%)
2006 6.599.981.250 6.653.121.175,41 100,81 53.139.925,41 0,81
2007 7.714.979.844 7.762.908.408,44 100,62 47.928.564,44 0,62
2008 8.718.680.000 8.965.376.803,30 102,83 246.696.803,30 2,83

Sumber: Dispenda Kota Malang, (2009)

Data diatas  menunjukkan  jika  pajak  restoran  tiap  tahun  semakin 

meningkat  baik  dari  realisasi  penerimaan  maupun  dari  jumlah  target  hal 

menunjukkan bahwa pajak restoran merupakan salah satu komponen sumber 

PAD  yang tiap tahunnya mengalami peningkatan baik dari realisasi penerimaan 



maupun  dari jumlah target. Antara realisasi penerimaan dan jumlah target juga 

terjadi  kesenjangan/selisih yang tiap tahunnya tidak sama. Hal ini  disebabkan 

beberapa faktor diantaranya jumlah restoran / rumah makan yang selalu berubah 

– ubah. Dan karena adanya tunggakan yang besar yang berakibat pada realisasi 

itu sendiri.

Pajak  restoran  merupakan  salah  satu  pajak  daerah   yang  sangat 

potensial  di  masa  mendatang,  selain  sebagai  kota  pendidikan  dan  kota 

pariwisata, di kota Malang  mulai tumbuh pusat-pusat perbelanjaan yang baru 

dan  dibangunnya  berbagai  macam  properti  serta  berbagai  usaha  lainnya 

diberbagai sudut kota. Karena itu di Kota Malang banyak sekali  restoran atau 

rumah  makan.  Dengan  melihat  perkembangan  pajak  restoran/rumah  makan 

beberapa  tahun  belakangan  ini,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  pajak 

restoran/rumah  makan  merupakan  salah  satu  pendapatan  asli  daerah  yang 

cukup potensial untuk ditingkatkan. Meskipun penerimaan pajak restoran/rumah 

makan  telah  melampaui  target  yang  telah  ditentukan,  namun  pencapaian  ini 

dirasa kurang maksimal  karena masih banyaknya potensi-potensi  yang belum 

digali. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas berupa pemungutan pajak 

restoran dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 (satu) 

atau  100% (seratus  persen).   Sehingga  apabila  rasio  efektivitasnya  semakin 

tinggi,  menggambarkan  kemampuan  daerah  semakin  baik  (Halim,  2004:135). 

Sehingga  dengan  efektifnya  pemungutan  pajak  tersebut  Pemerintah  Daerah 

dapat memperkokoh sistem perekonomiannya.

Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  penulis  perlu  meneliti  efektivitas 

penerimaan pajak restoran/rumah makan yang khususnya dilakukan Dispenda 

Kota  Malang  sebagai  sumber  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD).  Maka  penulis 

tertarik dan memutuskan untuk mengambil judul:



“ANALISIS  KESENJANGAN DAN  EFEKTIVITAS  PENERIMAAN  PAJAK 

RESTORAN PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA MALANG "  (Studi 

Kasus pada Dispenda Kota Malang Tahun 2006 – 2008)

1.2  Rumusan Masalah

Berdasarkan  uraian  pada  latar  belakang  maka  dapat  dirumuskan 

beberapa permasalahan sebagai berikut :

a Bagaimana  kesenjangan  antara  target  dan  realisasi  pajak  restoran  di 

Pemerintah Kota Malang?

b Bagaimana  tingkat  efektivitas  pemungutan  pajak  restoran  ditinjau  dari 

potensi Kota Malang untuk mendorong Pendapatan Asli Daerah?

1.3  Batasan Masalah

Adapun Batasan Masalah adalah sebagai berikut :

a Penerimaan pajak  restoran  dan penerimaan Pendapatan Asli  Daerah  di 

Kota Malang dalam kurun waktu 3 tahun (2006-2008).

b Fokus penelitian dilaksanakan di Dispenda Kota Malang.

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun Tujuan Penelitian adalah sebagai berikut :

a Untuk mengetahui kesenjangan antara target dan realisasi pajak restoran di 

Pemerintah Kota Malang.

b Untuk mengetahui efektivitas pajak restoran Kota Malang kurun waktu 3 

tahun (2006-2008).

1.5  Manfaat Penelitian



a Sebagai sumbangan pemikiran dan masukan bagi Pemerintah Kota Malang 

khususnya Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Malang mengenai 

perkembangan dan keberadaan sektor  pajak restoran sebagai kontribusi 

daerah.

b Memberikan gambaran dan pemahaman yang jelas mengenai keberadaan 

sektor pajak restoran  di kota Malang

c Dapat dimanfaatkan sebagai bahan studi perbandingan atau informasi bagi 

penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan penelitian ini.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Perpajakan

2.1.1 Pengertian Pajak

Definisi  atau  pengertian  pajak  menurut  UU  no  28  tahun  2007 

tentang Ketentuan Umum Perpajakan adalah :

“kontribusi  wajib  pajak  kepada  negara  yang  terhutang  oleh 
pribadi/badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  UU,  dengan 
tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 
keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Mardiasmo (2004:1) dalam buku “Perpajakan” , pengertian pajak 

adalah:

 “Iuran  rakyat  kepada  kas  negara  berdasarkan  undang-undang 
(yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik 
(kontraprestasi)  yang  langsung  dapat  ditunjukkan  dan  yang 
digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Definisi pajak menurut S.I Djajadiningrat (Tjahjono,2005:3) adalah :

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

Dari  definisi  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  pajak  memiliki 

unsur-unsur:

1. Iuran  dari  rakyat  kepada  Negara.  Yang  berhak  memungut  pajak 

hanyalah Negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan  Undang-undang.  Pajak  dipungut  berdasarkan  atau 

dengan kekuatan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya.



3. Tanpa  jasa  timbal  atau  kontraprestasi  dari  Negara  yang  secara 

langsung  dapat  ditunjuk.  Dalam  pembayaran  pajak  tidak  dapat 

ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.2 Fungsi Pajak

Pada  dasarnya  fungsi  pajak  menurut  Tjahyono  (2000)  adalah 

sebagai sumber keuangan negara. Namun ada fungsi lainnya yang tidak 

kalah  pentingnya  yaitu  pajak  sebagai  fungsi  mengatur.  Berikut  adalah 

penjelasan untuk masing-masing fungsi tersebut :

1. Fungsi sumber keuangan negara (budgetair)

Fungsi  sumber  keuangan negara fungsi  pajak untuk memasukkan 

uang ke kas negara atau sebagai sumber penerimaan negara dan 

digunakan untuk pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun 

pengeluaran pembangunan.

2. Fungsi mengatur (regularend) 

Fungsi  mengatur  dimaksudkan  sebagai  usaha  pemerintah  untuk 

turut  campur  tangan  dalam  hal  mengatur,  mengubah  susunan 

pendapatan dan kekayaan sektor swasta.

Contoh :

a. Pajak  yang  tinggi  dikenakan  terhadap  minuman  keras,  untuk 

mengurangi  konsumsi  miniuman  keras  tersebut  yang 



mengganggu kesehatan dan pemborosan serta  dapat  merusak 

akhlaq/moral.

b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang – barang mewah 

untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

c. Tarif pajak untuk ekspor sebanyak 0% untuk mendorong ekspor 

produk Indonesia di pasaran dunia.

2.1.3 Pengelompokan Pajak

Berikut  ini  adalah  penggolongan  pajak  yang  dibedakan  menurut 

golongannya,  sifatnya dan menurut  lembaga pemungutannya (Tjahyono 

1999:7):

1. Menurut golongannya pajak dibagi dua (Tjahyono 1999:7-8) yaitu:

a. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya dipikul sendiri oleh wajib 

pajak yang bersangkutan, tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan.

b. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang bebannya dapat dilimpahkan 

kepada pihak   ketiga atau konsumen.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai, Bea Materai, Bea Balik Nama.

2. Menurut Sifatnya pajak dibagi menjadi dua (Tjahyono 1999:9) yaitu:

a . Pajak  subyektif  adalah  pajak  yang  berpangkal  atau 

berdasarkan pada             subyeknya,  dalam arti  memperhatikan 

keadaan diri wajib pajak 

Contoh: Pajak Penghasilan.

b    Pajak Obyektif  adalah pajak yang pengenaanya  berpangkal pada 

obyeknya    tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak



Contoh: PPN, PPnBM, PBB.

3. Menurut Lembaga Pemungut pajak dibagi menjadi dua yaitu pajak Negara 

(pajak pusat) dan pajak daerah (Mardiasmo 2003:6) 

a. Pajak  Pusat  adalah  pajak  yang  dipungut  pemerintah  pusat  yang 

penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan 

hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga Negara.

Contoh: PPh, PPN, PPnBM, dan Bea Materai.

b. Pajak  Daerah  adalah  pajak  yang  dipungut  oleh  pemerintah  daerah 

berdasarkan UU No. 18 Tahun 1997 yang disempurnakan dalam UU 

No. 34 Tahun 2000 dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah 

tangga daerah masing-masing. Pajak Daerah terdiri atas:

1. Pajak  Daerah  Tingkat  I  (Propinsi),  contoh:  Pajak  Kendaraan 

Bermotor   dan  Kendaraan  di  atas  Air,  Pajak  Bahan  Bakar 

Kendaraan  Bermotor,  Pajak  Pengambilan  dan  Pemanfaatan  Air 

Bawah Tanah dan Air Permukaan.

2.  Pajak  Daerah  Tingkat  II   (Kota/Kabupaten),  contoh:  Pajak 

Reklame,  Pajak     Hotel,  Pajak  Restoran,  Pajak  Hiburan,  Pajak 

Penerangan  Jalan,  Pajak  Pengambilan  Bahan  Galian  C,  Pajak 

Parkir.

3. Macam – macam retribusi antara lain Retribusi jasa umum, retribusi 

jasa usaha, retribusi Perizinan Tertentu 

2.1.4 Syarat Pemungutan Pajak

 Dalam  rangka  pemenuhan  rasa  keadilan  tersebutlah  maka 

penyusunan  Undang-undang  pajak  harus  memenuhi  syarat-syarat 

tertentu.  Menurut  Adam  Smith  dalam  bukunya  Wealth  of  Nations 



(Soemitro,  1990)  ada  empat  syarat  untuk  tercapainya  peraturan  pajak 

yang adil (Tjahyono, 1999:21) yaitu :

1. Prinsip Kesamaan (Equality)

Prinsip  Kesamaan (Equality)  adalah  Pemungutan pajak  harus  adil 

disesuaikan dengan kemampuan/keadaan wajib pajak.

2. Prinsip Kepastian Hukum (Certainty)

Prinsip  Kepastian  Hukum  (Certainty)  adalah  dalam  pemungutan 

pajak harus jelas,  tegas dan pasti  sehingga dimengerti  oleh wajib 

pajak.

3. Prinsip Kelayakan (Convinience of Payment)

Prinsip  Kelayakan  (Convinience  of  Payment)  adalah  pajak  yang 

harus dipungut secara tepat serta tidak memberatkan wajib pajak, 

misalnya pada saat menerima penghasilan.

4. Prinsip Ekonomi (Economics of Collection)

Secara ekonomi biaya pemungutan dan pemenuhan kewajiban pajak 

bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin.

2.1.5 Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut  Mardiasmo (2003:6)  pemungutan pajak dapat  dilakukan 

dengan tiga cara berikut ini, yaitu :

1. Stelsel Nyata (riil)

Pengenaan  pajak  didasarkan  pada  obyek  atau  penghasilan  yang 

sesungguhnya diperoleh oleh wajib pajak.  Dengan demikian pajak 



baru dapat dipungut setelah akhir tahun pajak yaitu setelah diketahui 

penghasilan yang sesungguhnya.

2. Stelsel Anggaran (fictive stelsel) 

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan dan anggapan 

tersebut  tergantung bunyi  Undang-undangnya.  Misalnya anggapan 

bahwa penghasilan tahun sekarang sama dengan penghasilan tahun 

lalu,  sehingga  pada  awal  tahun  sudah  dapat  diketahui  besarnya 

pajak yang terutang. 

3. Stelsel campuran

Kombinasi antara stelsel riil dan stelsel anggapan. Pengenaan pajak 

dilakukan pada awal tahun berdasarkan anggapan dan pada akhir 

tahun dilakukan koreksi.     

2.1.6 Asas Pemungutan Pajak 

Menurut  Tjahyono  (1999:26)  Asas  pemungutan  pajak  dibagi 

menjadi tiga macam yaitu sebagai berikut :

1. Asas Domisili (tempat tinggal)

Negara  dimana  wajib  pajak  tinggal  berhak  mengenakan  pajak 

terhadap semua penghasilan wajib pajak. Siapa saja yang bertempat 

kediaman di  Indonesia  dikenakan pajak  atas segala  pengahasilan 

yang  diperoleh  di  Indonesia  maupun  di  perolehnya  dari  luar 

Indonesia.



2. Asas Sumber

Pengenaan  pajak  tergantung  adanya  sumber  disuatu  Negara. 

Siapapun  yang  menerima  penghasilan  dari  Indonesia,  akan 

dikenakan pajak oleh negara Indonesia, baik wajib pajak bertempat 

tinggal di Indonesia maupun di luar negeri.

3. Asas Kebangsaan 

Asas  ini  menghubungkan  pengenaan  pajak  dengan  kebangsaan 

suatu Negara, dimana setiap orang asing yang bertempat tinggal di 

Indonesia diperlukan untuk membayar pajak. 

2.2 Tinjauan Umum Desentralisasi

Berbicara  masalah  otonomi  daerah,  mau  tidak  mau  harus 

mengetahui pula tentang teori desentralisasi. Otonomi daerah tidak akan 

pernah  dalam konteks  organisasi  negara  bila  teori  desentralisasi  tidak 

dijadikan  dasar  pemikiran.  Dengan  desentralisasi,  maka  dimungkinkan 

adanya otonomi daerah. Desentralisasi  menurut  Undang-undang No 32 

Tahun 2004 tentang  Pemerintahan Daerah dalam Pasal 1 angka 7 adalah 

penyerahan  wewenang  pemerintahan  oleh  Pemerintah  kepada  daerah 

otonom  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan  dalam 

sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dasar dari inisiatif seperti ini 

adalah  desentralisasi  .dapat  memindahkan  proses  pengambilan 

keputusan ke pemerintah yang  lebih dekat  dengan masyarakat,  karena 

merekalah  yang  akan  merasakan  langsung  program  pelayanan  yang 

dirancang kemudian dilaksanakan oleh pemerintah.



