
BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

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 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  

Dalam memahami mengapa seseorang harus membayar pajak untuk membiayai 

pembangunan yang terus dilaksanakan, maka perlu dipahami terlebih dahulu akan 

pengertian dari pajak itu sendiri. 

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 bidang perpajakan tersebut adalah sebagai berikut :

 Definisi atau pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH  

 

  



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

Definisi atau pengertian pajak menurut Mr. Dr. J. Feldmann : 

“pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang 
kepada penguasa, (menurut norma norma yang ditetapkannya secara 
umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata mata digunakan untuk 
menutup pengeluaran pengeluaran umum”  
 

Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa pajak mempunyai ciri – ciri : 

1. Iuran dari rakyat kepada negara. 

Yang berhak memungut pajak adalah 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 Dasar Hukum Pajak 

Dasar hukum pajak berdasarkan pada UU RI no 6 tahun 1983 tentang ketentuan 

umum dan tata cara perpajakkan sebagai perubajan atas UU RI no 9 tahun 1994 

dan UU RI no 16 tahun 2000. 

  



Dasar hukum pemungutan pajak berdasarkan pada pasal 23 ayat UUD 1945 yang 

berbunyi : 

“ Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang  undang “. 

 

2.1.3 Fungsi pajak 

Dalam literatur pajak sering disebutkan bahwa fungsi pajak ada dua yaitu fungsi 

budgetair dan fungsi regulerend. Namun dalam perkembangannya fungsi pajak 

tersebut dapat dikembangkan dan ditambah dua fungsi lagi yaitu fungsi demokrasi 

dan fungsi reditribusi. 

1. Fungsi Budgetair 

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran 

pengeluarannya.  

2. Fungsi mengatur ( regulerend) 

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah 

dalam bidang sosial dan ekonomi. 

3. Fungsi demokrasi 

Pajak adalah suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud  

sistem gotong royong, termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi 

kemaslahatan manusia. 

 

4. Fungsi reditribusi 

Fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilann dalam 

masyarakat. 

  



 

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak 

1.  Official assessment system 

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah 

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

           2.  Semi self assessment system 

Adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 

fiskus dan wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak sekarang yang 

terutang  

           3.  Self assessment system 

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib 

pajak untuk menetukan sendiri besarnya pajak yang terutang . 

           4.  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 pajak .  

 

 

 

2.1.5  Pembagian jenis pajak 

           1. Menurut Golongannya. 

a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan   

tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. 

  



b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau 

dilimpahkan kepada orang lain. 

          2. Menurut sifatnya  

  a Pajak subjektif, yaitu pajak  yang berpangkal atau berdasarkan pada   

subjeknya,      dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. 

 b Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa   

memperhatikan keadaan diri wajib pajak. 

          3. Menurut lembaga pemungutannya 

a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan 

untuk membiayai rumah tangga negara . 

b.Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. 

2.1.6 Hukum Pajak 

 1. Hukum Pajak Material 

a. hukum pajak yang mengatur tentang objek pajak yaitu apa saja keadaan atau   

peristiwa yang menjadi sasaran pengenaan pajak 

b. hukum pajak yang mengatur tentang subjek pajak atau siapa saja yang    

melaksanakan kewajiban pajak 

c. hukum pajak yang mengatur tentang tariff pajak atau cara menghitung pajak 

2. Hukum Pajak Formal 

Hukum yang mengatur tentang tata cara bagaimana agar hukum pajak material       

dapat diwujudkan. 

    a. tata cara mendapatkan NPWP 

  



    b. tata cara menyetor pajak 

    c. tata cara menyetor SPT pajak 

    d. tata cara membuat pembukuan atau pencatatan perusahaan 

    e. tata cara menagih pajak 

    f. mengajukan keberatan atau banding 

 

2.2 Pajak Daerah 

2.2.1 Pengertian Pajak daerah 

Pajak daerah sesuai pasal (1) angka 6 UU no 34 tahun 2000 atau iuran wajib yang 

dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung 

yang dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemda. 

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak daerah memiliki unsur 

sebagai berikut : 

1. Iuran wajib masyarakat kepada daerah 

2. Berdasarkan UU 

3. Dapat dipaksakan 

4. Tidak mendapat jasa timbal yang seimbang untuk membiayai pemerintah 

daerah dan pembangunan pemerintah daerah. 

 

2.2.2 Dasar Hukum Pajak Daerah 

1. Pasal 23 ayat (2) UUD 1945. 

2. UU RI  no 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi, sebagai perubahan    

              atas UU RI no 18 tahun 1997. 

  



  3. Peraturan Pemerintah RI no 65 tahun 2001 tentang pajak daerah. 

Pajak daerah belumdapat diberlakukan sebelum diterbitkan dan ada peraturan       

daerah yang disetujui menteri dalam negeri. 

