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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA  

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

1. Kurniawan, dkk (2014) yang meneliti tentang Pengelolaan 

Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran pada Dinas Pendapatan Daerah 

Kabupaten Ketapang. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik 

observasi, wawancara dan studi dokumentasi, tahap analisis data 

melalui reduksi data, sajian data dan verifikasi data.Hasil penelitian 

menunjukan bahwa proses pemungutan belum sesuai dengan harapan 

yang terlihat dari intensitas pendataan dan pandaftaran, tata cara 

pembayaran dan penagihan, pembinaan dan penertiban dan 

pelaksanaan pengawasan. Disamping itu masih ada faktor-faktor yang 

berpengaruh seperti : a) masih banyak wajib pajak yang belum 

terdaftar dan memiliki izin usaha karena belum berjalannya pendataan 

dan pengawasan yang intensif, b) masih kurangnya kemampuan 

pemerintah daerah Kabupaten Ketapang dalam mengelola sumber-

sumber potensi daerah.  

2. Khuriyah, dkk (2014) yang meneliti tentang Analisis Efektivitas 

Sistem Pemungutan Pajak Restoran dalam Upaya Meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah. Teknik pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi, Analisis data 

yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian ini 



7 
 

 
 

menunjukan bahwa dalam sistem pemungutan pajak restoran ini masih 

terdapat prosedur-prosedur yang memungkinkan terjadinya praktek-

praktek yang tidak sehat karena terdapat beberapa fungsi yang 

dirangkap yaitu antara seksi pendaftaran dan pendataan serta antara 

seksi pembukuan dan pelaporan.  

3. Pasulu Dan Wokas (2015) yang meneliti tentang Analisis Perhitungan 

dan Pemungutan Pajak Restoran dan Pajak Hotel di Dinas Pendapatan 

Daerah Kota Bitung. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukan 

bahwa pertumbuhan penerimaan pajak restoran dan pajak hotel 

mengalami fluktuasi. Pertumbuhan penerimaan pajak restoran 

tertinggi pada tahun 2014 dan pertumbuhan penerimaan pajak hotel 

tertinggi pada tahun 2014. Tingkat kontribusi pajak restoran dan pajak 

hotel terhadap pendapatan asli daerah dari tahun 2010-2014 berada 

dalam kriteria cukup.  

4. Lamia, dkk (2015) yang meneliti tentang Analisis Efektifitas dan 

Kontribusi Pemungutan Pajak Restoran, Pajak Reklame, dan Pajak 

Penerangan Jalan pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa 

Utara.Teknik pengumpulan dengan trianggulasi (gabungan), 

analisis data bersifat induktif/kualitatif. Hasil penelitian menunjukan 

secara keseluruhan tingkat efektivitas penerimaan pajak restoran, 

pajak reklame,dan pajak penerangan jalan tahun 2010-2014 

memberikan kontribusi yang baik terhadap PAD.   
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B. Tinjauan Teori 

1. Pengertian Pajak secara Umum 

Pengertian pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. P. J. A. Adriani 

yang telah diterjemahkan oleh (R. Santoso Brotodiharjo,1991:2) yaitu 

Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang 

terutang oleh yang wajib mmbayarnya menurut peraturan-praturan 

dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat 

ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara yang 

menyelenggarakan pemerintahan.  (Waluyo, 2011:2 )  

2. Fungsi pajak  

Ada dua fungsi pajak menurut  (Mardiasmo, 2016:4) yaitu : 

a. Fungsi anggaran yaitu pajak berfungsi sebagai salah satu 

sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-

pengeluarannya. 

b. Fungsi mengatur yaitu pajak berfungsi sebagai alat untuk 

mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam 

bidang sosial dan ekonomi. 

3. Pembagian Hukum Pajak 

Hukum pajak dibagi menjadi dua, yaitu hukum pajak materiil dan 

hukum pajak formil (Resmi, 2011:4-5) yaitu : 

a. Hukum Pajak Materiil 

Hukum pajak materiil merupakan norma-norma yang 

menjelaskan keadaan, perbuatan, dan peristiwa hokum yang 
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harus dikenakan pajak, siapa yang harus dikenakan pajak, dan 

berapa besar pajaknya. Dengan kata lain hukum pajak materiil 

mengatur tentang timbulnya, besarnya, dan hapusnya utang 

pajak beserta hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib 

pajak. Termasuk dalam hukum pajak materiil adalah peraturan 

yang memuat kenaikan, denda, sanksi atau hukuman, dan cara-

cara pembebasan dan pengembalian pajak, serta ketentuan yang 

memberikan hak tagihan utama kepada fikus. Peraturan 

tersebut ada yang bersifat sederhana da nada yang bersifat 

berbelit-belit seperti pajak penghasilan. Contohnya adalah 

undang-undang pajak penghasilan. 