Konsep  desentralisasi  didefinisikan  dalam  berbagai  pengertian. 

Menurut  The  Liang  Gie  seperti  yang  dikutuip  oleh  Kaho  (1982:12), 

menyatakan  bahwa  desentralisasi  adalah  wewenang  dari  pemerintah 

pusat  kepada  satuan-satuan  pemerintahan  untuk  menyelenggarakan 

segenap  kepentingan  setempat  dari  sekelompok  penduduk  yang 

mendiami suatu wilayah. Satuan organisasi pemerintahan tersebut berikut 

lingkungan  wilayahnya  disebut  daerah  otonom,  sedangkan  wewenang 

untuk menyelenggarakan segenap kepentingan daerah yang diterima oleh 

satuan organisasi pemerintahan itu dinamakan otonomi.

Senada dengan tujuan desentralisasi The Liang Gie dalam Kaho 

(1982:7)  memberikan ulasan mengapa menganut  desentralisasi,  antara 

lain:

a. Dilihat  dari  sudut  politik  sebagai  permainan  kekuasaan, 

desentralisasi  dimaksudkan  untuk  mencegah  penumpukan 

kekuasaan  pada  satu  pihak  saja  yang  akhirnya  dapat 

menimbulkan irani;

b. Dalam  bidang  politik  penyelenggaraan  desentralisasi  dianggap 

sebagai  tindakan  pendemokrasian,  untuk  menarik  rakyat  ikut 

serta  dalam  pemerintahan  dan  melatih  diri  dalam 

mempergunakan hak-hak pendemokrasian;

c. Dari  sudut  teknis  organisatoris  pemerintahan,  alasan 

mengadakan  Pemerintahan  Daerah  (desentrallisasi)  adalah 

semata-mata untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien. 

Apa  yang  dianggap  lebih  tepat  untu  pemerintah  daerah, 



pengurusannya  diserahkan  kepada  daerah.  Hal-hal  yang  lebih 

tepat ditangani pusat, diurus oleh pemerintah pusat.

d. Dari segi kultur, desentralisasi perlu diadakan supaya perhatian 

dapat sepenuhnya dapat ditumpahkan kepada kekhususan suatu 

daerah, seperti geografi, keadaan penduduk, kegiatan ekonomi, 

watak, kebudayaan atau latar belakang sejarahnya.

e. Dari  sudut  kepentingan  pembangunan  ekonomi,  desentralisasi 

diperlukan oleh Pemerintah Daerah supaya dapat lebih banyak 

dan  secara  langsung  menangani  pelaksanaan  pembangunan 

tersebut.

2.3 Pengertian Otonomi Daerah

 Pengertian Otonomi Daerah menurut UU Pemda Nomor 32 Tahun 

2004  Pasal  1  ayat  (5)  adalah  hak,  wewenang,  dan  kewajiban  daerah 

otonom untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintah  dan 

kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

Kemudian  dalam penjelasan  UU Pemda Nomor  32  Tahun 2004 

tentang Pemerintah Daerah bahwa pelaksanaan otonomi  daerah  harus 

dapat  meningkatkan  kemandirian  daerah.  Oleh  karena  itu,  dalam 

penyelenggaraan  otonomi  daerah  didasarkan  pada  asas  desentralisasi 

dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada 

daerah secara proposional nasional yang berkeadilan serta pertimbangan 

keuangan pusat dan daerah.



Otonomi  daerah  dapat  dikatakan  luas  karena  kewenangan 

pemerintah hampir  seluruhnya berada di  Daerah Kabupaten atau Kota, 

disebut nyata karena kewenangan yang diselenggarakan itu menyangkut 

yang  diperlukan,  tumbuh,  hidup,  dan  berkembang  di  daerah,  disebut 

bertanggung  jawab  karena  kewenangan  yang  diserahkan  harus  demi 

pencapaian  tujuan  otonomi  daerah,  yaitu  peningakatan  pelayanan  dan 

kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Disamping itu otonomi seluas-

luasnya (keleluasaan  otonomi)  juga  mencakup  kewenangan  yang  utuh 

dan  bulat  dalam  penyelenggaraan  melalui  perencanaan,  pelaksanaan, 

pengawasan, pengendalian dan evaluasi sendiri (Self Evaluation). 

2.3.1 Otonomi Daerah Ditinjau dari Segi Ekonomi

Menurut Khusnul dkk (2006:14) dalam konteks otonomi daerah, value for 

money merupakan jembatan untuk menghantarkan pemerintah daerah mencapai 

good  governance.  Value  for  money berarti  diterapkannya  tiga  prisip  dalam 

proses penganggaran yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektifitas.  Value for money 

tersebut  harus  dioperasionalkan  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah  dan 

anggaran  daerah.  Untuk  mendukung  dilakukannya  pengelolaan  dana  publik 

(public  money)  yang mendasarkan konsep  value for  money,  maka diperlukan 

sistem  pengelolaan  keuangan  daerah  dan  anggaran  daerah  yang  baik.  Hal 

tersebut dapat tercapai apabila pemerintahan daerah memiliki sistem akuntansi 

yang baik.

Sejalan dengan itu,  Pemerintah Daerah harus dapat mendayagunakan 

potensi  sumber  daya  daerah  secara  optimal.  Dengan  semakin  berkurangnya 

tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat, daerah 



dituntut  mampu  meningkatkan  profesionalisme  aparaturnya.  Aparat  mampu 

melaksanakan reformasi akuntansi keuangan daerah dan menajemen keuangan 

daerah,  melaksanakan  perencanaan  strategi  secara  benar.  Akhirnya  akan 

memacu  terwujudnya  otonomi  daerah  yang  nyata,  dinamis,  serasi  dan 

bertanggung  jawab.  Seluruh  kegiatan  tadi  dapat  memperkokoh  basis 

perekonomian daerah, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam 

menyongsong era perekonomian global.

2.3.2 Pengertian Pemerintah Daerah

Menurut Pasal I ayat (2) UU Otonomi Daerah Tahun 2004 yang dimaksud 

pemerintahan  daerah  adalah  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  oleh 

pemerintah daerah dan DPRD menurut  asas otonomi dan tugas pembantuan 

dengan  prinsip  otonomi  seluas-luasnya  dalam  sistem  dan  prinsip  Negara 

Kesatuan  Republik  Indonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sesuai  dengan  UUD  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  dalam 

pejelasannya  pemerintah  daerah  berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus 

sendiri  urusan  pemerintahan  menurut  asas  otonomi  dan  tugas  pembantuan. 

Pemberian  otonomi  luas  kepada  daerah  diarahkan  untuk  mempercepat 

terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat.  Disamping  itu  melalui  otonomi  yang 

luas,  daerah  diharapkan  mampu  meningkatkan  daya  saing  dengan 

memperhatikan  prinsip  demokrasi,  pemerataan,  keadilan,  keistimewaan  dan 

kekhususan.  Potensi  dan  keanekaragaman  daerah  dalam  sistem  Negara 

Kesatuan Republik Indonesia dapat dioptimalkan.

Aspek hubungan wewenang memperhatikan kekhususan dan keragaman 

daerah  dalam sistem Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Aspek  hubungan 

keuangan,  pelayanan  umum,  pemanfaatan  Sumber  Daya  Alam  (SDA)  dan 



sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Disamping itu, perlu 

diperhatikan  pula  peluang  dan  tantangan  dalam  persaingan  global  dengan 

pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2.3.3 Pendapatan Daerah   

Bedasarkan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

dan  UU  No.33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  antara 

Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  yang  dimaksud  dengan 

pendapatan daerah adalah semua hak Pemerintah Daerah yang diakui 

sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran 

yang  bersangkutan.  Dalam  kedua  Undang-undang  tersebut,  juga 

menetapkan  bahwa  penerimaan  daerah  dan  pembiayaan.  Adapun 

sumber-sumber pendapatan terdiri dari: 

1. Pendapatan Asli Daerah:

a. Pajak daerah:

1. Pajak Hotel

2. Pajak Restoran

3. Pajak Hiburan

4. Pajak Reklame

5. Pajak Penerangan Jalan

6. Pajak Parkir

b. Retribusi Daerah

Yang  dimaksud  dengan  retribusi  adalah  pungutan  pendapatan 

oleh daerah sebagai  pengganti  kerugian yang diberikan oleh daerah 

kepada  siapa  saja  yang  membutuhkan  diensten  itu,  misalnya  bea 

pasar,  air  minun,  tambangan,  uang  sekolah,  pemakaian  tempat 



pemandian, lapangan olah raga, serta bea pemeriksaan susu, daging, 

hewan, dan lain-lain. 

Retribusi  daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran 

atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau 

diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau 

badan.  Sedangkan  Wajib  retribusi  adalah  orang  pribadi  atau  badan 

yang  menurut  peraturan  perundang-undangan  retribusi  diwajibkan 

untuk  melakukan  pembayaran  retribusi  termasuk  pemungutan  atau 

pemotongan retribusi  tertentu.  Mengenai  retribusi  daerah,  dalam UU 

Drt. (Undang-undang Darurat)  No. 12 Tahun 1957 tentang Peraturan 

Umum  Retribusi  Daerah,  didefinisikan  sebagai  pungutan  daerah 

sebagai  pembayaran  pemakaian  atau  karena  memperoleh  jasa 

pekerjaan,  usaha  atau  milik  daerah  bagi  yang  berkepentingan  atau 

karena  jasa  yang  diberikan  oleh  daerah.  Retribusi  daerah  tidak 

dimaksudkan sebagai pembayaran yang dipungut oleh daerah sebagai 

penyelenggaraan  perusahaan  atau  usaha  yang  dianggap  sebagai 

perusahaan. 

Retribusi daerah terdiri dari:

1. Retrbusi Jasa Umum

2. Retribusi Jasa Usaha

3. Retribusi Perizinan Tertentu 

c. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pengertiannya  adalah  pengelolaan  kekayaan  daerah  selain 

keenam pajak daerah (Pajak Hotel,  Pajak Restoran,  Pajak Reklame, 

Pajak Hiburan,  Pajak Parkir,  Pajak Penerangan Jalan)  yang dikelola 

oleh pemerintah Kota Batu yang iurannya wajib dilakukan oleh Badan 

Usaha  Milik  Negara  kepada  daerah  tanpa  imbalan  langsung  yang 



seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-

undangan  yang  berlaku,  yang  digunakan  untuk  membiayai 

penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

- Laba Perusahaan Milik Daerah:

a. Perusahaan Daerah Air Minum

b. Penerimaan Deviden Bank Jatim

2. Dana Perimbangan

 Yaitu  dana  yang  bersumber  dari  pendapatan  APBN  (Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Nasional) yang dialokasikan kepada daerah untuk 

mendanai  kebutuhan  daerah  dalam  rangka  pelaksanaan  desentralisasi. 

Dana  Perimbangan  terdiri  atas  Dana  Bagi  Hasil,  Dana  Alokasi  Umum 

(DAU),  dan Dana Alokasi  Khusus (DAK).  Dana Bagi  Hasil  sendiri  dapat 

bersumber dari pajak (yaitu PBB, BPHTB, dan PPh Pasal 25 dan Pasal 29 

Wajib Pajak Orang Pribadi = Dalam Negeri (WPOP-DN) dan PPh Pasal 21) 

dan  dari  hasil  sumber  daya  alam  (kehutanan,  pertambangan  umum, 

perikanan,  pertambangan  minyak  bumi,  pertambangan  gas  bumi  dan 

pertambangan  panas  bumi)  yang  masing-masing  pembagian  dan 

peruntukannya  diatur  secara  rinci.  Untuk  DAU ditentukan bahwa jumlah 

keseluruhannya minimal  26% dari  Pendapatan Dalam Negeri  Neto yang 

ditetapkan dalam APBN yang untuk suatu daerah dialokasikan atas dasar 

celah fiskal dan alokasi dasar. Sementara itu, untuk DAK ditetapkan setiap 

tahun  dalam  APBN  yang  dialokasikan  kepada  daerah  untuk  mendanai 

kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dengan tetap ditentukan 

adanya  dana  pendamping  yang  berasal  dari  daerah  sendiri,  yakni 

sekurang-kurangnya 10% dari DAK untuk daerah tersebut.



3. Lain-lain PAD yang Sah:

Pengelolaan kekayaan daerah selain  keenam pajak daerah (Pajak 

Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak 

Penerangan  Jalan)  yang  dikelola  oleh  pemerintah  Kota  Malang. 

Pengertiannya adalah iuran wajib yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik 

Negara  kepada  daerah  tanpa  imbalan  langsung  yang  seimbang,  yang 

dapat  dipaksakan  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang 

berlaku,  yang  digunakan untuk  membiayai  penyelenggaraan  pemerintah 

daerah dan pembangunan daerah. Untuk Kota Malang penerimaan lain-lain 

yang sah antara lain:

a. Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan

b. Penerimaan Jasa Dan Giro

c. Pendapatan Bunga Deposito

d. Pendapatan Denda Pajak

e. Pendapatan Denda Retribusi

f. Pendapatan Dari Pengembalian 

g. Pendapatan Lain-lain

Sumber  penerimaan  daerah  yang  kedua,  yaitu  pembiayaan  yang 

bersumber dari:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran daerah;

b. Penerimaan pinjaman daerah;

c. Dana cadangan daerah; dan

d. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.



2.4 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli  Daerah (PAD) menurut  Undang-undang No.  33 

Tahun  2004  adalah  terdiri  dari  penerimaan  daerah  dari  sektor  pajak 

daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengolahan 

kekayaan  daerahnya  yang  dipisahakan,  dan  lain-lain  pendapatan  yang 

sah. Undang-undang tersebut juga menyebutkan bahwa tujuan dari PAD 

adalah  memberikan  kewenangan  kepada  Pemerintah  Daerah  untuk 

mendanai  pelaksanaan  otonomi  daerah  sesuai  dengan  potensi  daerah 

sebagai  perwujudan  desentralisasi.  Untuk  melihat  kemampuan  daerah 

dalam rangka  self  supporting  dari  segi keuangan daerah dalam rangka 

mengurangi  ketergantungan  terhadap  pemerintah  pusat,  salah  satunya 

dan yang paling nyata adalah dengan melihat komposisi PAD, semakin 

besar pula kemampuan daerah untuk memikul tanggung jawab yang lebih 

besar. Tetapi semakin kecil komposisi PAD terhadap penerimaan daerah 

maka  ketergantungan  terhadap  pusat  juga  semakin  besar.  Sedangkan 

dampak  yang  dirasakan  masyarakat  dengan  adanya  peningkatan 

penerimaan  PAD  adalah  kelancaran  pembangunan.  Pembangunan  ini 

meliputi berbagai sektor diantaranya pembangunan jalan, pembangunan 

fasilitas  umum seperti:  sarana  olah  raga,  pasar,  masjid,  jembatan  dan 

fasilitas lainnya.



