
1 
 

 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Untuk menjalankan kegiatan rumah tangga negara, pemerintah tentunya 

memerlukan dana agar kegiatan dalam rumah tangga negara bisa berjalan 

sebagaimana mestinya. Negara membutuhkan beberapa sektor untuk mendukung hal 

tersebut, salah satunya adalah sektor pajak yang merupakan sumber pendapatan 

terbesar yang dimiliki oleh negara Indonesia. Setiap daerah tentunya memiliki jumlah 

pendapatan yang berbeda-beda, di Kabupaten Semarang salah satunya merupakan 

daerah yang memiliki bermacam-ragam tujuan wisata hiburan, dimana yang tentunya 

disekitar tempat wisata banyak pula masyarakat yang memanfaatkan kesempatan 

untuk mendirikan berbagai tempat hiburan. Menurut data terakhir  yang dimiliki 

BKUD (Badan Keuangan Daerah) dan Aset Daerah pada tahun 2017, jumlah wajib 

pajak hiburan di Kabupaten Semarang adalah 142 wajib pajak.  

Pajak hiburan merupakan salah satu sumber pendapatan yang mendukung 

untuk meningkatkan pendapatan pajak daerah dengan memungut pajak kepada wajib 

pajak dengan tarif yang sudah ditetapkan sesuai dengan Perda Kabupaten Semarang 

Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah. Namun seiring berjalannya waktu, 

wajib pajak merasa tarif yang tertulis dalam Perda Nomor 12 Tahun 2013 terlalu 

tinggi sehingga membuat wajib pajak merasa terbebani  khususnya pada jenis pajak 

hiburan kontes kecantikan, pagelaran busana, binaraga dan sejenisnya 35%; diskotek, 

karaoke dan klab malam 35%; Pacuan kuda, kendaraan bermotor, permainan 

ketangkasan 20%; dan panti mandi uap/spa, refleksi dan pusat kebugaran/fitness 

center 20%.  

Tingginya tarif pajak hiburan menyebabkan ketidakpatuhan karena wajib 

pajak menggunakan sistem self assetsment (menghitung, membayar dan melaporkan 

pajaknya sendiri). Saat dilakukan pemeriksaan lapangan dan pengecekan pembukuan 

guna menguji kepatuhan wajib pajak hiburan, pemeriksa menemukan adanya ketidak 

samaan data yang dimiliki oleh BKUD dengan data yang dimiliki oleh wajib pajak. 

Hal tersebut menyebabkan munculnya kurang bayar oleh beberapa wajib pajak 
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hiburan. Sejak munculnya kurang bayar tersebut, wajib pajak hiburan mulai 

menyampaikan kembali keberatannya mengenai tingginya tarif dari beberapa jenis 

pajak hiburan setelah sejak tahun 2013 menyatakan keberatan namun tidak ada 

tindak lanjut mengenai keluhan tersebut. Keluhan tersebut disampaikan oleh wajib 

pajak hiburan melalui instansi BKUD (Badan Keuangan Daerah) dan Aset Daerah 

Kabupaten Semarang. Pada tanggal 18 Desember 2017, Perda Nomor 13 Tahun 2017 

tentang Perubahan Ketiga Pajak Daerah di Kabupaten Semarang akhirnya 

dikeluarkan dan mulai diterapkan pada tanggal 1 Januari 2018 dengan harapan 

kewajiban pajak terutang oleh wajib pajak hiburan dapat dilaksanakan lebih optimal 

dengan tarif yang lebih rendah karena prinsip pajak ialah kenyamanan. Perubahan 

ketiga perda tersebut merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan penerimaan 

pajak daerah dengan cara memperbaiki ketentuan dalam perda yang sekiranya 

menjadi hambatan atau kurang memberikan dukungan atas upaya ekstensifikasi 

maupun intensifikasi. Dengan diturunkannya tarif pajak hiburan, Pemerintah 

berharap agar wajib pajak bisa menjadi lebih taat dalam memenuhi kewajiban 

pajaknya sehingga pemasukan negara bisa mencapai target yang sudah 

diperhitungkan setiap tahunnya. Atas dasar kondisi tersebut, maka karya tulis ini 

mengambil judul “Analisis Dampak Perubahan Perda Nomor 12 Tahun 2013 

menjadi Perda Nomor 13 Tahun 2017 Terhadap Tingkat Capaian Pajak 

Hiburan di Kabupaten Semarang”. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang akan diangkat kedalam laporan tugas akhir, yaitu :  

