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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1. Latar Belakang 

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi 

atau badan yang bersifat memaksa, berdasarkan undang – undang, dengan tidak 

mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi  

kemakmuran rakyat (Undang – Undang KUP 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1). Rakyat 

tidak akan merasakan manfaat pajak secara langsung ketika membayar, karena pajak 

digunakan bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk kepentingan umum. Pajak 

merupakan salah satu sumber dana pemerintah,baik pemerintah pusat maupun 

pemerintah daerah untuk pembangunan, karena dilaksanakan berdasarkan undang – 

undang, pemungutan pajak tersebut bersifat memaksa.  

Sektor pajak menjadi penyumbang devisa negara terbesar, pada tahun 2015 

realisasi pendapatan negara tercatat mencapai Rp1.491,5 triliun. Dari keseluruhan 

realisasi pendapatan negara tersebut, realisasi penerimaan perpajakan mencapai 

Rp1.235,8 triliun, atau 83 persen dari target APBN-P 2015 yang sebesar Rp1.489,3 

triliun (www.kemenkeu.go.id). Dengan adanya devisa Negara yang bersumber dari sektor 

pajak, diharapkan mampu menciptakan masyarakat yang makmur, adil, dan sejahtera 

dengan meningkatnya penerimaan pendapatan negara dari sektor pajak. 

Pajak sangat berperan dalam memberikan pemasukan untuk pendapatan negara, 

dilihat dari fungsinya. Oleh karena itu untuk dapat menggali sumber – sumber 

pendapatan asli daerah, selain pemerintah pusat, pemerintah daerah juga dituntut peran 

sertanya dalam mengelola pajak.  

Pemerintah daerah memiliki beberapa jenis pungutan, yaitu pajak daerah, pajak 

provinsi, retribusi daerah, bea dan cukai, dan penerimaan negara bukan pajak. Pajak 

daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau 

http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/NK%20dan%20APBN%202014%20full_0.pdf
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badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan 

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran 

rakyat. Pajak provinsi meliputi pajak kendaraan bermotor, pajak bea balik nama 

kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak 

rokok. Pajak daerah (kota/kabupaten) meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, 

pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang 

burung walet, pajak bumi dan banguanan, BPHTB, pajak mineral bukan logam dan 

batuan ( UU No.28 tahun 2009 tentang Pajak daerah dan retribusi daerah ). Dalam 

makalah tugas akhir ini,penulis mencoba untuk mengangkat pajak restoran,pajak parkir 

dan pajak reklame yang menjadi kewajiban pelaku usaha di bidang coffeeshop. 

Seiring perkembangan jaman, bisnis kafe di kota besar berkembang dengan 

sangat pesat, mulai dari yang menyasar ke segmen menengah kebawah sampai 

menengah keatas. Dalam membangun dan menjalankan bisnis kafe, pemilik kafe tidak 

luput dari pengenaan pajak. Pemilik ( wajib pajak ) dalam menjalankan usahanya 

dikenakan tiga pajak daerah yaitu pajak restoran, pajak parkir dan pajak reklame. 

Pemilik kafe tempat penulis bekerja, pada awal kafe berdiri pemilik kafe baru membayar 

pajak apabila ditagih. Masih banyak Wajib Pajak yang tidak mengetahui tentang 

peraturan pajak sehingga mereka tidak sadar bahwa mereka juga seharusnya dikenai 

pajak dan akhirnya mereka tidak membayar kewajiban tersebut. Banyak sekali Wajib 

Pajak yang tidak taat akan pajak sehingga menimbulkan piutang untuk pihak DPKAD 

Kota Semarang. Pajak tidak berfungsi secara optimal dikarenakan banyak hal sehingga 

terjadi pendapatan yang hilang untuk pajak daerah tersebut. Didasarkan hal tersebut, 

penulis yang bekerja disebuah kafe ingin membedah pajak apa saja yang ditanggung 

oleh suatu usaha kafe, mengingat belakangan ini di kota semarang marak bermunculan 

tempat-tempat kongkow/nongkrong bagi kalangan muda, dari mulai angkringan pinggir 

jalan sampai model kafe yang mengusung konsep low end hingga middle to high end. 

Tapi yang menjadi pertanyaan apakah pemilik atau pengelola kafe tersebut sadar akan 

pentingnya pajak bagi kafe tersebut? Apakah mereka tahu pajak apa saja yang harus 

dibayarkan? 
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Dari latar belakang di atas, penulis membuat tugas akhir dengan judul “ 

PENGENAAN PAJAK DAERAH OWL CAFE SEMARANG” 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam tugas akhir ini adalah : 

1. Kewajiban pajak daerah apa saja yang harus ditanggung oleh OWL CAFÉ tahun 

2015? 

2. Berapa perkiraan kewajiban pajak daerah yang harus dibayarkan oleh OWL CAFÉ 

tahun 2015? 

3. Apa saja kendala yang harus dihadapi OWL CAFE sebagai wajib pajak daerah dan 

pemerintah sendiri dalam merealisasikan kewajiban pembayaran tahun 2015 ? 

1.3 Tujuan Masalah 

Adapun tujuan masalah dalam tugas akhir ini adalah : 

1. Untuk mengetahui kewajiban pajak daerah apa saja yang harus ditanggung oleh 

OWL CAFÉ. 

2. Untuk mengetahui berapa perkiraan kewajiban pajak daerah yang harus dibayarkan 

oleh OWL CAFÉ tahun 2015. 

3. Untuk mengetahui kendala apa saja yang harus dihadapi OWL CAFE sebagai wajib 

pajak daerah tahun 2015. 

1.4 Manfaat Penulisan 

1. Bagi DPPKAD Kota Semarang : 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan DPPKAD Kota Semarang 

mendapat masukan dalam melakukan sosialisasi pembayaran pajak daerah untuk WP 

yang mempunyai usaha kafe di Kota Semarang dan dapat memaksimalkan potensi 

yang ada untuk menambah pendapatan daerah. 



4 
 

 

2. Bagi WP atau Pengusaha Kafe 

 Para pelaku usaha kafe khususnya OWL CAFE diharapkan sadar akan 

pentingnya membayar pajak daerah dan tahu bagaimana tata cara pembayaran 

tersebut sehingga di masa yang akan datang tidak menuai masalah dan usahanya 

berjalan dengan lancar. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Bab 1 Pendahuluan  

Bab ini membahas tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penulisan, 

manfaat penulisan, dan sistematika penulisan. 

 

Bab 2 Landasan Teori 

Bab ini membahas tentang teori-teori yang berhubungan dengan penulisan 

dimana teori ini akan digunakan sebagai dasar dan pedoman dalam pembahasan 

permasalahan yang dijabarkan.  

 

Bab 3 Gambaran Umum dan Metode Penelitian 

Bab ini berisi tentang gambaran umum OWL CAFE, serta metode yang 

digunakan dalam penelitian. 

 

Bab 4 Pembahasan 

Bab ini berisi tentang hasil dan analisis atau pembahasan hasil permasalahan 

penelitian dengan metode analisis data kuantitatif,  kualitatif , dan pemilihan sampel. 

 

Bab 5 Penutup 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran . 
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