2.5 Pajak Pembangunan I (PBI)

2.5.1 Sejarah Pemungutan Dan Dasar Hukum 

Dalam Wikipedia  Indonesia  (  2008  )  sejarah  pemungutan  Pajak 

Pembangunan I berawal dari jaman Revolusi Fisik, dimana para pejuang 

membutuhkan dana dalam melaksanakan perjuangan untuk memperoleh 

dan  mempertahankan  kemerdekaan.  Dana  tersebut  diperoleh  dengan 

memperoleh  beberapa  persen  (%)  dari  "pembayaran"  dirumah 

penginapan dan rumah makan, dimana keihklasan oleh khalayak ramai 

tersebut dimaksudkan sebagai sumbangan terhadap kemerdekaan negara 

kita,  dengan  nama  Fonds Kemerdekaan  atau  fonds lainnya.  Baik 

pengumpulan  maupun  penggunaan  Dana  tersebut  cukup  menimbulkan 

keragu-raguan masyarakat  apakah semua sumbangan tersebut  sampai 

ditangan yang berwajib atau tidak. Karena Negara saat itu memerlukan 

lebih  banyak  uang  guna  pembangunan,  maka  Pemerintah  bermaksud 

meresmikan sumbangan sukarela tersebut menjadi pajak. Dengan jalan 

ini maka keragu-raguan umum yang ada dimasyarakat dapat dihilangkan, 

dengan  ditetapkannya  Undang-undang  Darurat  yang  mengatur 

pemungutan  Pajak  di  maksud.  Berdasarkan  hal  tersebut  diatas, 

dikeluarkan Undang-undang Darurat nomor 14 Tahun 1947 mulai berlaku 

pada tanggal  1 Januari  1947 selanjutnya diubah dan ditambah dengan 

Undang-undang Nomor 27 Tahun 1957, kemudian berdasarkan Undang-

undang Nomor 32 Tahun 1956 - jo PP Nomor 3 Tahun 1957, jenis Pajak 

ini dinyatakan sebagai Pajak Daerah.



2.5.2 Pokok Pengertian

Dalam Wikipedia Indonesia ( 2008 ), pokok-pokok pengertian Pajak 

Pembangunan I sebagai berikut :

1. Pembayaran ialah : Jumlah uang yang dibayarkan guna sewa kamar, 

dan/atau pembelian makanan, minuman dan lain-lain, termasuk pula 

semua tambahan dengan nama apapun juga, kecuali Pajak, kepada 

Rumah  -  rumah  Makan  dan  Rumah  Penginapan  di  Wilayah  Suatu 

Daerah 

2. Rumah Penginapan ialah :  Perusahaan yang  menyewakan ruangan 

penginapan  untuk  umum,  termasuk  dalam  pengertian  Rumah 

Penginapan adalah Hotel, Gubuk Pariwisata (Cottage), motel (Motorist 

Hotel),  Losmen,  Wisma Pariwisata,  Pesanggrahan  (Hostel),  Pondok 

Pariwisata (Homme Stay), Penginapan Remaja (Youth Hostel). 

3. Rumah  Makan  ialah  :  Perusahaan  yang  memakai  bangunan  yang 

bersifat tetap atau sementara untuk menjual makanan dan minuman 

dengan menyediakan tempat untuk menyantapnya atau dimaksudkan 

juga  Perusahaan  yang  melakukan  usaha  untuk  melayani  pesanan 

makanan  (Catering  Service),  begitu  pula  usaha-usaha  seperti  Bar, 

Cafetaria, Klub Malam, Pedagang Makanan Kakilima, Coffe Shop dan 

sejenisnya. 

4. Bangunan ialah : Sesuai dengan Surat Edaran Kepala Jawatan Pajak 

Nomor  PPb.  1/1-3-13  tanggal  28  Oktober  1950,  maka  maksud 

Undang-undang  dengan  mengadakan  syarat  "Bangunan"  ialah 

terutama untuk menetapkan bahwa penanggung pajak hanyalah yang 



memiliki  suatu perlengkapan alat  yang tetap (vaste inrechting)  yang 

memberikan kesempatan untuk makan dan minum, tidak berarti bahwa 

syarat tersebut harus melekat dengan tanah. 

2.5.3 Subyek Pajak

Seperti yang diatur dalam pasal 14 ayat (1) peraturan Daerah dimaksud 

adalah mereka yang memiliki Rumah Makan dan atau Rumah Penginapan. Hal 

tersebut  berarti  bahwa  pemilik  Rumah  Makan  dan  Rumah  penginapan  wajib 

membayar jumlah pajak yang terhutang. Untuk memenuhi kewajiban dimaksud, 

pemilik perusahaan dapat menambah jumlah pembayaran sebesar jumlah pajak 

yang sudah ditetapkan, dengan demikina pemilik perusahan dapat juga disebut 

sebagai  wajib  pungut,  selanjutnya  kewajiban  berikutnya  adalah  menyetorkan 

Pajak Pembangunan I yang sudah dipungut.

2.5.4 Obyek Pajak

Dalam  Wikimedia  Indonesia  (  2008  ),  objek  pajak  Pajak 

Pembangunan I adalah semua pembayaran yang dlakukan pada Rumah 

Makan dan Rumah Penginapan yang berada di Wilayah Daerah Tertentu.

2.5.5 Cara Melunasi Pajak Pembangunan I

Dalam  Wikipedia  Indonesia  (  2008  ),  cara  melunasi  Pajak 

Pembangunan I adalah sebagai berikut :

1. Dengan cara setor Tunai ( CS = Constante Stor ting). Pada sistem ini 

atau yang dikenal  dengan wajib pajak pasal  5 ayat  (1),  wajib pajak 

akan dilengkapi dengan : 

a. Surat Penunjukan sebagai wajib pajak pasal 5 ayat (1). 



b. Penuntun dalam pelaksanaan. 

c. Maklumat. 

d. Dengan  sistem  CS  wajib  pajak  mendapat  kepercayaan  dair 

Pemerintah untuk menghitung, memungut dan menyetor sendiri 

pajak yang terhutang. Secara tidak langsung denga sistem ini, 

dapat  jumlah-jumlah  tertentu  wajib  pajak  mendapat  kredit  dari 

pemerintah.  Oleh  karena  pembayaran  pajak  untuk  bulan  yang 

bersangkutan harus disetor tanggal 15 bulan berikutnya. Jumlah 

pajak yang harus dibayarpun selalu  proporsional  yaitu  sebesar 

10% dari omzet. 

2. Dengan  sistem  Surat  ketetapan  Pajak  (SKP)  atau  dikenal  sebagai 

wajib pajak pasal 5 ayat (2). Sistem ini diterapkan kepada golongan 

wajib pajak yang dinyatakan mampu melaksanakan kewajiban sebagai 

yang  dilakukan  oleh  wajib  pajak  pasal  5  ayat  (1).  Oleh  karena  itu, 

penetapan  pajaknya  dilakukan  dengan  cara  menaksir  dengan 

menggunakan SKP.  Jenis-jenis  Surat  Ketetapan  Pajak  (SKP)  dapat 

dirinci sebagai berikut : 

a. Surat Ketetapan Pajak Sementara (Sementara I, II, III). 

b. Surat  Ketetapan  Pajak  Rampung,  yang,  yang  merupakan 

ketettapan difinitif setelah akhir tahun takwim. 

c. Tagihan  Tambahan  Ketetapan  Pajak  (TTKP)  umumnya 

dikenakan kepada wajib Pajak CS yang kurang, tidak semestinya 

atau sama sekali tidka menyetor pajaknya. Namun tidka menutup 

kemungkinan diterapkan kepada wajib pajak SKP yang diketahui 



atau  diketemukan  novum  baru,  bahwa  penetapannya  masih 

kurang. 

3. Dengan sistem Meterai Pembangunan (MP) atau yang dikenal sebagai 

wajib pajak pasal 5 ayat (3) Golongan wajib pajak ini, menurut sifat dan 

keadaan bangunan yang  digunakan untuk usaha adalah tidak tetap 

dan  tidak  menetap.  Mengingat  akan  sifat  dan  keadaan usaha para 

wajib  pajak  tersebut,  maka  penetapan  jumlah  pajaknya  dilakukan 

dengan  taksiran  untuk  jangka  waktu  paling  lama  3  (tiga)  bulan. 

Pembayaran pajak dimaksud dilakukan setiap akhir minggu dari suatu 

minggu  dimana  pajak  itu  terhutang  dengan  menggunakan  Meterai 

Pembangunan ( MP ). 

2.6 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2.6.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Pajak  Pertambahan  Nilai  merupakan  pengganti  dari  Pajak 

Penjualan. Pajak Pertambahan Nilai  (PPN) adalah pajak atas konsumsi 

dalam  negeri  yang  hanya  dikenakan  atas  barang  atau  jasa  yang 

dikonsumsi di dalam daerah pabean Republik Indonesia. Apabila barang 

atau  jasa  itu  akan  dikonsumsi  di  luar  negeri,  tidak  dikenakan  PPN di 

Indonesia.  Ini  sesuai  dalam  pengenaan  PPN  yaitu  PPN  dikenakan 

ditempat tujuan barang atau jasa akan dikonsumsi.

Subyek Pajak



1. Pengusaha dan Pengusaha Kena Pajak 

 Berdasarkan Pasal 4, Pasal 16C dan Pasal 16D UU PPN 1984 

serta  Pasal  2 ayat  (2)  PP Nomor 142 Tahun 2000 subyek PPN dapat 

dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

A. Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Termasuk dalam kelompok ini adalah pengusaha yang melakukan 

kegiatan  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  4  huruf  a  yaitu 

menyerahkan  BKP  (Barang  Kena  Pajak),  Pasal  4  huruf  c  yaitu 

menyerahkan JKP (Jasa Kena Pajak), dan Pasal 4 huruf f UU PPN 

1984  yaitu  mengekspor  BKP,  serta  bentuk  kerja  sama  operasi 

sebagaimana diatur  dalam Pasal  2  ayat  (2)  PP Nomor  143  Tahun 

2000. Sedangkan pengertian PKP dirumuskan dalam Pasal 1 angka 

15 UU PPN 1984 yang kemudian disempurnakan oleh Pasal 2 ayat (1) 

PP  Nomor  143  Tahun  2000  yaitu  pengusaha  yang  sejak  semula 

bermaksud melakukan penyerahan  BKP dan atau JKP atau  ekspor 

BKP.

B. Bukan Pengusaha Kena Pajak

Pengusaha  bukan  PKP  yang  menjadi  subyek  PPN  meliputi 

pengusaha  (  orang  pribadi  atau  badan  )  yang  melakukan  kegiatan 

mengimpor BKP,, memanfaatkan BKP tidak berujud atau JKP dari luar 

daerah  pabean  ke  dalam  daerah  pabean  dan  membangun  sendiri 

diluar kegiatan usaha atau pekerjaannya.



2. Pengusaha Kecil

Pengusaha kecil adalah pengusaha yang menyerahkan BKP dengan 

batasan omzet dalam satu tahun tidak lebih dari 360 juta, atau lebih 50% 

dari seluruh jumlah peredaran bruto berasal dari penyerahan barang yang 

merupakan BKP dan juga menyerahkan JKP yang mempunyai  batasan 

omzet  dalam satu  tahun tidak  lebih  dari  180  juta,  atau  lebih  50% dari 

jumlah  peredaran  bruto  yang  berasal  dari  penyerahan  jasa  yang 

merupakan JKP.  

2.6.2 Obyek Pajak         

Obyek PPN diatur dalam Pasal 4, Pasal 16C dan Pasal 16D UU 

Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 18 

Tahun 2000 (untuk selanjutnya disebut  UU PPN 1984) adalah sebagai 

berikut :

a. Penyerahan  Barang  Kena  Pajak  didalam  daerah  pabean  yang 

dilakukan oleh pengusaha.

b. Impor Barang Kena Pajak,

c. Penyerahan Jasa Kena Pajak didalam daerah pabean yang dilakukan 

oleh pengusaha.

d. Pemanfaatan  Barang  Kena  Pajak  tidak  berwujud  dari  luar  daerah 

pabean ke dalam daerah pabean.

e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean 

ke dalam daerah pabean.

f. Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak



g. Membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau 

pekerjaan oleh orang pribadi atau badan.

h. Penyerahan  aktiva  oleh  PKP  yang  menurut  tujuan  semula  aktiva 

tersebut  tidak  untuk  diperjualbelikan  sepanjang  PPN  yang  dibayar 

pada sat perolehannya dapat dikreditkan.

2.6.3 Tarip Pajak Pertambahan Nilai

1. Tarip Pajak Pertambahan Nilai adalah 10 %

2. Tarip Pajak Pertambahan Nilai atas ekspor Barang Kena Pajak adalah 

0%

Pajak  Pertambahan  Nilai  adalah  pajak  yang  dikenakan  atas 

konsumsi Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. Oleh karena itu, 

Barang  Kena  Pajak  yang  diekspor  atau  dikonsumsi  di  luar  Daerah 

Pabean,  dikenakan  Pajak  Pertambahan  Nilai  dengan  tarip  0%. 

Penggunaan tarip 0% bukan berarti  pembebasan dari  pengenaan PPN. 

Dengan demikian,  Pajak Masukan yang telah dibayar  dari  barang yang 

diekspor tetap dapat dikreditkan. 

Berdasarkan  pertimbangan  perkembangan  ekonomi  dan/atau 

peningkatan kebutuhan dana pembangunan, Pemerintah diberi wewenang 

merubah tarip Pajak Pertambahan Nilai menjadi serendah-rendahnya 5% 

dan setinggi-tingginya 15% dengan tetap memakai prinsip tarip tunggal. 

Perubahan tarip sebagaimana dimaksud pada ayat ini, dikemukakan oleh 

Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka pembahasan 

dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara



2.6.4 Dasar Pengenaan Pajak

Pajak  Pertambahan  Nilai  yang  terutang  dihitung  dengan  cara 

mengalikan tarip dengan Dasar Pengenaan Pajak

PPN = Tarip X Dasar Pengenaan Pajak

Dasar  Pengenaan  Pajak  (DPP)  adalah  jumlah  Harga  Jual, 

Penggantian ,  Nilai  Impor,  Nilai  Ekspor atau Nilai  Lain yang ditetapkan 

dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk 

menghitung pajak yang terutang.