 

2.2.3 Jenis Pajak Daerah 

Ruang lingkup pajak daerah hanya terbatas pada objek pajak yang belum 

dikenakan oleh pusat. Di samping itu ada ketentuan bahwa pajak dari daerah yang 

lebih rendah tingkatnya tidak boleh memasuki objek pajak dari daerah yang lebih 

tinggi tingkatnya. Tarif pajak daerah ditentukan berdasarkan peraturan daerah 

masing – masing daerah. 

 

2.3 Pajak Restoran 

2.3.1 Pengertian Pajak Restoran 

Berdasarkan Peraturan daerah no 2 tahun 2003 tentang pajak restoran, pengertian 

pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Objeknya adalah segalan 

bentuk pelayanan yang diberikan dan disediakan restoran dengan pembayaran.  

 

 

2.3.2 Dasar Hukum Pajak Restoran 

1. UU RI no 34 tahun 2000 tentang perubahan atas UU RI no 18 tahun 1997,   

tentang pajak dan retribusi daerah. 

2. Peraturan daerah no 2 tahun 2003 dan peraturan pemerintah no 65 tahun 2001  

tentang pajak restoran. 

  



 

2.3.3 Objek dan Subjek Pajak Restoran 

Berdasarkan pada peraturan daerah no 02 tahun 2003 ayat (1) pasal (2) mengenai 

objek pajak restoran atau 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 

Objek pajak restoran yang dikecualikan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (10) 

dan (2) pasal 2 ini adalah pelayanan jasa boga atau catering. 

Pelayanan direstoran meliputi penjualan makanan dan minuman direstoran, 

termasuk penyediaan penjualan makanan dan minuman yang diantar atau dibawa pulang. 

Subjek pajak restoran atau orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran 

kepada restoran wajib pajak restoran atau pengusaha restoran. 

 

 

 

 

  



2.4 Aturan Pelaksanaan Pemugutan Pajak Restoran 

2.4.1 Dasar Pengenaaan dan Tarif Pajak Restoran 

Dasar pengenaan pajak menurut peraturan daerah no 02 tahun 2003 pasal 4 atau 

jumlah pembayaran kepada restoran. 

Berdasarkan peraturan daerah no 02 tahun 2003 pasal 6, besarnya tarif pajak atau 

pajak restoran atau sebesar 10 % atau semua jenis restoran yang terangkum dalam 

peraturan daerah no 02 tahun 2003 ayat (1) padal (2). 

 

2.4.2 Cara Perhitungan Pajak Restoran 

Perhitungan pajak daerah atau perincian besarnya pajak yang harus dibayar oleh 

wajib pajak baik pokok pajak, kekurangan pembayaran pajak, maupun sanksi 

administrasi berupa bunga atau denda. 

Cara perhitungan pajak restoran yaitu dengan mengalikan tariff pajak terhutang 

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

jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk makan dan minum 

kepada restoran. 

 

2.4.3 Cara Pelaporan Pajak restoran 

Wajib pajak diberikan kepercayaan oleh Peraturan daerah untuk menghitung, 

memotong, menyetorkan dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang akan 

dibayarkan kepada Dinas Pendapatan Daerah. Sedangkan tata cara pelaporannya 

sebagaimana disebutkan di dalam pasal 11 ayat (1,2,3,4,5) antara lain sebagi 

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 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 bulan sekali dan dibayarkan setelah 

wajib pajak mengisi dan menyerahkan SPTPD, pembayaran disertai dengan 

SSPD dan dibayarkan selambat  lambatnya 30 hari sejak SSPD diterima oleh 

wajib pajak. 

2. Pemugutan tidak dapat diborongkan dalam artian pembayaran tidak dapat 

dibayarkan untuk 1 tahun. 

3. Pajak yang terutang dilunasi selambat lambatnya 1 bulan sejak SKPD, 

SKPDKB, 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 % setiap bulan. 

  



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 atau jangka waktunya selama 1 bulan takwim atau jangka waktu lain 

yang ditetapkan oleh walikota. Pajak terutang atau pajak yang harus dibayarkan 

oleh wajib pajak pada suatu saat, pada 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 02 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 tahun sesudah saat terutang pajak, walikota atau pejabat 

yang dapat menerbitkan surat ketetapan pajak daerah kurang bayar apabila 

berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak 

atau kurang bayar. 

3. Dalam jangka waktu 5 tahun sesudah saat terutangnya pajak, walikota dapat 

menerbitkan surat ketetapan pajak daerah kurang bayara tambahan (SJPDKBT)  

4. apabila di temukan data baru dan atau data yang semula yang belum terungkap 

yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang. 

  



5. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