1. Bagaimana pengaruh perubahan tarif terhadap kewajiban pajak hiburan ? 

2. Bagaimana target dan realisasi pemenuhan kewajiban pajak hiburan sebelum dan 

setelah Perda Nomor 13 Tahun 2017 diterapkan? 

3. Apa konsekuensi yang akan diterima oleh wajib pajak apabila tidak memenuhi 

kewajiban pajak hiburan sesuai dengan waktu yang telah di tetapkan? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penulisan yang ingin di capai oleh penulis, yaitu : 

1. Mengetahui bagaimana pengaruh perubahan tarif terhadap kewajiban pajak 

hiburan. 

2. Tahu bagaimana target dan realisasi pemenuhan kewajiban pajak hiburan sebelum 

(Januari - Desember tahun 2017) dan setelah (Januari - Juni tahun 2018) Perda 

Nomor 13 Tahun 2017 diterapkan. 

3. Menjelaskan konsekuensi apabila tidak memenuhi kewajiban pajak, sesuai 

Peraturan Daerah yang berlaku. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

Penulis tugas akhir ini sangat berharap laporan tugas akhir dapat membantu dan akan 

bermanfaat untuk berbagai pihak, di antaranya yaitu : 

1. Bagi Penulis  

Diharapkan agar dapat menambah ilmu pengetahuan, khususnya dalam pajak 

hiburan dan dapat mengaplikasikan ilmu yang di dapat baik saat perkuliahan di 

kampus maupun saat praktek kerja lapangan. 

2. Bagi Kantor BKUD (Badan Keuangan Daerah)  

Diharapkan agar dapat membantu sebagai referensi untuk menyelesaikan kasus 

yang serupa. 

3. Bagi Pembaca  

Diharapkan bisa menjadi media sarana informasi sebagai penambah ilmu 

pengetahuan khususnya dalam bidang pajak hiburan. 

4. Bagi Wajib Pajak  

Diharapkan bisa di jadikan pedoman agar menjadi lebih patuh dalam memenuhi 

kewajiban pajaknya. 
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1.5 Sistematika Penulisan  

Tujuan dari sistematika penulisan adalah untuk memberikan alur tentang 

pembahasan yang akan dibahas di dalam laporan tugas akhir ini dan dirinci menjadi 5 

bagian sebagai berikut :  

 

BAB I : PENDAHULUAN  

 Isi dalam bab ini akan mengkaji latar belakang, rumusan masalah, tujuan, 

manfaat dan sistematika dalam penulisan laporan tugas akhir. 

 

BAB II: LANDASAN TEORI 

 Di dalam bab ini akan mengkaji seluruh pemahaman yang saling berkaitan 

dengan penulisan dan penelitian, agar teori yang tertulis dapat dimanfaatkan sebagai 

patokan dan prinsip di dalam masalah yang akan diangkat. 

 

BAB III: GAMBARAN UMUM TEMPAT PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

 Di dalam bab ini akan memperkenalkan bagaimana gambaran umum tempat 

praktek kerja lapangan serta sejarah tentang tempat tersebut. 

 

BAB IV: PEMBAHASAN 

 Di dalam bab ini akan mengkaji pembahasan masalah yang diangkat dan 

mengenai hasil dari penelitian. 

 

BAB V: PENUTUP 

 Di dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran atas masalah yang sudah 

dibahas dalam penelitian oleh penulis. 

 

 

 

 

 

 




