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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor penentu yang mempengaruhi

tidak tercapainya target pajak hotel Kota Bandar Lampung tahun 2013. Penelitian

mengenai faktor penentu yang memengaruhi penerimaan pajak banyak dilakukan

oleh peneliti lain dalam berbagai bidang disiplin ilmu. Beberapa penelitian

terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah

ini :

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No. Judul Penelitian Peneliti Tahun Hasil Penelitian

1. Analisis Faktor-Faktor
Yang Mempengaruhi
Pencapaian Target
Pajak Penghasilan
(PPh Pasal 21)(Studi
Kasus pada KPP
Pratama Malang
Selatan)

Yuliati 2008 Dari hasil analisis data, dapat
diketahui bahwa target pajak
penghasilan tahun 2005 dan 2006
tidak tercapai karena:

1. adanya kesalahan pengisian
SPT yang disebabkan oleh
adanya kesalahan perhitungan
dan adanya kesalahan
memasukkan jumlah PTKP
yang berlaku

2. adanya wajib pajak yang tidak
memasukkan SPT.
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Tabel 2.1. (Lanjutan)

No. Judul Penelitian Peneliti Tahun Hasil Penelitian

2. Analisis Faktor-Faktor
Yang Mempengaruhi
Pencapaian Target
Pajak Se-Kanwil
Djp Jawa Timur I

Setijo
Budi

2011 Berdasarkan kajian dalam bab
sebelumnya dan analisis pengujian
hipotesis serta pembahasan teori
yang dilakukan dapat disimpulkan
sebagi berikut:
1. Terdapat pengaruh yang positif

kebijakan tarif terhadap
pencapaian target

2. Terdapat pengaruh yang positif
pelayanan prima terhadap
pencapaian target pajak

3. Terdapat pengaruh yang positif
pengetahuan perpajakan

4. Terdapat pengaruh yang positif
sarana dan prasarana terhadap
pencapaian target pajak

5. Terdapat pengaruh yang positif
budaya organisasi terhadap
pencapaian target pajak

6. Terdapat pengaruh yang positif
kebijakan tarif, pelayanan
prima, pengetahuan hukum dan
peraturan perpajakan, kesiapan
sarana dan prasarana, dan
budaya organisasi secara
bersama-sama terhadap
pencapaian target pajak.

3. Analisis Faktor-Faktor
yang Mempengaruhi
Realisasi Penerimaan
Pajak Bumi dan
Bangunan
pada Kecamatan
Jebres Kota Surakarta

Witiya
Tri
Handay
ani

2014 faktor-faktor yang mempengaruhi
realisasi penerimaan Pajak Bumi
dan Bangunan (PBB) pada
Kecamatan Jebres Kota Surakarta,
yaitu:
1. SPPT tidak tersampai kepada

Wajib Pajak dikarenakan Wajib
Pajak tidak berdomisili pada
Objek Pajak,

2. Wajib Pajak lupa membayar
PBB karena faktor kesibukan,

3. isu pajak,
4. tingkat pengetahuan,
5. kesadaran rendah dalam

membayar PBB,
6. topografi wilayah,
7. data belum dientry,
8. tingkat pendapatan Wajib

Pajak..

Sumber : Beberapa Hasil Penelitian (Data diolah)
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B. Tinjauan Tentang Pajak

1. Definisi dan Unsur Pajak

Beberapa ahli dalam bidang perpajakan memberikan pengertian atau definisi yang

berbeda mengenai pajak, namun pada dasarnya mempunyai inti dan tujuan yang

sama. Dalam hal ini penulis mengutip pengertian pajak menurut beberapa para

ahli, antara lain:

Menurut Soemitro yang dikutip oleh Mardiasmo (2011:1) menyatakan bahwa:

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang

dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) yang

langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Soemahamidjadja yang dikutip oleh Waluyo (2005: 3) menyatakan

bahwa Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh

penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-

barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

a. Iuran dari rakyat kepada negara

b. Berdasarkan undang-undang

c. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta

aturan pelaksanaannya.

d. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung

e. Dapat ditunjuk.Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya

kontraprestasi individual oleh pemerintah.
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f. Digunakan untuk membiayai pembayaran rumah tangga negara,yakni

pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pajak adalah iuran

wajib dari masyarakat yang pemungutannya dapat dipaksakan oleh pemerintah

berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang diperlukan untuk pembiayaan

negara dan pembangunan nasional.