2.6.5 Penghitungan Pajak

Cara  menhitung  Pajak  Pertambahan  Nilai  yang  terutang  adalah 

dengan mengalikan jumlah Dasar Pengenaan Pajak dengan tarip pajak. 

Pajak  yang  terutang  ini  merupakan  Pajak  Keluaran  yaitu  Pajak 

Pertambahan Nilai  terutang yang wajib dipungut  oleh Pengusaha Kena 

Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa 

Kena Pajak atau ekspor Barang Kena Pajak.

2.6.6 Saat Terutang Pajak Pertambahan Nilai

Saat  terutang  PPN  dapat  diartikan  dalam  keadaan  yang 

bagaimana kewajiban PPN tersebut  muncul  atau mulai  terutang,  Pajak 

Pertambahan Nilai tersebut terutang pada saat:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak 

2. Impor Barang Kena Pajak

3. Penyerahan Jasa Kena Pajak



4. Pemanfaatan  Barang  Kena  Pajak  tidak  berwujud  dari  luar  Daerah 

Pabean

5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean

6. Ekspor Barang Kena Pajak

7. Pada saat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak

2.6.7 Keterkaitan  antara Pajak  Pertambahan  Nilai  dengan  Pajak 

Restoran

Keterkaitan antara Pajak Pertambahan Nilai dengan Pajak restoran 

terjadi  pada  saat  pembelian  bahan mentah  oleh  Restoran  di  swalayan 

maupun supermarket,  maka bahan-bahan yang dibeli  sudah dikenakan 

Pajak Pertambahan Nilai. 

2.7 Pajak Daerah

5.1 Pengertian Pajak Daerah

Salah satu peranan pemerintah dalam sistem perekonomian adalah 

melakukan  pemungutan  pajak.  Setiap  orang  yang  hidup  dalam  suatu 

negara pasti berurusan dengan pajak. Oleh sebab itu, sebagai anggota 

masyarakat  setiap  orang  wajib  mengetahui  segala  permasalahan  yang 

berhubungan  dengan  pajak.  Secara  umum  pajak  diartikan  sebagai 

pembayaran  wajib  dari  perorangan  atau  badan  hukum kepada  negara 

untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah bagi kepentingan 

umum.

Menurut Undang-undang No.34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan Pajak Daerah adalah iuran 



wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa 

imbalan langsung yang  seimbang,  yang  dapat  dipaksakan berdasarkan 

peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  yang  digunakan  untuk 

membiayai  penyelenggaraan  pemerintah  daerah  dan  pembangunan 

daerah. 

Dari  pengertian  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  pajak  memiliki 

unsur-unsur sebagai berikut:

1. Iuran dari rakyat kepada negara, bahwa yang berhak memungut pajak 

hanyalah negara dan iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan  Undang-undang,  pajak  dipungut  berdasarkan  atau 

dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa  jasa  timbal  atau  kontraprestasi  dari  negara  yang  secara 

langsung  dapat  ditunjuk.  Dalam  pembayaran  pajak  tidak  dapat 

ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, lalu pengeluaran 

yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan di 

semua  negara.  Oleh  karena  itu,  perlu  adanya  pengaturan  tentang 

perpajakan  yang  mampu  menjamin  adanya  efisiensi  dan  efektifitas 

pengelolaan  pajak.  Reformasi  pajak  sebagai  bagian  dari  reformasi 

ekonomi di Indonesia merupakan suatu usaha untuk mengelola sumber-

sumber keuangan negara. Secara umum, reformasi pajak adalah proses 

perubahan atas sistem (perpajakan) yang ada, yang tidak sesuai dengan 

kondisi yang berkembang mengarah pada sistem yang lebih baik.



Pengertian pajak daerah menurut Davey (1988) dalam Munir, dkk 

(2004:142), dapat diartikan sebagai:

1. pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dengan peraturan dari 

daerah itu sendiri;

2. pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penetapan 

tarifnya dilakukan oleh pemerintah pusat;

3. pajak  yang  ditetapkan  dan  atau  yang  dipungut  oleh  Pemerintah 

Daerah;

4. pajak  yang  dipungut  dan  diadministrasikan  oleh  Pemerintah  Pusat 

tetapi  hasil  pungutannya  diberikan  kepada,  dibagihasilkan  dengan, 

atau dibebani pungutan tambahan oleh Pemerintah Daerah.

Menurut  Devas  (1989)  dalam Tjip  Ismail,  (2005:43)  bahwa tolak 

ukur yang digunakan untuk menilai pajak daerah adalah :

1. Hasil  (Yield)  yaitu memadai  tidaknya hasil  suatu pajak dalam kaitan 

dengan berbagai layanan yang dibiayainya

2. Keadilan (Equity) yaitu bahwa dasar pajak dan kewajiban harus jelas 

dan  tidak  sewenang-wenang,  pajak  bersangkutan  harus  adil  secara 

horisontal, artinya beban pajak haruslah sama besar antara berbagai 

kelompok  yang  berbeda  tetapi  dengan  kedudukan  ekonomi  yang 

sama, adil secara vertikal, adil dari tempat ke tempat artinya tidak ada 

perbedaan besar dan sewenang-wenang dalam beban pajak dari satu 

daerah ke daerah yang lain.

3. Daya  Guna  Ekonomi  (Economic  Efficiency),  pajak  hendaknya 

mendorong  atau  setidak-tidaknya  tidak  menghambat  sumber  daya 



secara  berdaya  guna  dalam  kehidupan  ekonomi,  jangan  sampai 

pilihan konsumen dan pilihan produsen menjadi salah satu arah atau 

orang menjadi segan bekerja atau menabung dan memperkecil beban 

lebih pajak.

4. Kemampuan Melaksanakan (Ability to Implement) dimana suatu pajak 

haruslah  dapat  dilaksanakan  dari  sudut  kemampuan  politik  dan 

kemampuan tata usaha.

5. Kecocokan  Sebagai  Sumber  Penerimaan  Daerah  ini  berarti  bahwa 

haruslah jelas kepada daerah mana suatu pajak harus dibayarkan, dan 

tempat memungut pajak sedapat mungkin sama dengan tempat akhir 

beban pajak.

5.2 Kriteria Pajak Daerah

Berdasarkan UU No. 34 tahun 2000 yang terdapat pada Pasal 2 

ayat (4), menyatakan bahwa kriteria pajak daerah adalah sebagai berikut:

1. Bersifat pajak dan bukan retribusi. Maksudnya adalah pajak yang ditetapkan 

harus sesuai dengan pengertian yang ditentukan dalam definisi pajak daerah.

2. Obyek pajak terletak di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan 

dan  mempunyai  mobilitas  yang  cukup  rendah  serta  hanya  melayani 

masyarakat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

3. Obyek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan 

umum,  maksudnya  adalah  bahwa  pajak  tersebut  dimaksudkan  untuk 

kepentingan  bersama yang  lebih  luas  antara  pemerintah  dan  masyarakat 

dengan memperhatikan aspek keturunan, kestabilan politik, ekonomi, sosioal, 

budaya, pertahanan, dan keamanan.



4. Obyek pajak bukan merupakan objek pajak propinsi  dan atau objek pajak 

pusat.

5. Potensi memadai. Maksudnya adalah bahwa hasil pajak cukup besar sebagai 

salah  satu  sumber  pendapatan  daerah  dan  laju  pertumbuhannya, 

diperkirakan sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi daerah.

6. Tidak  memberikan  dampak  ekonomi  yang  negatife,  maksudnya  adalah 

bahwa pajak  tersebut  tidak  mengganggu  alokasi  sumber-sumber  ekonomi 

efisien dan tidak merintangi arus sumber daya ekonomi antar daerah maupun 

kegiatan ekspor impor.

7. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat. Kriteria aspek 

keadilan,  antara  lain  objek  dan  subyek pajak  harus  jelas  sehingga dapat 

diawasi pemungutannya, jumlah pembayaran pajak dapat diperkirakan oleh 

wajib  pajak  yang  bersangkutan,  dan  tarif  pajak  ditetapkan  dengan 

memperhatikan  keadaan  wajib  pajak.  Selanjutnya,  kriteria  kemampuan 

masyarakat  adalah  kemampuan  subyek  pajak  untuk  memikul  tambahan 

beban pajak.  

8. Menjaga  kelestarian  lingkungan  maksudnya  adalah  bahwa  pajak  harus 

bersifat  netral  terhadap  lingkungan,  yang  berarti  bahwa  pengenaan pajak 

tidak memberikan peluang kepada pemerintah daerah dan masyarakat untuk 

merusak lingkungan yang akan menjadi beban bagi pemerintah daerah dan 

masyarakat.

5.3 Jenis-jenis Pajak Daerah

Di Indonesia jenis pajak daerah yang ditentukan oleh Pemerintah 

Daerah  ada  dua  yaitu  pajak  propinsi  dan  pajak  kotamadya/kabupaten. 

Berdasarkan UU No. 18 Tahun 1987 tentang pajak daerah, yang telah 



dirubah dengan UU No. 34 Tahun 2000, dan telah dirubah dengan UU No. 

28  Tahun 2009  jenis-jenis  pajak  daerah  kabupaten/kota  terdiri  atas  11 

jenis pajak yaitu:

1. Pajak Hotel 

2. Pajak Restoran

3. Pajak Hiburan

4. Pajak Reklame

5. Pajak Penerangan Jalan 

6. Pajak Mineral bukan logam & batuan

7. Pajak Parkir

8. Pajak Air Ranah

9. Pajak Sarang Burung Walet

10.PBB Pedesaan dan Perkotaan

11.Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Adapun  jenis  pajak  yang  dikelola  oleh pemerintah  propinsi 

sebanyak 5 jenis yang terdiri dari:

1. Pajak Kendaraan Bermotor;

2. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;

4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

5. Pajak Rokok

5.4 Macam-macam Objek Pajak Daerah Kabupaten/Kota, Tarif dan Dasar 

Pengenaanya

Macam-macam Tarif Pajak Daearah Kabupaten dan Kota:



1. Pajak Hotel

Tarif Pajak 10% dikalikan dengan DPP adalah jumlah pembayaran yang 

dilakukan kepada pihak hotel.

2. Pajak Restoran 

Tarif paling tinggi 10% dikalikan dengan DPP adalah jumlah pembayaran 

yang dilakukan kepada restoran.

3. Pajak Hiburan 

Tarif paling tinggi 35% dikalikan dengan DPP adalah jumlah pembayaran 

yang seharusnya dibayar untuk menonton atau menikmati hiburan.

4. Pajak Reklame 

Tarir paling tinggi 25% dikalikan dengan DPP adalah nilai sewa reklame.

5. Pajak Penerangan Jalan

Tarif paling tinggi 10% dikalikan dengan DPP adalah nilai jual tenaga listrik.

6. Pajak Parkir 

Tarif  paling tinggi  20% dikalikan dengan DPP adalah jumlah pemakaian 

yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir.

2.8 Pajak Restoran

2.8.1  Pengertian Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Pemungutan 

Pajak  Restoran  di  Indonesia  saat  ini  didasarkan  pada  Undang-undang 

Nomor Menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan 

perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  18  Tahun  1997  tentang  Pajak 

Daerah. Semula menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Pajak 

atas Hotel  disamakan dengan Restoran dengan nama Pajak Hotel  dan 

Restoran.  Akan  tetapi,  berdasarkan  Undang-undang  Nomor  34  Tahun 



2000 jenis pajak tersebut dipisahkan menjadi dua jenis pajak yang berdiri 

sendiri, yaitu Pajak Hotel dan Pajak Restoran.

2.8.2 Obyek Pajak Restoran

Obyek Pajak Restoran  berdasarkan Undang – undang nomor 28 

tahun  2009  adalah  pelayanan  yang  disediakan  restoran  dengan 

pembayaran.  Termasuk  dalam  obyek  Pajak  Restoran  adalah  rumah 

makan,  cafe,  bar,  dan sejenisnya.  Pelayanan di  restoran/rumah makan 

meliputi  penjualan  makanan  dan  atau  minuman  yang  dikonsumsi  oleh 

pembeli baik di konsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.

 

2.8.3 Bukan Obyek Pajak Restoran

Pada Pajak Restoran tidak semua pelayanan yang diberikan oleh 

restoran/rumah  makan  dikenakan  pajak.  Ada  beberapa  pengecualian 

yang tidak termasuk obyek pajak, yaitu pelayanan yang disediakan oleh 

restoran atau rumah makan yang nilai penjualannya tidak melebihi batas 

tertentu yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

2.8.4 Subyek Pajak dan Wajib Pajak Restoran

 Pada Pajak Restoran yang  menjadi  subyek pajak adalah orang 

pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran. Secara 

sederhana yang menjadi subyek pajak adalah konsumen yang menikmati 

dan  membayar  pelayanan  yang  diberikan  oleh  pengusaha  restoran. 



Sementara  itu,  yang  menjadi  wajib  pajak  adalah  pengusaha  restoran, 

yaitu  orang  pribadi  atau  badan  dalam  bentuk  apapun  yang  dalam 

lingkungan perusahaan  atau  pekerjaannya melakukan  usaha  di  bidang 

rumah  makan.  Dengan  demikian,  subyek  pajak  dan  wajib  pajak  pada 

restoran  tidak  sama.  Konsumen  yang  menikmati  pelayanan  restoran 

merupakan  subyek  pajak  yang  membayar  (menanggung)  pajak 

sedangkan pengusaha restoran bertindak sebagai wajib pajak yang diberi 

kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (subyek pajak).

2.8.5 Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Restoran

1. Dasar Pengenaan Pajak Restoran

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang 

diterima  atau  seharusnya  diterima  restoran.  Jika  pembayaran 

dipengaruhi  oleh hubungan istimewa, harga jual  atau penggantian 

dihitung atas dasar  harga pasar  yang wajar  pada saat  pembelian 

makanan  dan  atau  minuman.  Contoh  hubungan  istimewa  adalah 

orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa restoran dengan 

pengusaha restoran, baik langsung atau tidak langsung, berada di 

bawah pemilikan atau penguasaan orang pribadi atau badan yang 

sama. 

2. Tarif Pajak Restoran

Tarif  Pajak  Restoran  ditetapkan  paling  tinggi  sebesar  10%  dan 

ditetapkan  dengan  peraturan  daerah  kabupaten/kota  yang 

bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk 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 

diberi  kewenangan  untuk  menetapkan  besarnya  tarif  pajak  yang 

mungkin berbeda dengan kabupaten/kota lainnya, asalkan tidak lebih 

dari 10%.