b. Hukum Pajak Formil 

Hukum pajak formil merupakan peraturan-peraturan 

mengenai berbagai cara untuk mewujudkan hukum materiil 

menjadi suatu kenyataan. Bagian hukum ini memuat cara-cara 

penyelenggaraan mengenai penetapan suatu utang pajak, 

kontrol oleh pemerintah terhadap penyelenggaranya, kewajiban 

para wajib pajak (sebelum dan sesudah menerima surat 

ketetapan pajak), kewajiban pihak ketiga, dan prosedur dalam 

pemungutannya. Hukum pajak formil dimaksud untuk 

melindungi fiskus dan wajib pajak serta memberi jaminan 

bahwa hukum materiilnya dapat diselenggarakan setepat 

mungkin. Hubungan hukum antara fiskus dan wajib pajak 

tidaklah selalu sama karena kompetensi apatatur fiskus yang 
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terkadang ditambah atau dikurangi. Sebagai contoh mula-mula 

tidak terdapat peraturan yang melindungi wajib pajak, 

melainkan yang bersifat melawannya. Akan tetapi, lama-

kelamaan ada perbaikan dalam hal terdapatnya hak-hak wajib 

pajak yang umumnya melindungi tindakan sewenang-wenang 

pihak fiskus. Contohnya ketentuan umum dan tata cara 

perpajakan.  

4. Syarat pemungutan pajak menurut  (Mardiasmo, 2016:4-5) yaitu : 

a. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan) yaitu sesuai 

dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-

undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. 

Adil dalam perundang-undangan di antaranya mengenakan 

pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan 

kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam 

pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib 

pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam 

pembayaran dan mengajukan banding kepada pengadilan pajak. 

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat 

Yuridis) dimana di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 

pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hokum untuk 

menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun warganya. 

c. Tidak menganggu prekonomian (syarat Ekonomis) yaitu 

pemungutan tidak boleh menganggu kelancaran kegiatan 
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produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan 

kelesuan perekonomian masyarakat. 

d. Pemungutan pajak harus efisien (syarat Finansiil) yaitu sesuai 

fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah 

dari hasil pemungutannya. 

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana yaitu sistem 

pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan 

mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban 

perpajakannya.  

5. Pajak Daerah  

Menurut undang-undang no 28 tahun 2009 tentang pajak daerah 

dan retribusi daerah pasal 1 angka 10, pajak daerah adalah kontribusi 

wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 

bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 

daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Halim, Perpajakan, 

Konsep, Aplikasi, Contoh dan Studi Kasus,, 2014) 

6. Sistem Pemungutan Pajak Daerah 

Tata cara pemungutan pajak daerah atau sistem pemungutan pajak 

daerah berdasarkan ketentuan dalam UU Nomor 18 pasal 7 Tahun 1997 

tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 

Nomor 34 Tahun 2000 yang menegaskan mekanismenya sebagai 

berikut : 
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a.  Pajak Terutang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah 

yaitu dalam mekanisme pertama, pajak dibayar oeh wajib pajak 

setelah ditetapkan oleh kepala daerah melalui surat ketetapan 

daerah atau dokumen lain yang disamakan dengan itu, seperti 

karcis atau nota perhitungan. Mekanisme pertama tersebut dalam 

sistem pemungutan pajak dikenal sebagai cara official assesment 

system, yakni sistem pemungutan pajak untuk menentukan 

besarnya pajak terutang ditentukan oleh fiskus/aparat pajak. Wajib 

pajak bersifat pasif menunggu surat ketetapan pajak dari fiskus. 

b. Pajak Terutang Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak yaitu dalam 

mekanisme kedua, pajak dibayar sendiri oleh wajib pajak, wajib 

pajak mendaftarkan diri, menghitung, memperhitungkan, 

membayar/menyetor, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang 

terutang dengan surat pemberitahuan pajak daerah. Dalam 

sistem pemungutan pajak, mekanisme ini dikenal sebagai cara 

self asessment system, dalam sistem ini wajib pajak harus 

bersifat aktif dan fiskus bersifat pasif, yakni hanya melakukan 

penyuluhan, pengawasan, dan pemeriksaan dalam rangka uji 

kepatuhan dari laporan wajib pajak atau jumlah pajak yang 

terutang. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban pembayaran 

pajak dengan cara membayar sendiri/menggunakan sistem self 

assessment, diwajibkan melaporkan pajak yang terutang dengan 

menggunakan surat pemberitahuan pajak daerah.  
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c. Mekanisme With Holding Sistem yaitu dalam Mekanisme dalam 

with holding sistem menyatakan bahwa sistem pemungutan 

pajak untuk menentukan besarnya yang terutang ditentukan oleh 

pihak ketiga yang ditunjuk oleh penjabat. Sehingga, baik fiskus 

maupun wajib pajak bersifat pasif. Pihak ketiga melakukan 

pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak yang terutang 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  