2. Fungsi Pajak

Waluyo (2005: 6) menyatakan bahwa fungsi pajak terbagi atas dua fungsi yaitu

sebagai berikut:

a. Fungsi Anggaran (Budgetair)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan

pengeluaran –pengeluaran pemerintah.

b. Fungsi Mengatur (Regulered)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang,

sosial dan ekonomi.

Menurut Soemitro (2009;49) fungsi pajak adalah :

a. Fungsi budgeter

Fungsi terletak dan lazim dilakukan pada sektor publik dan pajak disani

merupakan suatu alat yang dapat dipergunakan untuk memasukan uang

kedalam kas negara/daerah sesuai dengan waktunya dalam rangka membiayai

pengeluaran pemerintah pusat/daerah.
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b. Fungsi Pengaturan

Merupakan fungsi yang diperlukan oleh pemerintah pusat/daerah untuk

mencapai tujuan tertentu yang berada diluar sektor keuangan negara/daerah,

konsep ini paling sering dipergunakan pada sektor swasta.

3. Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:2) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan

hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat

sebagai berikut:

a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

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

pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan

diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan

dengan kemampuan masing-masing.

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat yuridis)

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

memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara

maupun warganya.

c. Tidak menganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

d. Pemungutan tidak boleh menganggu kelancaran kegiatan produksi maupun

perdagangan.

e. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansil)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan

sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
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f. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong

masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

4. Sistem pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak (Waluyo 2005:17) dapat dibagi menjadi:

a. Official Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan penuh kepada

pemerintah (fiskus) untuk menghitung besarnya pajak terutang.

b. Self Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan, kepercayaan dan

tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan,

membayar dan melaporkan besarnya pajak yang harus dibayar.

c. With Holding System

Sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada pihak ketiga

untuk memotong dan memungut besarnya pajak terutang oleh wajib pajak.

5. Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:5) jenis pajak dikelompokan menjadi tiga

bagian,adapun penjelasan dari ketiga jenis pajak diatas sebagai berikut:

a. Pajak Menurut Golongannya

Menurut golongannya, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu :

1. Pajak Langsung

Yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat

dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan.
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2. Pajak Tidak Langsung

Yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada

orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

b. Pajak Menurut Sifatnya

Menurut sifatnya, pajak dapat dikelompokan menjadi dua yaitu :

1. Pajak Subjektif

Yaitu pajak yang berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan

keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.

2. Pajak Objektif

Yaitu pajak yang berdasarkan objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri

wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas

Barang Mewah.

c. Pajak Menurut Lembaga Pemungutnya

Menurut lembaga pemungutnya, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu :

1. Pajak Pusat

Yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk

membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak

Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan

Bangunan, dan Bea Materai.

2. Pajak Daerah

Yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk

membiayai rumah tangga daerah.
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C. Tinjauan tentang Pajak Daerah

1. Definisi Pajak Daerah

Menurut Sumitro (2009:48) pajak daerah adalah iuran rakyat kepada kas negara

berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal

balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk

membayar pengeluaran umum. Sedangkan Mardiasmo (2011:98) menyatakan

bahwa pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak,adalah iuran wajb 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

pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Menurut Siti Kurnia Rahayu

(2010: 46), Pajak daerah adalah pungutan wajib atas orang pribadi atau badan

yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa

pajak daerah adalah pajak negara yang diserahkan kepada pemerintah daerah

untuk memungutnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan di daerah tersebut.