3. Cara menghitung pajak restoran dengan rumus :

Pajak Terutang =  Tarif Pajakx   Dasar Pengenaan Pajak

=  10 % x  Jumlah  pembayaran  yang  dilakukan 

kepada restoran

2.9 Tinjauan Umum Tentang Efektivitas

Efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi sebagai akibat yang 

dikehendaki.  Kalau  seseorang  melakukan  sesuatu  perbuatan  dengan 

maksud  tertentu  dan  memang  dikehendaki,  maka  orang  itu  akan 

dikatakan  efektif  bila  menimbulkan  akibat  atau  mempunyai  maksud 

sebagaimana yang dikehendakinya (The Liang Gie, 1997).

Selajutnya  efektivitas  harus  dinilai  atas  tujuan  yang  bisa 

dilaksanakan  dan  bukan  atas  konsep  tujuan  yang  maksimum.  Jadi 

efektivitas menurut  ukuran seberapa jauh organisasi  berhasil  mencapai 

tujuan yang layak dicapai (Richard M. Steers, 1984).

Dari pengertian di atas maka efektivitas digunakan untuk mengukur 

hubungan antara  hasil  (realisasi  pajak  restoran  terhadap potensi  pajak 

restoran).  Apabila  konsep  efektivitas  dikaitkan  dengan  pemungutan 



penerimaan pajak restoran,  maka efektivitas  yang  dimaksudkan adalah 

seberapa besar  realisasi  penerimaan pajak  restoran  berhasil  mencapai 

potensi  yang  seharusnya  dicapai  pada  periode  tertentu  (Halim,  2004  : 

167).

2.9.1 Kriteria Efektivitas

Menurut Steers (1984 : 208), efektivitas dapat diukur melalui tiga 

cara, yaitu:

1. Optimasi Tujuan

Konsep  ini  dimaksudkan  untuk  mengenali  hambatan  yang  tidak 

mungkin  dapat  dihindari  yang  menghalangi  pencapaian  tujuan 

maksimal.  Jika  hambatan  ini  telah  diketahui  dan  diperhitungkan 

kemudian  ditentukan  tujuan  secara  optimum,  yaitu  tujuan-tujuan 

yang diinginkan organisasi berupa hasil pembatasan atau midifikasi 

dengan sumber daya yang tersedia.

2. Perspektif Sistematika

Antara  konsep  optimasi  tujuan  dan  konsep  perspektif  sistem  ini 

terdapat hubungan yang saling melengkapi antara satu dengan yang 

lainnya,  sehingga  berpengaruh  terhadap  usaha-usaha  ke  arah 

pencapaian tujuan. Tujuan tidak diperlukan sebagai keadaan akhir 

yang  statis  tetapi  sebagai  sesuatu  yang  dapat  berubah  dalam 

perjalanan waktu. Tujuan-tujuan jangka pendek sebagai suatu sub 

sistem tertentu yang dapat dijadikan masukan baru demi pencapaian 

tujuan berikutnya.



3. Tekanan pada Perilaku Manusia

Konsep  pada  perilaku  ini  menekankan  pada  keberhasilan  jangka 

panjang melalui dua tahap. Tahap pertama mengintegrasikan tingkat 

makro dan mikro ke dalam analisis.  Tahap kedua adalah meneliti 

bagaimana  tingkah  laku  individu  dan  kelompok  tersebut  dapat 

menjadi  pendukung  maupun  penghambat  terjadinya  tujuan 

organisasi, maka usaha yang dilakukan akan tinggi untuk mencapai 

sasaran,  sebaliknya  jika  sebagian  organisasi  tidak  sesuai  dengan 

kebutuhan  dantujuan  anggota,  maka  usaha  yang  dilakukan  tidak 

dapat maksimal sesuai dengan yang diinginkan organisasi.

Efektivitas  dalam  perpajakan  meliputi  semua  tahap  administrasi 

penerimaan pajak, yaitu :

1. Menetukan wajib pajak daerah

2. Menetapkan nilai kena pajak

3. Menegakkan sistem pajak 

4. Membukukan penerimaan

Ada 3 ( tiga ) faktor yang dapat mengancam efektivitas pajak, yaitu :

1. Menghindari pajak.

2. Kerjasama  antara  petugas  pajak  dengan  wajib  pajak  daerah  untuk 

mengurangi jumlah pajak yang terutang.

3. penipuan  oleh  petugas  pajak  dengan  wajib  pajak  daerah  untuk 

mengurangi jumlah pajak.



2.10 Penelitian Terdahulu

   Menurut  penelitian yang yang  dilakukan oleh Tiurlini  Evasanti 

(2006 : 55) tentang Analisis Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan 

Pajak  Hiburan  sebagai  Sumber  Pendapatan  Asli  Daerah  Kota  Batu 

(Periode 2003-2005), diperoleh kesimpulan bahwa : Dari hasil penelitian 

efektivitas pemungutan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan di 

Kota Batu relatif rendah. Hasil perhitungan demikian dapat terjadi karena 

Dinas  Pendapatan  Daerah  (Dispenda)  Kota  Batu  terlalu  rendah  dalam 

menentukan  ukuran  potensinya,  atau  dalam  melakukan  pengukuran 

potensi tidak dilakukan secara menyeluruh pada setiap wajib pajak dan 

tidak mempertimbangkan faktor-faktor yang lain.

Menurut  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Dody  Erianto  (2005) 

dengan  judul  ”  Analisis  Potensi  Pajak  Reklame  Sebagai  Sumber  PAD 

Kota  Malang”  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  dari  hasil  penelitian 

kebocoran  pajak  reklame  tersebut  disebabkan  oleh  ketidaktahuan  dan 

ketidaksadaran  masyarakat  tentang  pajak  reklame,  kurangnya 

pengawasan dan pendataan dilapangan, sehingga mengakibatkan banyak 

reklame yang masa berakhirnya sudah habis tapi belum dibongkar atau 

belum  memperpanjang  pemasangan  reklame,  serta  kurang  tegasnya 

aparat  dalam menindak  reklame-reklame  liar/wajib  pajak  reklame  yang 

tidak mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak reklame.



2.11Kerangka Pemikiran

UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, UU 
No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan 
UU tahun No.32 tahun 2000 tentang Pajak Daerah

Sumber-Sumber 
Penerimaan Daerah Kota 

Malang

Lain-lain 
Pendapatan

Dana 
Perimbanga

n

P A D

Pajak 
Restoran

Realisasi Penerimaan 
Pajak Restoran

EFEKTIVITAS Potensi 
Pajak 

Restoran

Target Pajak 
Restoran



BAB III
METODE PENELITIAN

Dalam pelaksanaan dan penyusunan hasil penelitian ini diperlukan suatu 

metodelogi penulisan baik guna memperoleh beberapa data yang berhubungan 

dengan permasalahan maupun untuk pedoman pembahasan. Adapun metode 

penelitian ini di uraikan sebagai berikut:

3.1  Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif.  Menurut 

Arikunto (2002:71) pada dasarnya penelitian deskriptif merupakan penelitian non 

hipotesis  sehingga  dalam  langkah  penelitiannya  tidak  perlu  merumuskan 

hipotesis.  Metode  deskriptif  adalah  metode  penelitian  yang  bertujuan  untuk 

membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian.

Metode  deskriptif  dapat  diartikan  sebagai  metode  penelitian  untuk 

mengetahui  nilai  variabel  mandiri,  baik  satu variabel  atau  lebih  (independent) 

tanpa  membuat  perbandingan  atau  bisa  juga  diartikan  sebagai  prosedur 

pemecahan masalah yang diselidiki  dengan menggambarkan atau melukiskan 

keadaan  subyek  atau  objek  penelitian  seseorang,  lembaga,  masyarakat,  dan 

lain-lain  pada  saat  sekarang  berdasarkan  fakta-fakta  yang  tampak  atau 

sebagaimana adanya  untuk  membuat  deskriptif,  gambar,  atau  ukuran  secara 

sistematis faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antara 

fenomena yang diselidiki. 

 Dalam hal ini peneliti hanya ingin mengetahui hal-hal yang berhubungan 

dengan  keadaan  sesuatu,  jadi  penelitian  ini  menggunakan  analisis  deskriptif 

kuantitatif dengan menggunakan riset lapangan dan dikombinasikan dengan riset 



pustaka untuk mempertajam analisis dan memperkuat tingkat keabsahan hasil 

analisis.

3.2 Lingkup Penelitian

Lokasi  penelitian  dilakukan di  Dinas Pendapatan  Daerah  (DISPENDA) 

Kota  Malang.  Ruang  lingkup  penelitian  ini  adalah  di  bidang  perpajakan. 

Sedangkan objek analisis dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak restoran 

dengan  periode  analisis  penelitian  tahun  anggaran  2006-2008.  Dengan 

pertimbangan bahwa Kota Malang memiliki  potensi  pajak daerah yang cukup 

besar guna membiayai pembangunan daerahnya khususnya pada pajak restoran 

sebagai  salah  satu  sumber  penerimaan  daerah  disamping  potensi  sektor 

pendidikan,  pariwisata,  dan perdagangan yang dimilikinya  cukup besar  dalam 

menghasilkan pajak bagi daerah tersebut.

3.3 Jenis Data

Adapun  data  yang  diperlukan  dalam  penyusunan  hasil  penelitian  ini 

dibedakan atas dua jenis yaitu:

1. Data primer

Data primer atau data pokok ini  merupakan data yang diperoleh penulis 

dengan  terjun  langsung  ke  objek  penelitian  dalam  hal  ini  melakukan 

wawancara  dan juga pengambilan  data-data  yang  berhubungan dengan 

penulisan penelitian, misalnya wawancara tentang strategi pihak Dispenda 

dalam  pencapaian  realisasi  pajak  dari  target  yang  ditetapkan,  serta 

wawancara lain yang berkaitan dengan permasalahan.



2. Data Sekunder

Data sekunder atau data pendukung ini adalah semua data yang diperoleh 

dari  studi  pustaka  untuk  beberapa  teori  yang  berkaitan  dengan 

permasalahan  dan  juga  sebagai  pembanding  terhadap  hasil-hasil 

penelitian  terdahulu  untuk  mendukung  pemecahan  permasalahan.Data 

sekunder  ini  digunakan untuk  memperkuat  opini  yang  sudah ada  pada 

data  sekunder  sehingga  akan  mampu  menambah  keyakinan  penulis 

terhadap suatu kesimpulan penelitian. Adapun wujud dari data sekunder 

yang  terdapat  di  dalam penelitian  ini  misalnya  jumlah  Pendapatan  Asli 

Daerah  khususnya  pajak  restoran,   kontribusinya  terhadap  PAD  dan 

beberapa  data  lainnya  yang  sangat  terkait  dengan  tema  penulisan 

penelitian ini.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Untuk  memperoleh  data  yang  diperlukan  penulis  mempergunakan 

beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut

1. Wawancara atau Interview

Wawancara  atau  interview  ini  adalah  suatu  kegiatan  untuk  mencari 

kegiatan  untuk  mencari  data  dengan  cara  mengadakan  tanya  jawab 

secara langsung dengan berbagai pihak yang dianggap dapat memberikan 

data atau keterangan terpercaya. Adapun pihak-pihak yang dimaksudkan, 

misalnya  Dinas  Pendapatan Daerah  Kota  Malang dan  juga pihak  yang 

mampu memberikan data yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Dokumentasi



Dokumentasi  adalah  teknik  pengumpulan  data  melalui  pengumpulan 

bahan-bahan  tertulis  berupa  buku-buku,  data-data  yang  tersedia  dan 

laporan-laporan yang relevan dengan objek penelitian untuk mendukung 

data yang sudah ada.

3.5  Metode Analisa Data

Dari  data  yang  diperoleh,  maka  dilakukan  analisa  data  agar  dapat 

diinterpretasikan.  Metode  analisa  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini 

adalah analisa deskriptif kuantitatif. Analisa deskriptif kuantitatif digunakan untuk 

menjelaskan  maupun  menyajikan  data  yang  diperoleh  dari  instansi  dengan 

memberikan gambaran umum menurut  apa adanya sesuai  dengan kenyataan 

yang ada pada saat melakukan penelitian.  Disini peneliti hanya terbatas pada 

perhitungan  presentase  saja  yang  selanjutnya  menggunakan  pemikiran  logis 

untuk  menggambarkan,  menjelaskan  dan  menguraikan  secara  dalam  dan 

sistematis tentang keadaan yang sebenarnya, kemudian ditarik suatu kesimpulan 

sehingga dapat diperoleh suatu penyelesaian.

Tahap-tahap  atau  langkah-langkah  dalam  menganalisis  data  sebagai 

berikut:

1. Mengedit data yaitu memeriksa data yang telah terkumpul apakah sudah 

lengkap dan benar sehingga siap untuk diproses lebih lanjut.

2. Mengkode  data  yaitu  data  yang  terkumpul  kemudian  diberi  kode-kode 

tertentu dan dikelompokkan.

3. Mengklasifikasikan  data  yaitu  data  yang  terkumpul  diseleksi  dan 

diklasifikasikan sesuai dengan sumber data masing-masing.

4. Pengolahan  dan  penyajian  data  yaitu  data  yang  terkumpul  selanjutnya 

diolah  dengan  membuat  tabel  atau  urutan.  Hal  ini  dilakukan  untuk 



memudahkan kegiatan analisis data guna menarik suatu kesimpulan dan 

saran.

Analisis  deskriptif  digunakan untuk  mendeskripsikan  secara  sistematis 

dan akurat mengenai fakta-fakta dari fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini 

analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan  Kesenjangan antara target 

dan realisasi serta pelaksanaan pemungutan Pajak restoran di Pemerintah Kota 

Malang.  Sedangkan  analisis  kuantitatif  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini 

bertujuan  untuk  menghitung  tingkat  efektivitas  pemungutan  pajak  restoran. 

