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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

4.1 Ilustrasi Perubahan Kewajiban Pajak Hiburan Menurut Perda Nomor 12 

Tahun 2013 dan Perda Nomor 13 Tahun 2017 

Data dibawah ini adalah ilustrasi yang akan menggambarkan bagaimana 

perubahan yang terjadi setelah Perda Nomor 13 Tahun 2017 diterapkan. Didalam 

ilustrasi ini hanya akan disebutkan jenis pajak hiburan yang tarifnya berubah. Hal 

tersebut dikarenakan hanya beberapa jenis pajak hiburan yang mengalami penurunan 

tarif. Ilustrasinya adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Ilustrasi Perubahan Target Penurunan Pajak Hiburan (Target)  
 

Jenis Pajak 

 

Tarif (%) 

 

Pajak Terutang (Target) 

2017 2018 2017 2018 

 Jan – Des Jan – Juni Juli – Des Jan – Juni Juli 

– 

Des 

Diskotek, 

Karaoke, 

Klab Malam 

35% 15% Rp.412.500.000 
(68.750.000 x 

6) 

Rp.420.268.000 
(68.750.000 x 2 

+ (70.692.000 x 

4)) 

Rp.1.050.000.000 
(2.100.000.000 : 

12 x 6) 

- 

Permainan 

Ketangkasan 

20% 10% Rp.13.452.000 
(2.242.000 x 6) 

Rp.13.452.000 
(26.900.000 : 

12 x 6) 

Rp.13.452.000 
(26.900.000 : 12 

x 6) 

- 

Panti Mandi 

Uap 

(PMU)/Spa 

20% 15% Rp.40.152.000 
(6.692.000 x 6) 

Rp.40.152.000 
(80.300.000 : 

12 x 6) 

Rp.44.148.000 
(88.300.000 : 12 

x 6) 

- 

Sumber : (Pemerintah Kabupaten Semarang/Badan Keuangan Daerah, data diolah 2018) 

Catatan : 

2, 4, 6, 12 = jumlah bulan 

Rp.68.750.000 = target rata-rata perbulan diskotek, karaoke, klab malam (Januari-Agustus) 

tahun 2017. 

Rp.70.692.000 = target rata-rata perbulan diskotek, karaoke, klab malam (September-

Desember) tahun 2017 mengalami kenaikan. 

Rp.2.100.000.000 = target setahun 2018 diskotek, karaoke, klab malam. 
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Rp.2.242.000 = target rata-rata perbulan permainan ketangkasan tahun 2017. 

Rp.26.900.000 = target setahun 2017 permainan ketangkasan. 

Rp.6.692.000 = target rata-rata perbulan panti mandi uap (PMU)/Spa tahun 2017. 

Rp.80.300.000 = target setahun 2017 panti mandi uap (PMU)/Spa. 

Rp.88.300.000 = target setahun 2018 panti mandi uap (PMU)/Spa. 

 

Tarif yang diturunkan menyebabkan target menjadi naik memang merupakan salah satu 

ekstensifikasi dan intensifikasi aturan, karena setiap tahunnya sejak tahun 2013 hingga 

tahun 2017 target penerimaan pajak hiburan selalu mengalami kenaikan. 

Kesimpulan yang dapat dijabarkan oleh penulis menurut ilustrasi target pada tabel diatas 

adalah sebagai berikut : 

1. Untuk target diskotek, karaoke dan klab malam pada tahun 2017 masa januari hingga 

agustus Rp.825.000.000 hingga mulai masa september mengalami kenaikan menjadi 

Rp.848.300.000 untuk masa september hingga desember. 

2. Tarif diskotek, karaoke dan klab malam pada tahun 2018 mengalami penurunan dari 

35% menjadi 15% menyebabkan target menjadi naik dari tahun sebelumnya menjadi 

Rp.2.100.000.000. 

3. Untuk tarif permainan ketangkasan mengalami penurunan tarif dari 20% menjadi 

10% dan target pada tahun 2017 adalah Rp.26.900.000 dan setelah mengalami 

penurunan tidak ada perubahan pada besarnya target yaitu tetap sebesar 

Rp.26.900.000. 