2. Jenis dan Objek Pajak Daerah

Mardiasmo (2011: 99-100) Pajak Daerah dibagi menjadi dua bagian,yaitu:

a. Pajak Provinsi terdiri dari:

1. Pajak kendaraan bermotor;

2. Bea balik nama kendaraan bermotor;
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3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor;

4. Pajak air permukaan

5. Pajak rokok.

b. Pajak kabupaten/kota terdiri dari:

1. Pajak hotel;

2. Pajak restoran;

3. Pajak hiburan;

4. Pajak reklame;

5. Pajak penerangan jalan;

6. Pajak mineral bukan logam dan batuan;

7. Pajak parkir;

8. Pajak air tanah;

9. Pajak bumi dan bangunan perdesaan an perkotaan;

10. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

D. Tinjauan tentang Pajak Hotel

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah Pasal 1 angka 20 dan 21, pajak hotel adalah pajak atas pelayanan

yang disediakan oleh hotel. Sedangkan yang dimaksud dengan hotel adalah

fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya

dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata,

wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah

kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh (Siahaan, 2009:299-300).
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Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak

daerah menjelaskan bahwa Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi

orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan atau fasilitas

lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu,

dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama kecuali untuk Pertahanan dan

Perkantoran. Tarif Pajak ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen). Pemungutan

Pajak Hotel di Kota Bandar Lampung didasarkan pada Peraturan Daerah Kota

Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

1. Jenis Hotel

Dilihat dari klasifikasi hotel, menurut keputusan Direktorat Jendral Pariwisata,

Pos dan Telekomunikasi tanggal 12 juni 1987 (Anita, 2011:42), hotel juga bisa

dibedakan berdasarkan klasifikasi fasilitas yang dimiliki hotel tersebut, mulai dari

fasilitas penunjang seperti fasilitas untuk olah raga, ruang pertemuan, fasilitas

antar jemput, rumah makan dan lain-lain. Klasifikasinya dibedakan menjadi lima

yaitu:

a. Hotel Bintang Satu

b. Hotel Bintang Dua

c. Hotel Bintang Tiga

d. Hotel Bintang Empat

e. Hotel Bintang Lima

Yang dimaksud dengan hotel berbintang adalah suatu usaha yang menggunakan

suatu bangunan yang disediakan secara khusus untuk setiap orang dapat

menginap, makan, memperoleh pelayanan dan menggunakan fasilitas lainnya

dengan melakukan pembayaran dan telah memenuhi syarat sebagai hotel
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berbintang: lokasi hotel, kelayakan bangunan, bentuk pelayanan, kualifikasi

tenaga kerja, fasilitas yang disediakan, jumlah kamar yang tersedia dll.

Selain hotel berbintang masih ada industri hotel yang klasifikasinya dibawah hotel

berbintang yaitu hotel kelas melati. Hotel kelas melati juga memiliki tingkatan

yaitu;

a. Hotel Melati Kelas Satu

b. Hotel Melati Kelas Dua

c. Hotel Melati Kelas Tiga

Yang dimaksud dengan hotel melati adalah hotel yang belum memenuhi

persyaratan sebagai hotel berbintang seperti apa yang dilakukan oleh Direktorat

Jenderal Pariwisata.

2. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hotel

Subjek pajak hotel menurut Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2011

adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang

pribadi atau badan yang mengusahakan hotel, sedangkan wajib pajak hotel adalah

orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

3. Objek Pajak Hotel

Objek pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan

pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya

memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan

hiburan,jasa persewaan ruangan/tempat untuk kegiatan rapat, acara resepsi, serta

pertemuan dan sejenisnya di hotel. Jasa penunjang sebagaimana meliputi :
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a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek, antara lain : gubuk

pariwisata (cottage), motel, wisma pariwisata, pesangrahan (hostel), losmen

dan rumah penginapan termasuk rumah kost dengan jumlah kamar 15 atau

lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan.

b. Pelayanan penunjang antara lain, telepon, faxcimile, fotocopy, pelayanan

cuci, setrika, dan pengangkutan lainnya yang disediakan atau dikelola oleh

hotel.

c. Fasilitas olahraga dan hiburan antara lain pusat kebugaran, kolam renang,

tenis, golf, karaoke, diskotik yang disediakan atau dikelola oleh hotel.

