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 BAB II 

BAHAN RUJUKAN 

 

2.1 Pajak 

 Masalah pajak adalah masalah negara dan setiap orang yang hidup dalam 

suatu negara pasti berurusan dengan pajak, oleh karena itu masalah pajak juga 

menjadi masalah seluruh rakyat dalam negara tersebut. Dengan demikian setiap orang 

sebagai anggota masyarakat suatu negara harus mengetahui segala permasalahan 

yang berhubungan dengan pajak, baik mengenai azas-azasnya, jenis atau macam-

macam pajak yang berlaku di negaranya, tata cara pembayaran pajak serta hak dan 

kewajibannya sebagai Wajib Pajak. 

 

2.1.1 Pengertian Pajak 

 Para ahli bidang perpajakan memberikan pengertian atau definisi yang 

berbeda mengenai pajak namun demikian berbagai definisi tersebut mempunyai inti 

dan tujuan yang sama. 

 Untuk lebih jelasnya penulis mengemukakan definisi mengenai pengertian 

pajak yang dikemukakan oleh beberapa ahli di bidang perpajakan tersebut sebagai 

berikut : 

 Menurut Rochmat Soemitro yang dikutip oleh Mardiasmo (2001;1) pajak 

adalah : 

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

 Menurut P.J.A Andriani yang dikutip oleh R.Santoso Brotodiharjo 

(2000;8) pajak adalah : 

            “Pajak merupakan iuran kepada kas negara (yang dapat dipaksakan) 
yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, 
dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan 
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gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum, 
berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”. 
  

 Menurut Soeparman Soemahamidjaya yang dikutip oleh Waluyo (2002;5) 

pajak adalah : 

            “Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang, yang dapat 
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 diketahui bahwa pajak mempunyai ciri-ciri : 

1. Iuran dari rakyat kepada negara. 

2. Yang berhak memungut pajak hanya negara, iuran tersebut berupa uang (bukan 

barang). 

3. Dipungut harus berdasarkan Undang-undang. 

4. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-undang serta aturan 

pelaksanaannya. 

5. Dapat dipaksakan. 

6. Pemerintah tidak secara langsung memberikan balas jasa. 

7. Berfungsi sebagai sumber keuangan negara (Budgetair). 

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

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 

 

2.1.2 Dasar Hukum Pajak 

 Dasar hukum pemungutan pajak berdasarkan pada Pasal 23 Ayat 2 Undang-

undang Dasar 1945 yang berbunyi “Segala Pajak untuk Keperluan Negara 

berdasarkan Undang-undang”. 
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2.1.3 Fungsi Pajak 

1. Fungsi Budgetair (Fungsi Anggaran) 

Adalah fungsi pajak yang disetor publik, merupakan suatu alat atau sumber untuk 

memasukkan uang masyarakat berdasarkan Undang-undang ke kas Negara dan 

hasilnya membiayai pengeluaran umum untuk penyelenggaraan pembangunan. 

2. Fungsi Regulered (Fungsi Mengatur) 

Adalah fungsi pajak yang digunakan untuk mengatur atau mencapai tujuan 

tertentu di bidang Ekonomi, Politik, Sosial, Budaya, Pertahanan, Keamanan, 

misalnya mengadakan perubahan-perubahan tarif, memberikan pengecualian atau 

keringanan-keringanan, memberikan fasilitas bebas pajak terhadap pengusaha 

yang membuka usaha di daerah terpencil. 

 

Sistem Pemungutan Pajak 

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi : 

1. Official Assessment System 

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah 

(fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. 

Ciri-cirinya : 

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang berada pada 

fiskus. 

2) Wajib pajak bersifat pasif. 

3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. 

2. Self Assessment System 

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib 

pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. 

Ciri-cirinya : 

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak ada pada wajib pajak sendiri. 

2) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri 

pajak yang terutang. 
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3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 

3. With Holding System 

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak 

ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk 

menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. 

Ciri-cirinya : 

Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pihak ketiga, pihak 

selain fiskus, dan wajib pajak. 

 

 Pembagian Jenis Pajak 

Pajak dapat digolongkan menjadi tiga kelompok, yaitu : 

1. Menurut Golongannya : 

1) Pajak Langsung 

Yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat 

dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. 