Dimana untuk menghitung tingkat efektivitas pemungutan pajak restoran adalah 

sebagai berikut  

3.5.1 Efektivitas Pajak Restoran

Untuk  mengukur  tingkat  keberhasilan  daerah  dalam  merealisasikan 

penerimaan dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai min 1-100, sehingga 

apabila  rasio  efektivitas  semakin  besar  maka  menggambarkan  kemampuan 

daerah semakin baik. Apabila konsep efektivitas dikaitkan dengan pemungutan 

pajak  restoran  maka  yang  dimaksud  efektif  adalah  seberapa  besar  realisasi 

penerimaan pajak restoran berhasil mencapai potensi yang seharusnya dicapai 

pada  suatu  periode  tertentu  (Halim,  2004,  166),  oleh  karena  itu  dapat 

menggunakan perhitungan sebagai berikut:

Efektivitas   = %100
Re
ReRe X
storanakerimaanPajPotensiPen
storanakerimaanPajalisasiPen

Kriteria penilaian terhadap tingkat efektivitas pemungutan pajak restoran 

menggunakan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor : 630.900-327 tahun 1994, 

tentang  kriteria  penilaian  dan  kinerja  keuangan.  Penetapan  tingkat  efektifitas 

pemungutan pajak, selengkapnya dirinci sebagai berikut:



1. Diatas 100 = Sangat Efektif
2. 90 – 100 = Efektif
3. 80 – 89 = Cukup Efektif
4. 60 – 79 = Kurang Efektif
5. Kurang dari 59 = Tidak Efektif

Sedangkan  untuk  menghitung  potensi  pajak  restoran  menurut  Harun 

(2003:3-6) digunakan rumus sebagai berikut :

Potensi Pajak Restoran = Y x Tarif Pajak

Dimana         Y = A x B x C x D

Keterangan :

Y = Jumlah pembayaran yang diterima oleh restoran/rumah makan

A = Jumlah obyek pajak

B = Jumlah pengunjung 

C = Rata-rata harga pengunjung

D = Jumlah Hari

Hasil pemungutan pajak restoran dikategorikan efektif apabila rasio yang 

dicapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100% (seratus persen). Sehingga apabila 

rasio efektivitasnya semakin tinggi, menggambarkan kemampuan daerah yang 

semakin baik ( Halim, 2004 : 135)



BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Dinas Pendapatan Kota Malang

Dinas Pendapatan Kota Malang didirikan berdasarkan Surat Keputusan 

Walikota Malang Nomor 4/U tanggal 1 Januari 1970. Dinas yang beralamatkan di 

jalan Kertanegara no 7 ini didirikan pada tahun 1970 dengan dasar pemikiran 

pada  awalnya  adalah  adanya  peran  serta  dalam  membiayai  program 

pembangunan  dari  masyarakat  yang  bertujuan  meningkatkan  kesejahteraan 

masyarakat. Pada awal pembentukannya dinas ini masih dikendalikan langsung 

oleh Walikota yaitu Bapak Sukadi sebagai Kepala Dinas. Setelah 36 tahun berdiri 

Dinas  Pendapatan  ini  mampu  menjelma  menjadi  sebuah  Dinas  yang  dapat 

diandalkan oleh pemerintah daerah sebagai salah satu sumber pendapatan Kota 

Malang.  Berdasarkan  Keputusan  Walikota  Malang  Nomor  346  Tahun  2004, 

tugas  pokok  Dinas Pendapatan  Kota  Malang adalah melaksanakan sebagian 

kewenangan  Daerah  di  bidang  penerimaan  dan  pendapatan  daerah  sesuai 

dengan kebijakan Kepala Daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, 

Dinas Pendapatan Kota Malang mempunyai fungsi :

1. Perumusan  kebijakan  teknis  di  bidang  penerimaan  dan  pendapatan 

daerah.

2. Penyusunan  dan  pelaksanaan  Rencana  Strategis  dan  Rencana  Kerja 

Tahunan di bidang penerimaan dan pendapatan daerah.

3. Pelaksanaan dan pengawasan pendataan,  pendaftaran dan penetapan 

dan pemungutan pajak daerah.

4. Pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan dan penagihan penerimaan 

lain-lain.



5. Pelaksanaan  pengembangan  potensi  dan  pengendalian  operasional 

penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

6. Penyusunan  rencana  penerimaan  dan  Pendapatan  Asli  Daerah,  dana 

perimbangan dan pendapatan lain-lain yang sah.

7. Penyusunan  rencana  intensifikasi  dan  ekstensifikasi  Pajak  Daerah, 

Retribusi Daerah, dana perimbangan serta pendapatan lain-lain yang sah.

8. Pengkoordinasian penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

9. Pembinaan dan pengendalian benda-benda berharga serta pembukuan 

dan pelaporan atas pemungutan dan penyetoran Pajak Daerah, Retribusi 

Daerah dan pendapatan daerah lainnya.

10. Pembinaan  dan  pengendalian  terhadap  sistem  pemungutan  Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah.

11. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

12. Pengelolaan  administrasi  umum  meliputi  penyusunan  program, 

ketatalaksanaan,  ketatausahaan,  keuangan,  kepegawaian,  rumah 

tangga, perlengkapan kehumasan dan perpustakaan serta kearsipan.

13. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.

14. Pelaksanaan tugastugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai 

dengan tugas dan fungsinya.

4.2 Visi dan Misi Dinas Pendapatan Kota Malang

Visi dari Dinas Pendapatan Kota Malang adalah tercapainya peningkatan 

Pendapatan Asli Daerah yang berkesinambungan untuk mendukung terciptanya 

kemandirian  Pemerintah  Kota  malang  dalam  penyelenggaraan  pembangunan 

daerah.



Sedangkan Misi dari Dinas Pendapatan Kota Malang antara lain :

1. Peningkatan  kualitas  pelayanan  kepada  masyarakat  melalui  penerapan 

pelayanan prima yang berorientasi pada kepuasan masyarakat;

2. Pemantapan  komitmen  SDM  Aparatur  Dinas  Pendapatan  melalui 

peningkatan kinerja dan kesejahteraan;

3. Peningkatan koordinasi  dan kerjasama internal  antar  Unit  Kerja dan antar 

instansi;

4. Pembudayaan  taat  pajak  dan  retribusi  daerah  melalui  pendayagunaan 

sosialisasi Perda dan peningkatan peranserta masyarakat.

4.3 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang

Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah 

kota Malang. Adapun PAD disini terdiri dari berbagai komponen antara lain :

1. Pajak Daerah.

2. Retribusi Daerah.

3. Hasil BUMD dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

4. Pendapatan lain-lain.

Pendapatan Asli Daerah dalam penelitian ini digunakan sebagai informasi 

yang menunjukkan upaya pemerintah kota Malang dalam hal ini pihak Dispenda 

kota  Malang  untuk  selalu  mengoptimalisasi  segala  potensi  yang  ada  di  kota 

Malang,  di  samping itu  data PAD bagi  daerah merupakan info yang berguna 

untuk  merencanakan  pembangunan  pada  masa-masa  mendatang.  Berikut 

adalah tabel target dan penerimaan tiap komponen PAD Kota Malang:



Tabel 4.1 :    Data Target dan Realisasi Tiap Komponen P.A.D Kota Malang
                      Tahun Anggaran 2006 – 2008

TH JENIS  PENDAPATAN
JUMLAH 
TARGET 

(Rp)
REALISASI 

PENERIMAAN (Rp)
%

2006

Pajak Daerah 30.871.262.802 32.123.673.031,21 104,06
Retribusi Daerah 18.836.834.980 18.025.002.275,50 95,69
Hasil perusahaan milik daerah 6.468.648.589 6.471.750.152,01 100,05
Lain-lain pendapatan yang sah 3.814.000.000 5.690.888.042,47 149,21
Total P.A.D. 59.990.748.371 62.311.313.501,19 103,87

2007

Pajak Daerah 37.509.729.844 37.581.796.778,62 100,19
Retribusi Daerah 22.331.705.025 23.183.499.589,00 103,81
Hasil perusahaan milik daerah 6.748.093.089 6.749.044.426,57 100,01
Lain-lain pendapatan yang sah 16.286.438.460 19.831.394.129,01 121,77
Total P.A.D. 82.875.966.418 87.345.734.923,20 105,39

2008

Pajak Daerah 42.112.940.638 42.727.420.351,23 101,46
Retribusi Daerah 22.345.419.970 22.616.782.765,00 101,21
Hasil perusahaan milik daerah 9.408.328.703 9.411.884.203,60 100,04
Lain-lain pendapatan yang sah 8.346.753.460 8.647.460.247,78 103,60
Total P.A.D. 82.213.442.771 83.403.547.594,61 101,45

Sumber : Dispenda Kota Malang, (2009)

Dari  tabel dapat  diketahui  jika setiap  tahun tiap komponen mengalami 

peningkatan  dalam  segi  hal  jumlah  penerimaan,  setiap  tahun  nya  selalu 

mengalami  peningkatan.  Walaupun  selalu  mengalami  peningkatan  jumlah 

penerimaan tetapi ada saat dimana salah satu komponen tidak memenuhi target. 

4.4 Analisa Data

4.4.1 Kesenjangan Target dan Realisasi Pajak Restoran

Setiap tahun pihak Dispenda Kota Malang bersama DPRD Kota Malang 

berkoordinasi  untuk  membahas  penentuan  target  penerimaan  pendapatan 

daerah  termasuk  pajak  restoran.  Berikut  adalah  data  target  dan  penerimaan 

pajak restoran Kota Malang:



Tabel 4.2 : Kesenjangan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran
Tahun 2006 – 2008

TAHUN TARGET REALISASI 
PENERIMAAN % GAP (%)

2006 6.599.981.250 6.653.121.175,41 100,81 0,81
2007 7.714.979.844 7.762.908.408,44 100,62 0,62
2008 8.718.680.000 8.965.376.803,30 102,83 2,83

Sumber: Dispenda kota Malang, (2009)

Pada tabel di atas diketahui bahwa target pajak restoran yang ditetapkan 

Pemerintah  Daerah  Kota  Malang  dari  tahun  ke  tahun  selalu  mengalami 

peningkatan.   Meskipun dari  segi  prosentase kenaikan mengalami  penurunan 

tiap tahunnya,  tapi  dari  segi penerimaan selalu memenuhi  target.  Pada tahun 

2007 prosentase kenaikan mengalami penurunan disebabkan beberapa faktor 

antara  lain  adalah  jumlah  personil  fiskus  yang  terbatas  serta  sarana  dan 

prasarana yang kurang memadai. Jumlah Realisasi penerimaan selalu melebihi 

target  dan  mengakibatkan  selisih  /  kesenjangan.  Tiga  tahun  terakhir  ini 

kesenjangan yang terjadi tidak sama, hal ini  disebabkan oleh beberapa faktor 

diantaranya:

1. Kondisi jumlah Restoran/Rumah makan yang selalu berubah – ubah.

Jumlah restoran di Kota Malang tiap tahun tidak sama. Hal ini disebabkan 

oleh  penambahan  jumlah  tempat  rekreasi  di  kota  Malang  sehingga 

merupakan peluang bagi masyarakat untuk membuka usaha restoran/rumah 

makan  dan  ini  secara  otomatis  jumlah  Wajib  Pajak  juga  bertambah 

bertambah. Ada juga restoran/rumah makan yang secara tiba – tiba menutup 

usahanya  karena  sepi  pengunjung  dan  akibatnya  jumlah  restoran/rumah 

makan  berkurang  dan  penerimaan juga berkurang.  Selain  itu  pada bulan 

puasa  banyak  rumah  makan  yang  buka  pada  sore  hari,  secara  otomatis 

menyebabkan penerimaan juga akan berkurang.



2. Adanya Realisasi tunggakan pada tahun sebelumnya.

Adanya  Realisasi  tunggakan  pada  tahun  sebelummya,maksudnya  adalah 

terkadang  ada  beberapa  restoran/rumah  makan  yang  dengan  sengaja 

menghindar  dari  petugas  pajak  atau  melaporkan  penerimaan  yang  tidak 

sebenarnya.  Bahkan  ada  Wajib  Pajak  yang  tidak  melaporkan  usahanya 

kepada petugas pada tahun tersebut. Pada saat dilakukan pendataan ulang 

oleh petugas lapangan pada tahun berikutnya maka tunggakan – tunggakan 

dapat terbayar di tahun itu. Hal ini berpengaruh pada realisasi penerimaan 

kenaikannya kadang juga cukup besar.

3. Adanya kebijakan penentuan target antara Pemerintah bersama DPRD untuk 

menentukan perolehan pada tahun tersebut.

DPRD  bersama  Pemerintah  tiap  akhir  tahun  selalu  mengevaluasi  hasil 

perolehan pendapatan daerah. Selanjutnya dengan melihat potensi yang ada 

baru ditentukanlah target untuk tahun yang akan datang.

4.4.2 Efektifitas Pajak Restoran

Untuk Mengetahui efektifitas pajak restoran di kota Malang maka penulis 

harus  mengetahui  terlebih  dahulu  potensi  yang  ada  di  kota  Malang.  Jumlah 

restoran di Kota Malang yang tercatat di Dinas Pendapatan Kota Malang adalah 

sebagai berikut:

Tabel 4.3 : Jumlah Restoran di Kota Malang Tahun 2006-2008

TAHUN
JUMLAH RESTORAN

KECIL SEDANG BESAR
2006 163 106 58
2007 171 110 64
2008 182 114 67

Sumber : Dispenda Kota Malang

Perhitungan  potensi  pajak  restoran  pada  penulisan  ini  terbatas  pada 

restoran yang terdaftar pada Dinas Pendapatan Kota Malang. Untuk menghitung 



pajak restoran diambil tahun sample yang sama yaitu pada tahun 2006.  Data 

yang  diperoleh dari  Kantor  Dinas Pendapatan (Dispenda)  Kota  Malang,  yaitu 

sebagaimana tertera pada Table sebagai berikut :

Tabel 4.4 : Perhitungan Pendapatan Jenis Restoran Tahun 2006

No Klasifikasi 
Restoran

Jumlah 
Restoran

Rata-rata 
Harga

Rata-rata 
pengunjung

Jumlah 
Hari Omzet per Tahun

1 Kecil 163 7.500,00 55 365 24.541.687.500,00

2 Sedang 106 17.500,00 50 365 33.853.750.000,00

3 Besar 58 25.000,00 45 365 23.816.250.000,00

Jumlah 82.211.687.500,00
Sumber : Dinas Pendapatan Kota Malang (diolah)

Jumlah  pengunjung  restoran  sangat  dipengaruhi  oleh  menu  yang 

dihidangkan  dan  suasana  serta  fasilitas  yang  ditawarkan.  Restoran  kecil 

menawarkan  menu  makanan  dengan  harga  rata-rata  Rp.  5.000,00  dan  Rp. 

2.500,00  untuk  minuman.  Adapun  untuk  restoran  sedang  menawarkan  menu 

makanan  dengan  rata-rata  Rp.  10.000,00  dan  Rp.  7.500,00  untuk  minuman. 

Sedangkan untuk restoran besar rata-rata menawarkan menu makanan dengan 

harga rata-rata Rp. 20.000,00 dan Rp. 10.000,00 untuk minuman.