4. Tarif panti mandi uap (PMU)/Spa mengalami penurunan dari 20% menjadi 15% dan 

target pada tahun 2017 sebelum mengalami penurunan adalah Rp.80.300.000. setelah 

mengalami penurunan, target pada tahun 2018 naik menjadi Rp.88.300.000. 
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Tabel 4.2 

Ilustrasi Perubahan Realisasi Pendapatan Pajak Hiburan (Realisasi)  
 

Jenis Pajak 

 

Tarif (%) 

 

Pendapatan (Realisasi) 

2017 2018 2017 2018 

 Jan - Des Jan – Juni Juli – Des Jan – Juni Juli-

Des 

Diskotek, 

Karaoke, 

Klab Malam 

35% 15% Rp.484.120.000 Rp.388.140.500 Rp.3.255.647.250 - 

Permainan 

Ketangkasan 

20% 10% Rp.13.034.200 Rp.10.322.200 Rp.174.800.600 - 

Panti Mandi 

Uap 

(PMU)/Spa 

20% 15% Rp.36.852.076 Rp.43.964.680 Rp.139.749.324 - 

Sumber : (Pemerintah Kabupaten Semarang/Badan Keuangan Daerah, data diolah 2018) 

Dari ilustrasi yang telah dibuat oleh penulis diatas, maka kesimpulannya adalah : 

1. Total realisasi diskotek, karaoke dan klab malam pada tahun 2017 dengan tarif 35% 

adalah Rp.872.260.500. Angka yang diperoleh lebih tinggi Rp.39.492.500 dari 

target, sehingga bisa dikatakan pada tahun 2017 untuk diskotek, karaoke dan klab 

malam mencapai target karena realisasi lebih tinggi dari pada target. 

2. Untuk realisasi pada tahun 2018 (januari - juni) setelah mengalami penurunan tarif 

dari 35% menjadi 15% menyebabkan pendapatan  yang didapatkan menjadi naik 3 

kali lipat Rp.3.255.647.250 dari target, yang berarti realisasinya tercapai. 

3. Pada tahun 2017 permainan ketangkasan dengan tarif 20% realisasinya tidak 

mencapai target. Namun setelah tarif turun menjadi 10% pada tahun 2018 (januari - 

juni) realisasinya mencapai target hingga mencapai angka Rp.174.800.600. 

4. Pada tahun 2017 panti mandi uap (PMU)/Spa capaiannya mencapai target. Bahkan 

setelah mengalami penurunan tarif pada tahun 2018 dari 20% menjadi 10% capaian 

yang diperoleh menjadi menjadi jauh naik lebih tinggi dari target yaitu Rp. 

139.749.324. 
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4.2 Target dan Realisasi Pemenuhan Kewajiban Pajak Hiburan Sebelum dan Setelah 

Perda Nomor 13 Tahun 2017 Diterapkan 

Dalam menentukan besarnya target pajak hiburan setiap tahunnya, bidang 

pajak akan mengusulkan sesuai dengan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) 

kepada bidang pendapatan. Selanjutnya akan dilakukan penelitian terlebih dahulu 

apakah sudah sesuai atau tidak. Lalu bidang pendapatan akan menyusun kajian 

potensi sebagai acuan untuk menentukan target. Jika sudah sesuai, maka muncullah 

RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) yang kemudian di entri untuk 

disampaikan kepada BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) untuk 

diteliti. Apabila sudah sesuai, muncullah RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah) guna disampaikan pada Dewan untuk menentukan kesepakatan 

yang hasil akhirnya akan menjadi target pajak hiburan. 