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh). 

2) Pajak Tidak Langsung 

Yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada 

orang lain. 

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 

2. Menurut Sifatnya : 

1) Pajak Subjektif 

Yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti 

memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. 

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh). 

2) Pajak Objektif 

Yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan 

diri Wajib Pajak. 
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Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah 

(PPN dan PPnBM). 

3. Menurut Lembaga Pemungutannya : 

1) Pajak Pusat 

Yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk 

membiayai Rumah Tangga Negara. 

Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, 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. 

Contoh : Pajak Hiburan, pajak Hotel, pajak Reklame. 

 

Pajak Daerah 

2.2.1 Pengertian Pajak daerah 

 Pajak daerah sesuai pasal (1) angka 6 Undang-undang  Nomor 34 tahun 2000 

adalah iuran wajib yang dilakukan oleh Orang Pribadi atau badan kepada daerah 

tanpa imbalan langsung yang dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 

 Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak daerah memiliki unsur 

sebagai berikut : 

1. Iuran wajib masyarakat kepada daerah. 

2. Berdasarkan Undang-undang. 

3. Dapat dipaksakan. 

4. Tidak mendapat jasa timbal yang seimbang. 

Untuk membiayai Pemerintah daerah dan Pembangunan Pemerintah Daerah. 
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2.2.2 Dasar Hukum Pajak Daerah 

1. Pasal 23 ayat (2) undang-undang Dasar 1945 

2. undang-undang RI Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak daerah dan 

Retribusi,sebagai perubahan atas Undang-undang RI Nomor 18 tahun 1997. 

3. Peraturan Pemerintahan RI Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak daerah. 

Pajak Daerah belum dapat diberlakukan sebelum diterbitkan dan ada peraturan 

daerah yang disetujui Menteri Dalam Negeri. 

 

2.2.3 Jenis Pajak daerah 

 Menurut pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang RI Nomor 34 tahun 2000 

menegaskan bahwa Pajak Daerah terdiri dari : 

1. Jenis Pajak Daerah Tingkat I (Propinsi) terdiri atas : 

a) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air (PKB). 

b) Bea Balik nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air (PBBKB). 

c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). 

d) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. 

2. Jenis Pajak daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota) terdiri dari : 

a) Pajak Hotel  

b) Pajak Restoran. 

c) Pajak Hiburan. 

d) Pajak Reklame. 

e) Pajak Penerangan Jalan. 

f) Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C. 

g) Pajak Parkir. 

h) Pajak Sewa Menyewa/Kontrak Rumah dan/ atau Bangunan. 

Ruang lingkup Pajak daerah hanya terbatas pada objek pajak yang belum 

dikenakan oleh Negara (Pusat). Di samping itu ada ketentuan bahwa pajak dari 

daerah yang lebih rendah tingkatnya tidak boleh memasuki objek pajak dari daerah 
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yang lebih tinggi tingkatannya. Tarif Pajak daerah ditentukan berdasarkan Peraturan 

daerah masing-masing daerah. 

 

Pajak  Restoran 

2.3.1 Pengertian Pajak Restoran 

 Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Pajak 

Restoran. Pengertian Pajak Restoran adalah Pajak atas pelayanan Restoran. Objeknya 

adalah segala bentuk pelayanan yang diberikan dan disediakan Restoran dengan 

pembayaran. 

 

2.3.2 Dasar Hukum Pajak Restoran 

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000, Tentang Perubahan 

Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997, Tentang Pajak 

dan Retribusi Daerah. 

2. Peraturan daerah Nomor 03 Tahun 2003, dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 

Tahun 2001 tentang Pajak Restoran. 

 

Objek dan Subjek Pajak Restoran 

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2003 ayat (1) pasal (2)  

mengenai Objek Pajak Restoran, adalah semua pembayaran atas pelayanan yang 

disediakan oleh Restoran dengan pembayaran.  

Objek Pajak Restoran meliputi : 

1. Restoran 

2. Rumah makan  

3. Bar 

4. Café 

5. Bakery  

6. Pujasera, dan  

7. Sejenisnya. 
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Objek Pajak Restoran yang dikecualikan sebagaimana dimaksudkan pada ayat 

(10)dan (2) pasal 2 ini adalah pelayanan jasa Boga /catering. 