Dari  hasil  penelitian,  maka dapat dikatakan dalam menghitung potensi 

pajak restoran, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Lokasi restoran, maksudnya jika restoran itu menetap pada suatu lokasi atau 

tempat  secara  tetap  dan  terdaftar  maka  akan  dikenakan  pajak  restoran, 

sedangkan jika berpindah seperti warung kecil maka akan dikenakan retribusi 

saja.

2. Kelayakan,  maksudnya  bagaimana  suatu  rumah  makan  itu  layak  disebut 

sebagai restoran atau hanya warung kecil.  Misalnya adanya tempat duduk 



yang layak untuk makan, daftar harga menu makanan dan minuman yang 

tersedia, dan lain-lain.

Adapun kriteria untuk restoran atau rumah makan yang wajib dipungut 

pajak restoran adalah :

1. Untuk restoran kecil mempunyai batasan omset atau peredaran usaha 100-

300 juta pertahun berdasarkan ketentuan Kepala Daerah.

2. Untuk  restoran  sedang  mempunyai  batasan  omset  300-500 juta  pertahun 

berdasarkan ketentuan Kepala Daerah.

3. Untuk restoran besar  mempunyai  batasan omset  atau peredaran usaha > 

500 juta pertahun berdasarkan ketentuan Kepala Daerah

4. Adanya administrasi pembukuan yang jelas untuk mencatat penerimaan dari 

hasil penjualan secara teratur untuk dilaporkan dan dipungut pajaknya oleh 

Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang.

Sedangkan kriteria untuk restoran atau rumah makan yang tidak wajib 

dipungut pajak restoran adalah :

1. Untuk restoran yang tidak wajib dipungut adalah mempunyai batasan omset 

atau peredaran usaha < 100 juta pertahun, dan biasanya hanya dikenakan 

wajib retribusi yang besarnya ditentukan oleh ketentuan Kepala Daerah.

2. Tidak ada administrasi  pembukuan yang jelas untuk mencatat penerimaan 

dari hasil penjualan secara teratur untuk dilaporkan dan dipungut pajaknya 

oleh Dinas Pendapatan Asli Daerah (Dispenda) Kota Malang sehingga hanya 

dipungut wajib retribusi saja. 

Berdasarkan penelitian, dapat dihitung besarnya potensi pajak restoran 

Kota  Malang  dari  jenis  restoran  pada  tahun  2006  yang  disumbangkan  oleh 

restoran adalah sebagai berikut :

Potensi Restoran =   Pendapatan restoran x Tarif Pajak

=   Rp 82.211.687.500,00 x 10%



=   Rp   8.221.168.750,00

Tabel 4.5 : Perhitungan Pendapatan Jenis Restoran Tahun 2007

No Klasifikasi 
Restoran

Jumlah 
Restoran

Rata-rata 
Harga

Rata-rata 
pengunjung

Jumlah 
Hari Omzet per Tahun

1 Kecil 171 12.500,00 57 365 44.470.687.500,00

2 Sedang 110 17.500,00 52 365 36.536.500.000,00

3 Besar 64 27.500,00 40 365 25.696.000.000,00

Jumlah 106.703.187.500,00
Sumber : Dinas Pendapatan Kota Malang (diolah)

Berdasarkan penelitian, dapat dihitung besarnya potensi pajak restoran 

Kota  Malang  dari  jenis  restoran  pada  tahun  2007  yang  disumbangkan  oleh 

restoran adalah sebagai berikut :

Potensi Restoran =   Pendapatan restoran x Tarif Pajak

=   Rp 106.703.187.500,00 x 10%

=   Rp   10.670.318.750,00

Tabel 4.6 :  Perhitungan Pendapatan Jenis Restoran Tahun 2008

No Klasifikasi 
Restoran

Jumlah 
Restoran

Rata-rata 
Harga

Rata-rata 
pengunjung

Jumlah 
Hari Omzet per Tahun

1 Kecil 182 12.500,00 60 365 49.822.500.000,00

2 Sedang 114 17.500,00 55 365 40.049.625.000,00

3 Besar 67 27.500,00 45 365 33.625.625.000,00

Jumlah 123.497.750.000,00
Sumber : Dinas Pendapatan Kota Malang (diolah)



Berdasarkan penelitian, dapat dihitung besarnya potensi pajak restoran 

Kota  Malang  dari  jenis  restoran  pada  tahun  2008  yang  disumbangkan  oleh 

restoran adalah sebagai berikut :

Potensi Restoran =   Pendapatan restoran x Tarif Pajak

=   Rp 123.497.750.000,00 x 10%

=   Rp   12.349.775.000,00

Perbandingan  potensi  pajak  restoran  hasil  penelitian  berbeda  dengan 

pengukuran  potensi  pajak  restoran  yang  dilakukan  Dinas  Pendapatan  Kota 

Malang, karena peneliti menggunakan data untuk pengukuran potensi pada saat 

dilakukannya  penelitian,  tanpa memperhitungkan bulan sepi  atau bulan ramai 

dalam  waktu  satu  tahun  dengan  anggapan  bahwa  data  tersebut  merupakan 

waktu normal (tidak sepi atau ramai), serta tidak memperhitungkan pertambahan 

jumlah restoran lain-lain. Dengan kata lain banyak potensi yang belum digali dan 

kurang mempertimbangkan indikasi ekonomis. Dengan keadaan demikian, maka 

potensi yang diukur dan target  yang ditentukan jauh dari yang sesungguhnya 

ada. Adapun yang telah ditentukan berdasarkan potensi juga jauh dari target dan 

realisasi yang sesungguhnya dapat dicapai.

Berdasarkan  jumlah  potensi  tersebut  diatas  dapat  diketahui  efektivitas 

penerimaan pajak restoran tahun 2008 sebagai berikut :

Efetivitas =   %100
Re

ReRe ×
storanakPotensiPaj

storanakerimaanPajalisasiPen

=   %100
00,000.755.349.12.

00,803.376.965.8. ×
Rp
Rp

                         = 72,59 %

Dari  hasil  perhitungan  diatas  diperoleh  tingkat  efektivitas  penerimaan 

pajak restoran Kota Malang pada Tahun 2008 adalah sebesar 72,59 %



Tabel 4.7: Efektivitas Pajak Restoran Tahun 2006 s/d Tahun 2008

TAHUN REALISASI POTENSI
EFEKTIVITAS 

(%)

2006 Rp.   6.653.121.175,41  Rp    8.221.168.750,00 80,92
2007 Rp.   7.762.908.408,44  Rp  10.670.318.750,00 72,75
2008 Rp.    8.965.376.803,30  Rp. 12.349.775.000,00 72,59

Sumber : Data Diolah

Dari  tabel  di  atas  dapat  dilihat  efektivitas  pemungutan  pajak  restoran 

mengalami kenaikan dan penurunan tiap tahun, perhitungannya tersebut belum 

bisa  dijadikan  patokan  bahwa  sistem  tersebut  baik  karena  masih 

mempertimbangkan  faktor-faktor  lain.  Hasil  perhitungan  yang  demikian  dapat 

terjadi  karena  Dinas  Pendapatan  Daerah  (Dispenda)  terlalu  rendah  dalam 

menentukan ukuran potensinya, atau dalam melakukan pengukuran potensi tidak 

dilakukan  secara  menyeluruh  pada  setiap  Wajib  Pajak  dan  tidak 

mempertimbangkan faktor-faktor yang lain, misalnya adanya penambahan Wajib 

Pajak baru, kondisi ekonomi yang baik sehingga meningkatkan pendapatan dan 

konsumsi masyarakat dan lain-lain. 

Selain faktor diatas rendahnya efektivitas penerimaan pajak restoran juga 

disebabkan tingkat kesadaran wajib  pajak untuk membayar pajak yang masih 

kurang. Misalnya wajib pajak restoran mengelak apabila petugas pajak menagih 

pembayaran pajak restoran tersebut. Wajib pajak keberatan meningkatkan harga 

jual  untuk  menutup  pembayaran  pajak,  karena  khawatir  hal  tersebut  akan 

menyebabkan usahanya kalah bersaing dengan pengusaha lain, di sisi lain wajib 

pajak juga keberatan apabila sebagian keuntungannya berkurang karena harus 

membayar  pajak. Selain  itu  juga  disebabkan  kondisi  tempat  wisata  di  Kota 

Malang mengalami penurunan jumlah wisatawan sebagai akibat dari  bencana 

Lumpur Lapindo di Sidoarjo.

4.5 Pembahasan



Dari  analisis  data  dapat  dilihat  bahwa  target  pajak  restoran  yang 

ditetapkan  Pemerintah  Daerah  Kota  Malang  dari  tahun  ke  tahun  selalu 

mengalami peningkatan, walaupun demikian realisasi akan pajak restoran dari 

tahun  2006  sampai  2008  selalu  bisa  melebihi  target  yang  ditentukan  oleh 

Pemerintah  Daerah  Kota  Malang. Meskipun  dari  segi  prosentase  kenaikan 

mengalami penurunan tiap tahunnya, tapi dari segi penerimaan selalu memenuhi 

target. Pada tahun 2007 prosentase kenaikan mengalami penurunan disebabkan 

beberapa faktor  antara lain  adalah jumlah personil  fiskus yang terbatas serta 

sarana dan prasarana yang kurang memadai.

Terjadi kesenjangan / selisih antra realisasi penerimaan dan target, hal ini 

sebabkan oleh beberapa faktor diantaranya :

1. Kondisi jumlah Restoran/Rumah makan yang selalu berubah – ubah.

Jumlah restoran di Kota Malang tiap tahun tidak sama. Hal ini disebabkan 

oleh  penambahan  jumlah  tempat  rekreasi  di  kota  Malang  sehingga 

merupakan peluang bagi masyarakat untuk membuka usaha restoran/rumah 

makan  dan  ini  secara  otomatis  jumlah  Wajib  Pajak  juga  bertambah 

bertambah. Ada juga restoran/rumah makan yang secara tiba – tiba menutup 

usahanya  karena  sepi  pengunjung  dan  akibatnya  jumlah  restoran/rumah 

makan  berkurang  dan  penerimaan juga berkurang.  Selain  itu  pada bulan 

puasa  banyak  rumah  makan  yang  buka  pada  sore  hari,  secara  otomatis 

menyebabkan penerimaan juga akan berkurang.

2. Adanya Realisasi tunggakan pada tahun sebelumnya.

Adanya  Realisasi  tunggakan  pada  tahun  sebelummya,maksudnya  adalah 

terkadang  ada  beberapa  restoran/rumah  makan  yang  dengan  sengaja 

menghindar  dari  petugas  pajak  atau  melaporkan  penerimaan  yang  tidak 

sebenarnya.  Bahkan  ada  Wajib  Pajak  yang  tidak  melaporkan  usahanya 

kepada petugas pada tahun tersebut. Pada saat dilakukan pendataan ulang 



oleh petugas lapangan pada tahun berikutnya maka tunggakan – tunggakan 

dapat terbayar di tahun itu. Hal ini berpengaruh pada realisasi penerimaan 

kenaikannya kadang juga cukup besar.

3. Adanya kebijakan penentuan target antara Pemerintah bersama DPRD untuk 

menentukan perolehan pada tahun tersebut.

DPRD  bersama  Pemerintah  tiap  akhir  tahun  selalu  mengevaluasi  hasil 

perolehan pendapatan daerah. Selanjutnya dengan melihat potensi yang ada 

baru ditentukanlah target untuk tahun yang akan datang.

Efektivitas  pemungutan  pajak  restoran  selalu  mengalami  penurunan 

setiap tahunnya, perhitungannya tersebut belum bisa dijadikan patokan bahwa 

sistem tersebut baik karena masih mempertimbangkan faktor-faktor lain.  Hasil 

perhitungan  yang  demikian  dapat  terjadi  karena  Dinas  Pendapatan  Daerah 

(Dispenda)  terlalu  rendah  dalam menentukan  ukuran  potensinya,  atau  dalam 

melakukan pengukuran potensi  tidak dilakukan secara mnyeluruh pada setiap 

Wajib  Pajak  dan  tidak  mempertimbangkan  faktor-faktor  yang  lain,  misalnya 

adanya  penambahan Wajib  Pajak  baru,  kondisi  ekonomi  yang  baik  sehingga 

meningkatkan pendapatan dan konsumsi masyarakat dan lain-lain. 

Selain faktor diatas rendahnya efektivitas penerimaan pajak restoran juga 

disebabkan tingkat kesadaran wajib  pajak untuk membayar pajak yang masih 

kurang, misalnya wajib pajak restoran mengelak apabila petugas pajak menagih 

pembayaran pajak restoran tersebut. Wajib pajak keberatan meningkatkan harga 

jual  untuk  menutup  pembayaran  pajak,  karena  khawatir  hal  tersebut  akan 

menyebabkan usahanya kalah bersaing dengan pengusaha lain, di sisi lain wajib 

pajak juga keberatan apabila sebagian keuntungannya berkurang karena harus 

membayar  pajak. Selain  itu  juga  disebabkan  kondisi  tempat  wisata  di  Kota 

Malang mengalami penurunan jumlah wisatawan sebagai akibat dari  bencana 

Lumpur Lapindo di Sidoarjo.



Ada beberapa faktor  yang  mempegaruhi  Penerimaan  Pajak  Restoran. 

Berikut faktor – faktor tersebut antara lain :

1. Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Restoran

Sistem  dan  prosedur  pemungutan  pajak  restoran  memegang  peranan 

penting  dalam  pelaksanaan  pemungutan  pajak  tersebut.  Oleh  karena  itu 

pemerintah dalam hal ini, Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Malang perlu 

memiliki dan menerapkan kiat-kiat tertentu dalam melaksanakan sistem dan 

prosedur pemungutan pajak restoran, karena selama ini terpaku pada sistem 

dan prosedur  yang  terdapat  pada Keputusan Walikota  Malang Nomor  55 

Tahun 2003 dan Rencana Strategi  Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) 

Kota  Malang,  dimana situasi  kondisi  obyek pajak maupun sosial  ekonomi 

masyarakat selalu berkembang.

Bagi  pelaksanaan  pemungutan  pajak  restoran  yang  menggunakan  Surat 

Ketetapan  Pajak  (SKP)  dengan  tidak  menggunakan  bill  bon  diperlukan 

ketajaman  dan  ketetapan  dalam menaksir  omset  dan  jumlah  pajak  yang 

harus disetor. Karena jika menggunakan SKP maka mudah sekali terjadinya 

ketidak  patuhan  Wajib  Pajak  sedangkan  jika  menggunakan  bill  bon  akan 

lebih mudah karena pajak langsung dikenakan kepada para konsumen.