7. Pemungutan Pajak Daerah menurut (Darwin, 2010: 151-153)  

Pemungutan pajak merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari 

penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak 

yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak kepada wajib 

pajak serta pengawasan penyetorannya. Sistem pemungutan yang 

berlaku di negara kita saat ini adalah self assessment dimana wajib 

pajak berkewajiban menghitung, memperhitungkan, membayar dan 

melaporkan sendiri pajak yang terutang. Bila wajib pajak tidak atau 

tidak sepenuhnya menjalankan kewajiban pajaknya secara self 

assessment, seperangkat sanksi telah dituangkan dalam peraturan 

perundang-undangan yang resmi. Berdasarkan ketentuan yang 

tercantum di dalam Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah, pemungutan pajak daerah tidak dapat diborongkan dalam arti 

bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan pajak tidak dapat 

diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dimungkinkan adanya 

kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka proses pemungutan pajak, 
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antara lain, pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat 

kepada wajib pajak, atau penghimpunan data objek dan subjek pajak. 

Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah 

kegiatan perhitungan besarnya pajak terutang, pengawasan, penyetoran 

pajak dan penagihan pajak. 

Pajak dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah atau dibayar 

sendiri oleh wajib pajak. Penetapan pajak oleh kepala daerah melalui 

surat ketetapan pajak daerah (SKPD) yaitu surat keputusan yang 

diterbitkan oleh kepala daerah yang menentukan besarnya jumlah pajak 

yang terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak. Disamping surat 

ketetapan pajak daerah, wajib pajak juga dapat memenuhi kewajiban 

pembayaran pajak dengan menggunakan dokumen lain yang 

dipersamakan yaitu karcis, nota perhitungan dan lain-lain. 

Pajak daerah juga menganut self assessment sistem, dimana wajib 

pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, 

membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan 

menggunakan surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD). Apabila 

wajib pajak yang diberi kepercayaan menghitung, memperhitungkan, 

membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang tidak 

memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya, dapat diterbitkan surat 

ketetapan pajak daerah kurang bayar (SKPDKB) dan surat ketetapan 

pajak daerah kurang bayar tambahan (SKPDKBT) yang menjadi sarana 

penagihan. 
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8. Pajak Restoran menurut (Halim, 2014:514-515)yaitu :  

a. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa pajak 

restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran. 

Restoran  adalah  fasilitas  penyedia  makanan  dan/atau  minuman  de-

ngan  dipungut  bayaran,  yang  mencakup  juga  rumah  makan,kaf

etar-ia,kantin,warung,bar,dan sejenisnya termasuk jasa boga/ 

catering.  

b. Objek  pajak  restoran  adalah  pelayanan  yang  disediakan  oleh 

restoran,meliputi  pelayanan  penjualan  makanan  dan/atau  minum

an  yang  dikonsumsi  oleh  pembeli,  baik  dikonsumsi  di  tempat  

pelayanan  maupun  di  tempat  lain. 

c. Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang 

membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. Wajib pajak 

restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan 

restoran. 

d. Dasar pengenaan pajak restoran adalah  jumlah  pembayaran  yang  

diterima  atau  yang  seharusnya  diterima  restoran Tarif pajak 

restoran ditetapkan berdasarkan peraturan daerah, paling tinggi 

sebesar 10%.  

e. Tidak termasuk objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang 

disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi 

batas tertentu yang ditetapkan dengan peraturan daerah. 
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9. Pengertian Efektivitas 

Efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan 

dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas merupakan 

hubungan antara output dengan input atau tujuan. Semakin besar 

kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif 

organisasi, program, atau kegiatan. Suatu organisasi, program, atau 

kegiatan dinilai efektif apabila output yang dihasilkan  bisa memenuhi 

tujuan yang di harapkan atau dikatakan spending wisely /sasaran akhir 

kebijakan  (Mahmudi,2005:92). Efektivitas adalah ukuran berhasil 

tidaknya suatu organisasi mncapai tujuannya.  (Mardiasmo,2004:134).  

Dalam menganalisis tingkat efektivitas diperlukan data realisasi 

penerimaan dan target penerimaan. Dimana semakin besar presentasi 

yang di capai maka semakin tinggi tingkat efektivitas pengelolaan 

keuangan daerah. 

Analisis Efektivitas pajak daerah yaitu analisis yang 

menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan 

dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. 

(Halim,2004:135). 

Dengan demikian efektivitas dapat dirumuskan sebagai berikut : 
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Tabel 2.1 Indikator Efektivitas 

Nilai Efektivitas Persentase Kriteria 

>100% Sangat Efektif 

90-100% Efektif 

80-90% Cukup Efektif 

60-80% Kurang Efektif 

<60% Tidak Efektif 
Sumber : (Munir, Djuanda, & Tangkilisan, 2004, p. 151) 

 