Target pajak hiburan setiap tahunnya selalu menutup, hanya saja dilihat dari 

potensi tingkat kepatuhan dari wajib pajak terkait masih sangat kurang. Hal ini 

disebabkan dari tingginya pajak hiburan yang bahkan ada yang mencapai angka 35% 

paling tinggi. Hal tersebut tentunya memberatkan dan menjadi beban bagi wajib 

pajak hiburan terkait. Maka dari itu setelah terjadinya perubahan tarif pajak hiburan 

yang menjadi lebih rendah, target dan realisasi pajak hiburan dapat dilihat sebagai 

berikut: 

4.2.1 Target dan Realisasi Perda Nomor 12 Tahun 2013 

Data dibawah ini adalah target dan realisasi  yang telah dicapai sebelum Perda 

Nomor 13 Tahun 2017 diterapkan di Kabupaten Semarang. Data ini akan 

dijadikan perbandingan bagi Perda Nomor 13 Tahun 2017 nantinya setelah 

perda tersebut mulai diterapkan pada tahun 2018. Berikut adalah rincian target 

realisasinya: 
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Tabel 4.3 

Target Realisasi Pajak Hiburan Sebelum Perubahan Perda 

(Perda Nomor 12 Tahun 2013) 

Tahun 2017 

Target Tahun 2017 (Januari-Agustus) Rp.961.700.000 dan mengalami 

kenaikan pada (September-Desember) menjadi Rp.985.000.000 

Bulan Target Rata-

Rata Per Bulan 

Realisasi Capaian 

(%) 

Keterangan 

Januari Rp.80.142.000 Rp.98.654.150 123,09 Tercapai 

Februari Rp.80.142.000 Rp.99.611.654 124,29 Tercapai 

Maret Rp.80.142.000 Rp.104.557.124 130,46 Tercapai 

April Rp.80.142.000 Rp.99.935.470 124,69 Tercapai 

Mei Rp.80.142.000 Rp.64.977.178 81,07 Tidak Tercapai 

Juni Rp.80.142.000 Rp.33.138.911 41,35 Tidak Tercapai 

Juli Rp.80.142.000 Rp.78.707.128 98,20 Tidak Tercapai 

Agustus Rp.80.142.000 Rp.102.498.398 127,89 Tercapai 

September Rp.82.083.333 Rp.91.485.067 111,45 Tercapai 

Oktober Rp.82.083.333 Rp.97.160.767 118,36 Tercapai 

November Rp.82.083.333 Rp.95.791.064 116,69 Tercapai 

Desember Rp.82.083.333 Rp.100.002.150 121,83 Tercapai 

Total Rp.969.469.332 Rp.1.066.519.061 110,01 Tercapai 

Sumber : (Pemerintah Kabupaten Semarang/Badan Keuangan Daerah, data diolah 

2018) 

Mengapa pada masa mei, juni dan juli tingkat capaian realisasi penerimaan 

pajak hiburan tidak tercapai, hal tersebut disebabkan jenis pajak hiburan diskotek, 

karaoke dan klab malam yang memiliki jumlah wajib pajak paling banyak ditutup 

sementara dikarenakan bulan puasa. 

Dari tabel diatas bisa diambil kesimpulan dari tingkat capaian yang telah 

diperoleh selama tahun 2017 sudah mencapai target. Walaupun dalam beberapa 

bulan (Mei, Juni dan Juli) tidak tercapai, namun capaian akhir melebihi target rata-

rata per bulan dengan capaian sebesar 110,01% dengan cara menghitung sebagai 

berikut : 

Total realisasi : Total Target Rata-Rata Per Bulan x 100 

Rp.1.066.519.061 : Rp.969.469.332 x 100 = 110,01% 
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4.2.2 Target dan Realisasi Perda Nomor 13 Tahun 2017 

Data dibawah ini adalah bagaimana target dan realisasi setelah Perda Nomor 

13 Tahun 2018 mulai diterapkan, namun data yang telah diolah adalah data 

dari masa Januari hingga Juni, karena tahun 2018 masih dalam masa satu 

tahun kalender berjalan maka rincian target dan realisasi yang diolah belum 

lengkap satu tahun kalender (12 bulan). Berikut adalah data target dan 

realisasinya: 

Tabel 4.4 

Target Realisasi Pajak Hiburan Setelah Perubahan Perda 

(Perda Nomor 13 Tahun 2017) 