4. Potensi Pajak Hotel

Potensi pajak hotel adalah hasil temuan pendataan di lapangan yang berkaitan

dengan jumlah serta frekuensi objek pajak yang kemudian dikalikan dengan tarif

dasar pajak. Untuk menghitung potensi Pajak Hotel, digunakan formula yang

disampaikan oleh Harun (2003: 72) sebagai berikut:

Potensi Pajak Hotel = (R x Y x T x K ) TP

Keterangan : K : Jumlah kamar

T : Rata-rata tarif kamar

Y : Jumlah hari(dengan asumsi 1 tahun adalah 360 hari)

R : Tingkat hunian kamar

TP : Tarif pajak hotel 10%

E. Tinjauan tentang Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan UU No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah

pusat dan pemerintah  daerah, pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang
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diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah,

hasil pengeloalaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan

asli daerah yang sah. PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang

dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Adapun sumber-sumber PAD menurut UU No.32 Tahun 2004 yaitu :

1. Penerimaan pajak daerah.

Pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan pajak yang

ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan

hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah

daerah yang hasilnya digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum

pemerintah yang balas jasanya tidak secara langsung diberikan, sedang

pelaksanaanya dapat dipaksakan.

2. Penerimaan Retribusi Daerah.

Retribusi daerah merupakan pungutan yang telah secara sah menjadi

pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh

jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah yang bersangkutan.

Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat: pelaksanaanya bersifat ekonomis, ada

imbalan langsung walaupun memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan

materiil, tetapi tetap ada alternatif untuk mau tidak mau membayar,

merupakan pungutan yang pada umumnya bersifat budgetairnya tidak

menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah tidak lebih dari

pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk

memenuhi permintaan anggota masyarakat.
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3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan yang disetor ke Kas Daerah.

Hasil perusahaan milik daerah yang merupakan pendapatan daerah adalah

keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah

dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik

perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan

pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi

yang bersifat menambahkan penghasilan daerah, memberi jasa

penyelenggaraan kemanfaatan umum, dan memperkembangkan

perekonomian daerah.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain yang tidak termasuk ke dalam jenis-jenis pajak daerah dan retribusi

daerah dan pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah

mempunyai sifat pembuka kemungkinan bagi pemerintah daerah untuk

melakukan berbagai kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam

hal kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan atau

memantapkan suatu kebijakanpemerintah daerah suatu bidang tertentu.

Beberapa macam lain-lain PAD yang sah yaitu :

a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan

b. Jasa giro

c. Pendapatan bunga
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F. Faktor faktor yang mempengaruhi Penerimaan Pajak

Menurut Halim (2002:339) beberapa faktor-faktor  yang dapat meningkatkan

kekuatan sumber-sumber penerimaan daerah (potensi penerimaan daerah) adalah

sebagai berikut:

1. Kondisi awal suatu daerah

2. Peningkatan cakupan atau ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan

perkembangan PDRB per kapita riil

3. Pertumbuhan penduduk

4. Tingkat inflasi

5. Pembangunan baru

6. Sumber pendapatan baru

7. Peubahan peraturan

Menurut Mardiasmo (2001:9) faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak bisa

berasal dari wajib pajak karena kesadaran wajib pajak dapat mempengaruhi

penerimaan pajak artinya wajib pajak yang mempunyai kesadaran yang besar (tax

consciousness) akan lebih patuh membayar pajak dan memenuhi kewajiban-

kewajiban pajak.

Menurut Kaho (2005: 160), faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak

yaitu:

1. Pengetahuan tentang Asas-asas Organisasi

Keberhasilan suatu aktivitas, apalagi aktivitas bersama sekelompok orang

yang menggunakan organisasi sebagai alat, sangat tergantung pada tingkat

pengetahuan anggota-anggotanya dan pimpinannya akan asas-asas (prinsip-
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prinsip) organisasi. Pengetahuan yang cukup mengenai hal ini, yang

kemudian diikuti dengan penerapannya dalam organisasi akan berpengaruh

secara positif terhadap pencapaian tujuan organisasi. Asas-asas organisasi

tersebut antara lain:

a. Perumusan tujuan yang jelas

b. Pembagian tugas

c. Koordinasi.

