
BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan rumusan masalah diatas, maka dengan ini penulis memberikan

kesimpulan seperti berikut:

a. Kriteria pemungutan pajak ganda pada pajak restoran terletak pada pengenaan pajak

bagi restoran sebanyak 2 (dua) kali pada obyek pajak yang sama dalam satu kali

pembelian. Pertama, pajak tersebut ialah pajak restoran yang di didalam Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah hanya

dikenai tarif sebesar 10% (sepuluh persen), serta kaitannya dengan Peraturan Daerah

Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 yang sama halnya dengan Undang-Undang Nomor

28 Tahun 2009 yakni dikenai tarif sebesar 10% (sepuluh persen) bagi restoran tersebut.

Kedua, pajak yang dinamakan tax service atau service charge yang dikenai dengan tarif

yang tidak tentu di setiap restorannya, bisa 5%, 6%, 10%, bahkan 11%, yang mana

belum ada dasar hukum pasti tentang pajak pelayanan ini. Jenis pajak sebagaimana

tersebut pelaksanaan pemungutannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pemerintah

Kabupaten/Kota tidak dibenarkan lagi memungut pajak selain jenis pajak yang telah

ditetapkan karena dikhawatirkan dapat menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan/atau

menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah dan kegiatan

ekspor impor seperti dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
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b. Upaya penyelesaian pajak ganda tersebut dilakukan dengan cara melakukan

perlindungan hukum preventif, yaitu perlindungan bagi rakyat yang diberikan

kesempatan untuk mengajukan keberatan di Lembaga Keberatan atau memengajukan

pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.

Pajak juga harus mengandung asas transaparansi dan akuntabilitas dalam sendi-sendi

peraturannya. Maksud dari pajak harus mengandung asas transaparansi dan

akuntabilitas ialah pajak tersebut harus memberikan informasi yang akurat dan tepat

kepada publik agar publik atau masyarakat tidak dibingungkan dengan kebijakan yang

belum mereka ketahui serta pajak tersebut harus akuntabel yang berarti pajak itu harus

dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik. Jika dianalogikan dengan

kasus pajak ganda restoran dalam makalah skripsi ini, maka pajak ganda harus memiliki

kekuatan hukum yang kuat dalam Undang-undang sehingga publik mengetahui bahwa

pajak ganda ini sudah transparan serta harus sudah ada pertanggungjawaban dari

pemerintah secara terbuka yang berarti pajak tersebut akuntabel.

4.2 Saran

Setelah memberikan kesimpulan disini penulis ingin mengajukan saran-saran sebagai

berikut:

1. Kepada restoran, agar saat menetapkan kebijakan pajak, haruslah melalui pemerintah

terlebih dahulu, sehingga pemerintah dapat membuat peraturan baru tentang pajak

pelayanan restoran dan diundangkannya seperti Pajak Restoran.
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2. Agar pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, lebih cermat atau

seksama dalam adanya kebijakan baru dari suatu lembaga publik atau lembaga bisnis

dalam kaitannya ialah restoran yang menerapkan pajak ganda, sehingga lembaga

tersebut menjadi lebih berhati-hati dalam membuat kebijakan. Serta dalam prosesnya

pemerintah lebih transparan dan akuntabel boleh atau tidaknya suatu kebijakan restoran

tentang pajak berganda sehingga masyarakat tidak merasa diberatkan terhadap

kewajiban membayar pajak serta pungutan liar tersebut.

3. Diumumkan terlebih dahulu setiap pengunjung yang masuk bahwa akan dikenakan

service charge dengan tarif yang ditentukan restoran tersebut dari total harga makanan

minuman yang ada dalam restoran, sehingga siapapun konsumen yang tetap masuk ke

restoran tersebut, maka dianggap setuju dengan ketentuan tersebut.
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