Tahun 2018 

Target Tahun 2018 Rp.2.244.700.000 

Bulan Target Rata-Rata 

Per bulan 

Realisasi Capaia

n (%) 

Keterangan 

Januari Rp.187.058.333 Rp.197.342.550 105,49 Tercapai 

Februari Rp.187.058.333 Rp.175.071.090 93,59 Tidak Tercapai 

Maret Rp.187.058.333 Rp.149.215.504 79,76 Tidak Tercapai 

April Rp.187.058.333 Rp.7.395.000 3,95 Tidak Tercapai 

Mei Rp.187.058.333 Rp.143.023.881 76,45 Tidak Tercapai 

Juni Rp.187.058.333 Rp.899.864.643 481,06 Tercapai 

Total Rp.1.122.349.998 Rp.1.571.912.668 140,05 Tercapai 

Sumber : (Pemerintah Kabupaten Semarang/Badan Keuangan Daerah, data 

diolah 2018) 

  Tabel diatas adalah target dan realisasi pemenuhan kewajiban pajak hiburan 

setelah pengesahan Perda Nomor 13 Tahun 2017 yang mulai diterapkan pada masa 

Januari tahun 2018. Bisa di ambil kesimpulan bahwa hasil capaian hingga masa 

Juni sudah mencapai target. Walaupun selama 4 bulan berturut-turut (februari-mei) 

hasil capaian masih belum mencapai target dengan tingkat rata-rata capaian 

63,43%, namun pada masa juni pendapatan sudah bisa menutupi target. 

4.2.3 Perbandingan Sebelum dan Setelah Perda Nomor 13 Tahun 2017 

Diterapkan di Kabupaten Semarang  

 

Data dibawah ini adalah data yang telah diolah oleh penulis yang telah 

merincikan bagaimana perbandingan sebelum dan setelah Perda Nomor 13 

Tahun 2017 diterapkan di Kabupaten Semarang. Apakah perbandingannya 
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akan membuat capaian menjadi naik atau turun, hal tersebut dapat dilihat dari 

perbandingan dibawah ini. Perbandingan tersebut adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.5 

Perubahan Tingkat Capaian Tahun 2017 Hingga Tahun 2018 

Bulan Capaian (%) Naik/Turun 

% 2017 2018 

Januari 123,09 105,49 Turun 17,6 

Februari 124,29 93,59 Turun 30,7 

Maret 130,46 79,76 Turun 50,7 

April 124,69 3,95 Turun 120,74 

Mei 81,07 76,45 Turun 4,62 

Juni 41,35 140,05 Naik 98,7 

Juli 98,20   

Agustus 127,89   

September 111,45   

Oktober 118,36   

November 116,69   

Desember 121,83   

Sumber : (Pemerintah Kabupaten Semarang/Badan Keuangan Daerah, data 

diolah 2018)  

  Dari tabel diatas perubahan tingkat capaian tahun 2017 hingga awal tahun 

2018 (Januari – Mei) mengalami penurunan capaian. Hal tersebut tentunya tidak 

sesuai dengan yang diharapkan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang. Dari tabel 

4.4 dan tabel 4.5 diatas bisa dilihat jika total target rata-rata per bulan pajak hiburan 

pada masa Januari – Desember 2017 adalah Rp.969.469.332,- dan total realisasinya 

Rp.1.066.519.061,- jadi pada tahun 2017, pajak hiburan tercapai dengan angka 

capaian sebesar 110,01%.  

  Walaupun tingkat capaian menjadi turun, tetapi realisasi pendapatan tahun 

2018 lebih besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2017 karena 

setiap tahunnya target pajak hiburan selalu mengalami kenaikan target sehingga hal 

tersebut tentunya juga berpengaruh positif bagi perkembangan keuangan daerah. 