2. Disiplin Kerja Pegawai

Menurut Alfred yang dikutip oleh Kaho (2005:162) bahwa disiplin dapat

ditegaskan sebagai suatu kekuatan yang berkembang di dalam tubuh pekerja

sendiri dan menyebabkan dia dapat menyesuaikan diri dengan sukarela

kepada keputusan-keputusan, peraturan-peraturan, dan nilai-nilai tinggi dari

pekerjaan dan tingkah laku. Pentingnya disiplin dalam setiap organisasi

adalah agar setiap peraturan, prosedur, dan aturan main yang telah ditentukan

dalam setiap organisasi dapat ditegakkan. Dan hal inilah yang sangat

menentukan keberhasilan organisasi dimaksud. Untuk melihat disiplin kerja

pegawai dalam melaksanakan tugasnya dapat dilihat dari:

a. Frekuensi kehadiran pegawai pada hari kerja

b. Ketaatan pegawai dalam mengikuti cara-cara kerja yang telah ditetapkan

c. Semangat pegawai dalam menyelesaikan pekerjaannya.

3. Pengawasan yang Efektif

Faktor pengawasan merupakan salah satu faktor esensial dalam organisasi.

Melalui pengawasan dapat diketahui apakah sesuatu berjalan sesuai dengan

rencana, sesuai intruksi atau asas yang telah ditentukan, dapat diketahui
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kesulitan dan kelemahan dalam bekerja untuk kemudian diperbaiki dan juga

dapat diketahui apakah sesuatu berjalan efisien dan efektif ataukah tidak.

Singkatnya, dengan pengawasan dapat dijamin segala sesuatu berjalan sesuai

dengan rencana, dan dapat dilakukan perbaikan yang diperlukan apabila ada

ketidakcocokan atau kesalahan. Hal yang sangat penting dalam pengawasan

adalah menentukan:

a. Penetapan target penerimaan pajak

b. Penerapan sistem penilaian kerja

c. Penerapan sistem perbaikan/koreksi kerja.

Kemudian Siti Kurnia Rahayu (2010: 27-29) terdapat beberapa faktor yang sangat

berperan penting dalam mempengaruhi dan menentukan optimalisasi pemasukan

dana ke kas negara melalui pemungutan pajak kepada warga negara, yaitu:

1. Kejelasan, kepastian, dan kesederhanaan peraturan perundang-undangan

perpajakan.

Undang-undang yang jelas, sederhana, dan mdah dimengerti akan memberi

penafsiran yang sama bagi wajib pajak dan fiskus. Dengan adanya kepastian

hukum dan kejelasan undang-undang tidak akan menimbulkan salah

interprestasi, selanjutnya akan menimbulkan motivasi pemenuhan kewajiban

perpajakan sebagaimana mestinya. Ketentuan perpajakan yang dibuat

sederhana mudah dipahami tentunya hak dan kewajiban perpajakan wajib

pajak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dengan demikian hal ini

akan memperlancar penerimaan negara dari sektor pajak. Kesadaran dan

kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan akan terbentuk dengan peraturan
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yang tidk berbelit belit. Prosedur yang tidak rumit, dengan formulir yang

mudah dimengerti pengisiannya oleh wajib pajak.

2. Kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan undang-undang

perpajakan

Kebijakan pemerintah dalam implementasi undang-undang perpajakan

merupakan suatu cara atau alat pemerintah di bidang  perpajakan yang

memiliki suatu sasaran tertentu atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu di

bidang sosial dan ekonomi. Kebijakan ini menunjang perkembangan ekonomi

dan sosial negara. Pemerintah harus dapat mengakomodir kebijakan yang

berkaitan dengan perkembangan sosial ekonomi yang dinamis, sehingga

ketidakmudahan penyesuaian dengan udang-undang yang berubah butuh

waktu lama dapat di atasi. Kebijakan dalam hal ini adalah dengan adanya

keputusan menteri keuangan maupun surat edaran dari DJP, untuk hal-hal

tertentu dalam perpajakan yang tidak dielaskan secara rinci dalam undang-

undang.