  Pelayanan di Restoran meliputi penjualan makanan dan/atau minuman di 

Restoran, termasuk penyediaan penjualan makanan/minuman yang diantar/dibawa 

pulang. 

  Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan 

pembayaran kepada Restoran. Wajib Pajak Restoran adalah pengusaha Restoran 

 

2.4 Aturan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran 

2.4.1 Dasar Pengenaan dan Tarif  Pajak Restoran 

 Dasar pengenaan pajak menurut Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2003  

pasal 4, adalah jumlah pembayaran kepada Restoran. 

 Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2003 pasal 5, besarnya tarif 

pajak untuk Pajak Restoran adalah sebesar 10% untuk semua jenis Restoran yang 

terangkum dalam Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2003 ayat (1) pasal (2). 

 

2.4.2 Cara Perhitungan Pajak Restoran 

 Perhitungan pajak daerah adalah perincian besarnya pajak yang harus dibayar 

oleh Wajib Pajak, baik pokok pajak, kekurangan pembayaran pajak, kelebihan 

pembayaran pajak, maupun sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. 

 Cara perhitungan pajak Restoran yaitu dengan mengalikan tarif pajak terutang 

dengan dasar pengenaan pajak yang telah ditetapkan. Dasar pengenaan pajak adalah 

jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk makan dan minum kepada 

restoran. 
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2.4.3 Cara Pelaporan Pajak Restoran  

 Wajib Pajak diberikan kepercayaan oleh Pemerintah Daerah untuk 

menghitung, memotong, menyetorkan, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang 

akan dibayarkan kepada Dinas Pendapatan Daerah. Sedangkan tata cara pelaporannya 

sebagaimana disebutkan didalam pasal 11 ayat (1,2,3,4,5) antara lain sebagai berikut : 

1.  Wajib Pajak terlebih dahulu mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) 

yang harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap. 

2.  Setelah itu disampaikan kepada Walikota sesuai dengan jangka waktu yang 

ditetapkan oleh Walikota. 

3.  Bentuk, isi dan tata cara pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) 

ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota. 

 

2.4.4 Cara Pembayaran dan Penyetoran  Pajak Restoran 

 Tata cara pembayaran dan penyetoran menurut Peraturan Daerah pasal 14 

adalah sebagai berikut : 

1. Pembayaran Pajak harus dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali dan dibayarkan 

setelah wajib pajak mengisi dan menyerahkan SPTPD, pembayaran disertai 

dengan SSPD dan dibayarkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak 

SSPD diterima oleh wajib pajak. 

2. Pemungutan tidak dapat diborongkan dalam artian pembayaran tidak dapat 

dibayarkan untuk 1 (satu) tahun. 

3. Pajak yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak SKPD, 

SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding 

yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. 

4. Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak setelah 

memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada 

Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dengan 

dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan. 
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5. Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan 

pembayaran pajak diatur lebih lanjut oleh Walikota. 

 

2.4.5 Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak Restoran 

 Masa pajak adalah jangka waktunya selama 1(satu) bulan takwim atau jangka 

waktu lain yang ditetapkan oleh Walikota. Pajak terutang adalah pajak yang harus 

dibayarkan oleh Wajib Pajak pada suatu saat, dalam masa pajak atau dalam bagian 

tahun pajak menurut peraturan perundang-undangan Pajak Daerah. Pajak terutang 

dalam masa pajak, terjadi pada saat pelayanan di Restoran. 

 

2.4.6 Cara Penetapan Pajak Restoran 

 Tata cara  penetapan pajak Restoran menurut Peraturan Daerah No. 03 tahun 

2003 pasal 12 dan 13 adalah sebagai berikut : 

1. Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan pajak terutang dengan 

menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). 

2. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutang pajak, walikota atau 

Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang 

Bayar (SKPDKB) apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, 

pajak yang terutang tidak atau kurang bayar. 

3. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikota 

dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan 

(SKPDKBT) apabila ditemukan data baru dan/ atau data yang semula yang belum 

terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang. 

4. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN) apabila jumlah pajak yang terutang 

sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang sama 

besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada 

kredit pajak. 

 

 