Kemudian total target rata-rata per bulan pajak hiburan pada masa Januari – 

Juni 2018 target rata-ratanya naik dari tahun sebelumnya menjadi 
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Rp.1.122.349.998,- dan total realisasinya Rp.1.571.912.668,- dengan capaian 

sebesar 140,05%. Dari data tersebut bisa dilihat jika target dan realisasi pemenuhan 

kewajiban pajak hiburan setelah Perda Nomor 13 tahun 2017 diterapkan, 

realisasinya bisa mencapai target. Tentunya hal ini sesuai dengan harapan 

Pemerintah Kabupaten Semarang. Walaupun sebelumnya dari masa februari - mei 

tingkat capaiannya masih belum bisa mencapai target, namun hasil akhir pada masa 

juni sudah bisa mencapai target. 

Karena harapan Pemerintah Kabupaten Semarang awalnya dengan 

diturunkannya tarif pajak hiburan adalah agar wajib pajak lebih taat pajak. Dengan 

cara menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban (self assestment) pajaknya 

lebih tepat waktu sehingga target PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang sudah 

ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang  bisa terpenuhi sesuai dengan 

perhitungan yang sudah diperkirakan. Tetapi belum dapat diambil kesimpulan 

100% dengan adanya data diatas, dikarenakan data diatas target dan realisasi 

perbandingan tahun 2017 adalah selama satu tahun kalender. Sedangkan untuk 

pembanding dari tahun 2018 data target dan realisasinya belum ada satu tahun 

kalender karena masih dalam satu tahun berjalan Perda Nomor 13 tahun 2017 ini 

diterapkan. Hasil akhirnya baru dapat disimpulkan setelah pajak dan terget realisasi 

perbandingannya sudah sama rata satu tahun kalender pajak. Akan tetapi hingga 

masa juni hasil akhir capaiannya sudah sesuai dengan harapan. 

4.2.4 Jumlah Wajib Pajak Hiburan yang Memenuhi Kewajibannya 

 

Dibawah ini adalah data yang menunjukkan berapa banyak wajib pajak yang 

memenuhi kewajiban setor dan lapor pajaknya sesuai dengan Perda Nomor 12 

Tahun 2013 dan Perda Nomor 13 Tahun 2017. Yang menyetorkan kewajiban 

pajaknya paling lambat 15 hari setelah jatuh tempo masa pajak dan 

menyampaikan SPTPD (Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Daerah) 

dengan benar dan lengkap sebagaimana mestinya. Datanya adalah sebagai 

berikut (Pemerintah Kabupaten Semarang/Badan Keuangan Daerah, data 

diolah 2018) : 



29 
 

Tabel 4.6 

Jumlah Wajib Pajak Hiburan yang Memenuhi Kewajibannya 

Tahun 2017 

 

Wajib Pajak 

 

Jenis Pajak 

 

Jumlah Wajib 

Pajak 

Jumlah Wajib 

Pajak yang 

Memenuhi 

Kewajiban 

Futsal Futsal 8 8 

Grastrack Kendaraan 

Bermotor 

2 2 

Karaoke Karaoke 102 102 

Panti Mandi Uap/Spa PMU/Spa 21 21 

Pasar Malam Pameran 2 2 

Permainan Anak Pameran 1 1 

Pertandingan Bola 

Voli 

Pertandingan 

Olahraga 

1 1 

Pacuan Kuda Pacuan Kuda 1 1 

Wisata Keluarga, 

flying fox 

Permainan 

Ketangkasan 

4 4 

Total   142 142 

Sumber : (Pemerintah Kabupaten Semarang/Badan Keuangan Daerah, data 

diolah 2018)  

Tabel 4.7 

Jumlah Wajib Pajak Hiburan yang Memenuhi Kewajibannya 

Tahun 2018 (Januari - Juni) 

 

Wajib Pajak 

 

Jenis Pajak 

 