Selain itu peraturan perundang-undangan juga tidak pernah lengkap

memenuhi segala peristiwa hukum. Untuk itu pemerintah diberikan asas

freies Ermessen (kebebasan bertindak) dalam bentuk tertulis yang berupa

peraturan kebijaksanaan, berupa peraturan lain yang menjelaskan petunjuk

pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

3. Sistem administrasi perpajakan yang tepat

Administrasi perpjakan hendaklah merupakan prioritas tertinggi karena

kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara efektif
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bergantung kepada jumlah uang yang dapat diperolehnya melalui

pemungutan pajak. Sistem administrasi memegang peran penting. Unit-unit

penting sebagai kunci strategis dalam organisasi pengadministrasian (kantor

pelayanan pajak) sebagai operating arms dari pemerintah harus memiliki

sistem administrasi pajak yang tepat. Sistem Informasi Pajak yang terintegrasi

dengan menggunakan internet akan lebih memudahkan konfirmasi antar unit

kunci strategis (KPP) dan juga untuk memudahkan Wajib Pajak yang

melakukan restitusi, dalam hal penerimaan jawaban konfirmasi. Selain itu

sistem administrasi perpajakan diharapkan tidak rumit, tetapi ditekankan pada

kesederhanaan prosedur. Kerumitan sistem akan membuat wajib pajak

semakin enggan membayar pajak.

4. Pelayanan

Salah satu langkah penting yang harus dilakukan  pemerintah sebagai wujud

nyata kepedulian pada pentingnya kualitas pelayanan  adalah memberikan

pelayanan prima kepada wajib pajak dalam mengoptimalkan penerimaan

negara. Tujuan pelayanan prima ini adalah: tercapainya tingkat kepatuhan

sukarela wajib pajak yang tinggi, tercapainya tingkat kepercayaan  terhadap

administrasi perpajakan yang tinggi, tercapainya produktivitas aparat

perpajakan yang tinggi sehingga diharapkan penerimaan pajak akan

meningkat.

Apabila setiap aparat perpajakan dapat memaknai bahwa bekerja adalah

memberikan pelayanan untuk memuaskan stakeholder maka setiap pekerjaan

baik yang berkaitan dengan tuntutan negara akan dapat mengoptimalkan
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harapan dan tujuan negara. Standar kualitas pelayanan kepada wajib pajak

akan terpenuhi bilamana Sumber Daya Manusia Aparat Pajak dapat

melaksanakan tugasnya secara profesional, disiplin, dan transparan. Dalam

kondisi wajib pajak merasa puas atas pelayanan yag diberikan kepadanya

maka mereka cenderung akan melaksanakan kewajiban membayar pajak

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Kesadaran dan pemahaman warga negara

Rasa nasionalisme tinggi, kepedulian kepada bangsa dan negara, serta tingkat

pengetahuan perpajakan masyarakat yang memadai, maka akan makin mudah

wajib pajak untuk patuh pada peraturan perpajakan. Dengan mengutamakan

kepentingan negara di atas kepentingan pribadi  akan memberi keikhlasan

masyarakat untuk patuh dalam kewajiban perpajakan. Dengan pengetahuan

yang cukup yang diperoleh karena memiliki tingkat pendidikan yang tinggi

tentunya juga akan dapat  memahami bahwa dengan tidak memenuhi

peraturan maka akan menerima sanksi baik sanksi administrasi maupun

pidana. Maka akan diwujudkan masyarakat yang sadar pajak dan mau

memenuhi kewajiban perpajakannya.

Konsep Pengetahuan atau pemahaman pajak menurut (Siti Kurnia Rahayu

2010) yaitu wajib pajak harus meliputi :

a) Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

b) Pengetahuan mengenai Sistem Perpajakan di Indonesia

c) Pengetahuan mengenai Fungsi Perpajakan
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Fallan (1999) yang dikutip kembali oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:141)

memberikan kajian pentingnya aspek pengetahuan perpajakan bagi wajib

pajak sangat mempengaruhi sikap pajak terhadap system perpajakan yang

adil. Dengan kualitas pengetahuan yang semakin baik akan memberikan sikap

memenuhi kewajiban dengan benar melalui adanya system perpajakan

sesuatu Negara yang dianggap adil. Kesadaran wajib pajak akan meningkat

bilamana dalam masyarakat muncul persepsi terhadap pajak. Dengan

meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalu pendidikan

perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap

pemahaman dan kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak. Dengan

penyuluhan perpajakan secara intensif dan kontinyu akan meningkatkan

pemahaman wajib pajak tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud

gotong royong nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan

pembiayaan pemerintahan dan pembangunan nasional.