2. Kemampuan Aparat Pelaksana

Dinas Pendapatan Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di 

bidang  pendapatan  daerah  dalam  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya 

memerlukan pegawai dengan dukungan pendidikan dan keterampilan yang 

memadai.  Kantor Dinas Pendapatan sebetulnya sangat memerlukan aparat 

pelaksana yang profesional di bidang keuangan daerah.

Dengan  demikian  idealnya  pendidikan  formal  yang  dimiliki  oleh  seorang 

pegawai  harus  diimbangi  pula  dengan  pelatihan  yang  memadai  sesuai 

dengan  bidang  tugas  dan  pekerjaannya.  Dengan  cara  demikian  akan 



terbentuk aparatur Dinas Pendapatan yang memiliki ilmu pengetahuan yang 

cukup  juga  keterampilan  yang  memadai  berkaitan  dengan  tugas  dan 

pekerjaannya.  Sehingga  dapat  melaksanakan  tugas  dan  fungsi  Dinas 

Pendapatan Daerah khususnya yang berkaitan dengan upaya peningkatan 

penerimaan pajak  restoran  dapat  terwujud  sebagaimana yang  diharapkan 

oleh Pemerintah Daerah yaitu tercapainya target penerimaan pajak restoran.

3. Pemeriksaan

Pengertian  pemeriksaan  menurut  Undang-undang  No.  16  Tahun  2000 

tentang  Ketentuan  Umum  Perpajakan  (UU  KUP)  adalah  serangkaian 

kegiatan  untuk  mencari,  mengumpulkan  dan  mengolah  data  dan/atau 

keterangan  lainnya  untuk  menguji  kepatuhan  pemenuhan  kewajiban 

perpajakan  dan  untuk  tujuan  lain  dalam rangka  melaksanakan  ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam upaya peningkatan pajak 

hotel  dan pajak restoran,  maka pemeriksaan merupakan salah satu faktor 

yang sangat menentukan keberhasilannya. 

Melalui  pemeriksaan  dapat  diketahui,  apakah  suatu  pekerjaan  dapat 

dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Di samping itu 

pemeriksaan  berfungsi  sebagai  alat  kontrol  penyimpangan  atau 

penyelewengan  yang  dapat  merugikan  organisasi  secara  keseluruhan. 

Kemudian  melalui  pemeriksaan  juga  dapat  diketahui  hambatan-hambatan 

atau kendala-kendala yang dijumpai, sehingga dapat dicarikan pemecahan 

jalan  keluarnya.  Pemeriksaan  tidak  hanya  ditujukan  kepada  Wajib  Pajak 

tetapi juga petugas pemungut.

4. Kesadaran Subjek Pajak

Berkaitan  dengan  pelaksanaan  pemungutan  penerimaan  pajak  restoran, 

maka  kesadaran  dari  pada subyek pajak  sangat  diperlukan  karena  pajak 



merupakan  sumber  penerimaan  utama  dalam  membiayai  pembangunan 

daerah.  Oleh  karena  itu,  petugas  dari  Dinas  Pendapatan  Daerah  perlu 

memberikan  penyuluhan  kepada  wajib  pajak  secara  tatap  muka  maupun 

media masa agar memahami prosedur atau tata cara delam menyetorkan 

pajak terutangnya.

Selain  faktor  –  faktor  yang  mempengaruhi  penerimaan pajak  restoran 

terdapat  juga  hambatan  dalam  efektivitas  pemungutan  pajak  restoran. 

Berdasarkan hasil perhitungan tingkat efektivitas diatas dapat diketahui bahwa 

efektivitas penerimaan pajak restoran Kota Malang terus mengalami penurunan, 

hal  ini  dapat  menjadi  penilaian  kinerja  yang  buruk  bagi  Dinas  Pendapatan 

(  Dispenda  )  Kota  Malang.  Penurunan  tingkat  efektivitas  pajak  restoran 

disebabkan beberapa hal, antara lain :

1. Dinas Pendapatan Daerah ( Dispenda ) Kota  Malang kurang optimal dalam 

melakukan  pemungutan  pajak  restoran,  atau  dalam  pemungutan  pajak 

restoran, tidak dilakukan secara menyeluruh pada setiap wajib pajak daerah 

dan  tidak  mempertimbangkan   faktor-faktor  lain,  misalnya  adanya 

penambahan wajib pajak daerah baru.

2. Wajib  pajak  atau  pengusaha restoran  keberatan meningkatkan  harga  jual 

untuk  menutup  pembayaran  pajak,  karena  khawatir  hal  tersebut  akan 

menyebabkan usahanya kalah bersaing dengan pengusaha lain, di sisi lain 

wajib  pajak  juga  keberatan  apabila  sebagian  keuntungannya  berkurang 

karena harus membayar pajak.

3. Kurangnya  kesadaran  wajib  pajak  dengan  adanya  manipulasi  jumlah 

pendapatan  yang  diterima  oleh  wajib  pajak  yang  dapat  mengakibatkan 

jumlah  terutangnya  wajib  pajak  yang  harus  dibayar  oleh  wajib  pajak 

berkurang.



4. Kurangnya penerapan sanksi administrasi dan sanksi pidana bagi wajib pajak 

yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.

Sehubungan  dengan  faktor  yang  mempengaruhi  penerimaan  pajak 

restoran  dan  hambatan  dalam  efektivitas  pemungutan  pajak  restoran, 

Pemerintah  juga  melakukan  upaya  peningkatan  Penerimaan  Pajak  Restoran. 

Ada  2  cara  yang  ditempuh  oleh  pemerintah  dalam  peningkatan  Penerimaan 

Pajak Restoran diantaranya :

1. Ekstensifikasi Pajak Restoran melalui Perluasan Jumlah Objek Pajak

Besar  kecilnya  penerimaan  pajak  restoran  bukan hanya  dipengaruhi  oleh 

kemampuan  aparat  pelaksana,  sistem  dan  prosedur  pemungutannya, 

pengawasan  maupun  kesadaran  subjek  pajak,  tetapi  jumlah  objek  pajak 

memegang  peranan  yang  sangat  penting.  Untuk  itu  Pemerintah  Daerah 

dalam  hal  ini  Kantor  Dinas  Pendapatan  (Dispenda)  Kota  Malang  harus 

mampu mengidentifikasi dan selalu mengikuti perkembangan usaha rumah 

makan/restoran yang berpeluang dijadikan objek pajak.

Upaya objek pajak  ini  menurut  peneliti  bisa berjalan dengan baik  apabila 

didukung  oleh  kemampuan  aparat  Seksi  Pendataan  yang  tidak  saja 

profesional dalam pemungutan pajak tetapi yang terpenting harus memiliki 

kemampuan dalam suatu analisis usaha khususnya usaha rumah makan. 

Dan bilamana perlu Dinas Pendapatan Kota Malang mengadakan koordinasi 

dengan instansi-instansi terkait seperti: Dinas Pariwisata, Biro Pusat Statistik, 

ataupun menggunakan jasa konsultan dalam kegiatan perluasan obyek pajak 

restoran.

2. Intensifikasi  Pajak  Restoran  melalui  Pembinaan  Hubungan  Kemitraan 

dengan Subjek Pajak

Subyek  pajak  restoran  dalam  hal  ini  pengusaha  pengusaha  restoran 

memegang peranan yang sangat penting, sebab selain sebagai subyek pajak 



juga  berfungsi  sebagai  Wajib  Pungut.  Penerimaan  pajak  restoran  sangat 

tergantung  pada  subjek  pajak  karena  merekalah  sebenarnya  yang 

menentukan besar kecilnya pajak yang harus disetor pada Dinas Pendapatan 

Daerah. Dan segala kemungkinan terjadi manipulasi perhitungan pajak bisa 

terjadi  karena  perlu  disadari  bahwa faktor  pengawasan  yang  sangat  sulit 

dilakukan.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas maka menjalin hubungan kemitraan 

dengan  subjek  pajak  merupakan  langkah  yang  cukup  efektif  dalam 

membangun  kesadaran  subyek  pajak.  Upaya  yang  dilakukan  oleh 

Pemerintah  Kota  Malang  dalam hal  ini  Dinas  Pendapatan  Daerah  dalam 

melibatkan  para  subjek  pajak  restoran  dalam  rapat  evaluasi  hasil 

pelaksanaan pemungutan agar dapat menimbulkan suatu rasa ikut memiliki 

dari subjek pajak dalam membangun daerahnya. Namun menjalin hubungan 

kemitraan tentunya harus ada situasi yang saling menguntungkan sehingga 

hubungan  kemitraan  ini  dapat  berjalan  dengan  stabil,  sehingga  menurut 

peneliti  bahwa  Pemerintah  Daerah  harus  juga  secara  rutin  dan  teratur 

membantu membina dan mengembangkan usaha restoran yang berkaitan 

dengan obyek pajak restoran, misalnya memberi kesempatan kredit  usaha 

restoran serta mempermudah ijin administrasi atas usaha tersebut.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari  hasil  penelitian dan pembahasan maka dapat 

ditarik kesimpulan dari penelitian pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, 

adalah sebagai berikut :

1. Kesenjangan antara realisasi penerimaan dan target disebabkan oleh kondisi 

jumlah  Restoran/Rumah  makan  yang  selalu  berubah  –  ubah,  Adanya 

Realisasi tunggakan pada tahun sebelumnya, Adanya kebijakan penentuan 

target antara Pemerintah bersama DPRD untuk menentukan perolehan pada 

tahun tersebut

2. Efektivitas  penerimaan  pajak  restoran  terhadap  potensi  yang  ada  Kota 

Malang dari tahun 2006 sampai dengan 2008 selalu mengalami penurunan, 

dimana tingkat keefektivitasannya pada tahun 2006 sebesar 80,92 %, tahun 

2007  sebesar  72,75  %  dan  tahun  2008  sebesar  72,59  %.  Hal  ini 

memperlihatkan bahwa penerimaan pajak restoran kurang efektif bila dilihat 

dari potensinya.

3. Besarnya potensi pajak restoran yang sebesar Rp. 12.349.775.000,00 sangat 

jauh berbeda dengan realisasi  Pajak Restoran yang dilakukan oleh Dinas 

Pendapatan  Kota  Malang  pada  tahun  2008  yaitu  sebesar  Rp. 

8.965.376.803,30.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  Dinas  Pendapatan  Daerah 

Kota Malang kurang optimal dalam melakukan pemungutan pajak restoran.

4. Berbagai hambatan pun ditemui dalam meningkatkan efektivitas pemungutan 

pajak  restoran  diantaranya  Dinas  Pendapatan  Daerah  (  Dispenda  )  Kota 

Malang kurang optimal dalam melakukan pemungutan pajak restoran, atau 



dalam pemungutan pajak restoran, tidak dilakukan secara menyeluruh pada 

setiap wajib pajak daerah dan tidak mempertimbangkan  faktor-faktor lain, 

misalnya adanya penambahan wajib pajak daerah baru. Adapun hambatan 

yang  lainnya  yaitu  bencana  alam  Lumpur  Lapindo.  Pengusaha  restoran 

enggan menaikkan harga jual untuk menutupi utang pajaknya dikarenakan 

takut kalah bersaing dengan pengusaha lainnya, kurangnya kesadaran wajib 

pajak  dalam  membayar  pajaknya  dan  kurangnya  penerapan  sanksi 

administrasi  atau  sanksi  pidana  bagi  wajib  pajak  yang  tidak  memenuhi 

kewajiban perpajakannya. 

5. Untuk meningkatkan penerimaan pajak restoran, Dinas Pendapatan Daerah 

Kota  Malang melakukan berbagai  usaha yang  meliputi  usaha intensifikasi 

yaitu dengan cara melaksanakan tertib penetapan pajak yang harus dibayar 

oleh wajib pajak, tertib dalam pemungutan kepada kepada wajib pajak, terib 

dalam  administrasi,  serta  tertib  dalam  penyetoran.  Melaksanakan  secara 

optimal  pemungutan  pajak  restoran  sesuai  dengan  potensi  yang  obyektif 

berdasarkan peraturan yang berlaku. Sedangkan usaha ekstensifikasi adalah 

meninjau kembali ketentuan tarif dan pengembangan sasaran sesuai dengan 

Peraturan  Daerah  yang  ada dan  mengkaji  ulang Peraturan  Daerah untuk 

diajukan perubahan,  dan mengadakan studi  banding ke daerah lain  guna 

mendapat  informasi  terhadap  pemungutan  pajak  restoran  yang 

memungkinkan untuk dikembangkan

5.2 Saran

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat disarankan untuk 

Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang antara lain :

1. Untuk  menghindari  kesenjangan  yang  semakin  besar  antara  target  dan 

realisasi  sebaiknya  petugas  melakukan  pendataan  ulang  dan  melakukan 



penagihan  terhadap  Wajib  Pajak  agar  tidak  ada  tunggakan  pada  tahun 

berikutnya.

2. Agar  penerimaan pajak lebih  efektif,  maka sebaiknya target  direncanakan 

mendekati  dengan  potensi  yang  ada,serta  Dispenda Kota  Malang  lebih 

memperketat sanksi administrasi yang ada bagi Wajib Pajak yang melakukan 

pelanggaran pajak agar lebih efektif  untuk mengurangi penunggakan pajak 

restoran.

3. Usaha  peningkatan  Sumber  Daya  Manusia  dalam  lingkup  instansi  yaitu 

dengan mengadakan diklat atau studi banding pada instansi luar daerah dan 

peningkatan  pendidikan  ke  jenjang  yang  lebih  tinggi  sehingga  dapat 

menciptakan aparat pemingut yang berkualitas dan inovatif.

4. Meningkatkan kapasitas dan fasilitas kerja,  antara lain dengan menambah 

fasilitas  kendaraan  roda  4  (empat)  dan  kendaraan  bermotor  untuk 

mempermudah melakukan penagihan pajak.

5. Meningkatkan  koordinasi  dan  kerja  sama  dengan  instansi  terkait  seperti 

Dinas Pariwisata dan Biro Pusat Statistik Kota Malang untuk meminimalisir 

perbedaan  data  potensi  pajak  daerah  sehingga  apabila  terjadi  perbedaan 

langsung dapat dicarikan pemecahannya. Memberikan insentif (rangsangan) 

secara  khusus  kepada  aparat  Dinas  Pendapatan  Daerah  yang  dapat 

melampaui penerimaan dari target yang telah ditetapkan.  Agar Pemerintah 

daerah  Kota  Malang,  khususnya  Dinas  Pendapatan  Daerah  (Dispenda) 

melakukan pendataan ulang terhadap Wajib Pajak dan obyek pajak restoran.
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