Jumlah Wajib 

Pajak 

Jumlah Wajib 

Pajak yang 

Memenuhi 

Kewajiban 

Futsal Futsal 11 11 

Grastrack Kendaraan 

Bermotor 

2 2 

Karaoke Karaoke 107 107 

Panti Mandi Uap/Spa PMU/Spa 21 21 

Pasar Malam Pameran 2 2 

Permainan Anak Pameran 1 1 

Pertandingan Bola 

Voli 

Pertandingan 

Olahraga 

1 1 

Pacuan Kuda Pacuan Kuda 1 1 

Wisata Keluarga, 

flying fox 

Permainan 

Ketangkasan 

8 8 

Permainan Bilyar Permainan Bilyar 3 3 

Total   157 157 

Sumber : (Pemerintah Kabupaten Semarang/Badan Keuangan Daerah, data 

diolah 2018) 
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 Dari kedua tabel diatas (tabel 4.8 dan tabel 4.9) dapat diambil kesimpulan jika 

seluruh wajib pajak pada tahun 2017 dan 2018 memenuhi kewajiban pajaknya. 

Namun, ada beberapa wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pajaknya 

tepat pada waktu yang telah ditetapkan. Dengan kata lain ada beberapa wajib 

pajak yang lebih memilih memenuhi kewajibannya melebihi dari tanggal yang 

telah ditentukan sesuai dengan aturan yang berlaku dan denda sebesar 2% 

perbulan sehingga membuat capaian pada masa tertentu tidak tercapai. Pada 

tahun 2017 ada 14 wajib pajak dari 142 wajib pajak dan pada tahun 2018 

(Januari - Juni) ada 12 wajib pajak dari 157 wajib pajak yang tidak memenuhi 

kewajibannya sesuai dengan aturan atau lebih memilih terlambat menyetorkan 

kewajiban pajaknya dan denda 2% perbulan.  

4.3 Konsekuensi Bagi Wajib Pajak yang Tidak Memenuhi Kewajiban Pajak 

Hiburan Sesuai Dengan Waktu dan Ketetapan yang Berlaku 

Tidak ada perubahan dalam aturan konsekuensi baik sebelum atau setelah 

Perda No 13 Tahun 2017 diterapkan. Setiap satu bulan sekali pegawai pemerintah 

bagian penagihan pajak akan memberikan surat tagihan pajak lengkap berisi rincian 

yang harus dipenuhi oleh wajib pajak. Ada dua jenis sanksi yang akan ditanggung 

wajib pajak jika tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan waktu dan ketetapan yang 

berlaku untuk melakukan pembayaran kewajiban pajak. Wajib pajak hiburan 

memiliki waktu paling lambat 15 hari setelah jatuh tempo masa pajak. Apabila 

melebihi dari tanggal tersebut, maka akan dikenai sanksi administrasi sebesar 2% 

perbulan dari pajak terutang. Bagi wajib pajak yang tidak menyampaikan SPTPD 

(Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Daerah) atau tidak mengisi dengan benar dan 

tidak lengkap sebagaimana mestinya yang menyebabkan kerugian pada keuangan 

daerah, akan dikenai sanksi pidana kurungan penjara paling lama 2 tahun atau denda 

paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang (Peraturan Daerah Kabupaten Semarang 

Nomor 4 Tahun 2012). 

Selama ini wajib pajak lebih memilih untuk membayar denda keterlambatan 

sebesar 2% dibandingkan harus membayar tepat waktu. Namun tidak ada masalah 
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yang dapat menyebabkan kerugian bagi keuangan daerah. Karena walaupun wajib 

pajak selalu terlambat untuk membayar tetapi pendapatan dari pajak hiburan secara 

keseluruhan setiap tahunnya selalu menutup. Hanya saja kepatuhan wajib pajak 

terhadap kewajiban pajaknya dianggap pemerintah kurang tertib. Strategi yang dapat 

dilakukan pemerintah sejauh ini adalah melakukan sosialisai dengan gencar kepada 

wajib pajak. Dengan begitu para wajib pajak seharusnya tidak hanya bisa memenuhi 

kewajiban pajaknya saja. Akan tetapi juga bisa lebih taat pajak dengan membayar 

kewajibannya tepat waktu. Apa lagi setelah terpenuhinya keinginan wajib pajak agar 

tarif pajak hiburan diturunkan sehingga hal tersebut bisa mempermudah wajib pajak 

hiburan untuk memenuhi kewajibannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