6. Kualitas petugas pajak (intelektual, keterampilan, integritas, moral tinggi)

Kualitas petugas pajak sangat menentukan efektivitas undang-undang dan

peraturan perpajakan. Petugas pajak memiliki reputasi yang baik sepanjang

yang menyangkut kecakapan  teknis, efisien, dan efektif dalam hal kecepatan,

tepat, dan keputusan yang adil. Petugas pajak yang berhubungan dengan

masyarakat pembayar pajak harus memiliki intelektualitas tinggi, terlatih

baik, digaji baik, dan bermoral tinggi. Petugas pajak hendaknya menyadari

bahwa semua tindakan yang dilakukan, serta sikap terhadap wajib pajak

dalam rangka pelaksanaan tugasnya mempunyai pengaruh langsung terhadap
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kepercayaan masyarakat akan sistem perpajakan  secara keseluruhan. Petugas

pajak harus berkompeten di bidangnya, dapat menggali obyek-obyek pajak

yang menurut undang-undang  harus dikenakan pajak, tidak begitu saja

mempercayai keterangan dan laporan keuangan wajib pajak.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak yang dijelaskan oleh

beberapa ahli sebelumnya, jika disesuaikan dengan obyek penelitian mengenai

faktor penentu yang mempengaruhi tidak tercapainya target pajak hotel Kota

Bandar Lampung diantaranya: kejelasan, kepastian, dan kesederhanaan peraturan

perundang-undangan perpajakan, kebijakan pemerintah dalam

mengimplementasikan undang-undang perpajakan, sistem administrasi perpajakan

yang tepat, pelayanan, kesadaran dan pemahaman warga negara, dan kualitas

petugas pajak (intelektual, keterampilan, integritas, moral tinggi).

G. Kerangka Pikir

Salah satu jenis pajak daerah Kota Bandar Lampung yang mempunyai potensi

cukup besar serta berkontribusi besar terhadap PAD adalah pajak hotel yang

diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2011

tentang Pajak Daerah. Peningkatan jumlah hotel tahun 2009-2012 selalu diiringi

dengan peningkatan target pajak hotel tiap tahunnya. Realisasi pajak hotel empat

tahun berturut-turut juga mencapai target. Namun, pada tahun 2013-2014 realisasi

pajak hotel tidak mencapai target, padahal peningkatan jumlah hotel meningkat

sebanyak 18 hotel pada tahun 2013.
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Permasalahan ini patut menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Kota Bandar

Lampung untuk menganalisis potensi pajak hotel Kota Bandar Lampung tahun

2013-2014, sehingga pada pada tahun berikutnya, permasalahan serupa tidak

terjadi lagi karena pemerintah telah mengetahui faktor penentu yang

mempengaruhi tidak tercapainya target pajak hotel. Alur kerangka pikir,

dijelaskan berikut ini:

Bagan 2.1. Kerangka Pikir

Peningkatan jumlah hotel tahun 2009-2014 selalu diiringi dengan peningkatan

target pajak hotel tiap tahun nya. Realisasi pajak hotel empat tahun berturut-

turut juga mencapai target. Namun, pada tahun 2013-2014 realisasi pajak hotel

tidak mencapai target, padahal peningkatan jumlah hotel meningkat sebanyak

18 hotel pada tahun 2013-2014. Untuk mengoptimalkan penerimaan dari pajak

hotel,langkah yang harus dilakukan adalah :

Mengetahui faktor penentu yang mempengaruhi tidak tercapainya target

pajak hotel  Kota Bandar Lampung Tahun 2013

Peningkatan Penerimaan Pajak Hotel serta Target Pajak Hotel Tercapai

Sumber : Diolah Peneliti


