
BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

  Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari beberapa Provinsi dan 

Kabupaten/Kota, sehingga untuk dapat meningkatkan pembangunan atau pemerataan 

pembangunan suatu daerah, pemerintah kabupaten/kota tidak bisa hanya mengandalkan 

sepenuhnya kepada pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Oleh karena itu 

pemerintah kabupaten diberikan wewenang untuk mengurus dan mengatur rumah 

tangganya sendiri atau disebut juga otonomi daerah. (Yani Riyan Hidayat, 2013).  

 

  Sejak berlakunya otonomi daerah, pajak menjadi sumber penghasilan yang sangat 

potensial. Sebagai sumber penghasilan yang utama, maka pajak sangat berperan dalam 

neraca keuangan pemerintah. Manfaat pajak dapat dilihat dan dirasakan dalam kehidupan 

sehari – hari pada beberapa sector seperti, fasilitas kesehatan, transportasi, Pendidikan, 

sarana dan prasaranan umum, dan lain – lainnya. Pajak daerah merupakan iuran wajib 

yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa adanya imbalan 

langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang – 

undangan yang berlaku dan dipergunakan untuk membiayayai penyelenggaraan 

pemerintah daerah dan pembangunan daerah. ( Ode Wa Nela, 2011). 

Dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyebutkan ada beberapa pajak 

yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat untuk dapat dilaksanakan pada pemerintah 

daerah, diantaranya: 

1. Pajak hotel 

2. Pajak restoran 

3. Pajak hiburan 

4. Pajak reklame 

5. Pajak penerangan jalan 

6. Pajak mineral bukan logam dan batuan 
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7. Pajak parkir 

8. Pajak air tanah 

9. Pajak sarang burung wallet (Yani Riyan Hidayat, 2013). 

 Keseluruhan penerimaan pajak diatas sangatlah berperan penting bagi pendapatan 

pajak di daerah Kabupaten Semarang, penerimaan atau pemungutan tersebut merupakan 

pendapatan asli daerah yang dikumpulkan seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten 

Semarang. Sehingga diharapkan kecamatan maupun instansi mampu memberikan 

kontribusi yang nyata untuk peningkatan penerimaan daerah, salah satunya pajak 

restoran.  

 Dalam pelaporan pajak restoran, terkadang terdapat tindakan kecurangan para Wajib 

Pajak. Wajib Pajak sering melaporkan penghasilannya tidak sesuai dengan yang 

sebenarnya. Maka Pemerintah Kabupaten Semarang melakukan pemasangan Tapping 

Box mulai tahun 2017 guna meminimalisasi tingkat kecurangan Wajib Pajak dan 

diharapkan upaya tersebut dapat meningkatkan pendapatan pajak daerah Kabupaten 

Semarang. Jadi apabila Wajib Pajak berlaku tidak jujur dalam pelaporan omzet 

penjualannya, maka akan terekam secara otomatis di Tapping box tersebut. Dengan ini 

diharapkan upaya yang dilakukan mampu menyadarkan Wajib Pajak untuk bertindak 

jujur dalam menyetorkan pajak dan dapat menjadi penggerak dan pembangunan yang 

sedang dan akan terjadi. 
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Table 1.1 berikut ini menunjukkan data dan realisasi pajak restoran Kanupaten Semarang 

tahun 2012 samapi dengan 2016 

Table 1.1 

Data dan Realisasi Pajak Restoran Kabupaten Semarang pada Tahun 2013 – 

2017 

 

Tahun Target Realisasi 

2013        2,612,600,000         2,624,555,733  

2014        2,800,000,000                  3,142,559,312 

2015        3,800,000,000       4,289,087,988           

2016 5,000,000,000      6,408,249,069 

2017 8,500,000,000      9,049,414,586 

Jumlah 22,712,600,000    

 

25,513,866,688 

Sumber: BKUD Kabupaten Semarang (2017) 

 

 Dari table 1.1 dapat dilihat bahwa realisasi Pajak Restoran Kabupaten Semarang 

mengalami peningkatan. Selain karena kinerja Pemerintahan Kabupaten Semarang yang 

sangat baik, hal tersebut juga didukung dengan penggunaan alat Tapping Box sebagai 

penghindaran kecurangan – kecurangan yang terjadi dalam pelaporan penghasilan suatu 

restoran. Dari hasil analisa diatas, penulis akan menulis tugas akhir dengan judul, 

Pemanfaatan Tapping Box Untuk Menekan Kecurangan Pelaporan Pendapatan 

Kena Pajak (Kasus Pajak Restoran di Kabupaten Semarang). 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian mengenai pajak restoran Kabupaten Semarang, bahwa ada 

beberapa factor penghambat atau suatu masalah dalam pajak restoran dan juga mengenai 

pemanfaatan Tapping Box di beberapa restoran, maka dirumuskan pokok 

permasalahannya dalam penelitian ini yaitu:  

1. Bagaimana perkembangan jumlah Wajib Pajak Restoran Kabupaten Semarang 

2. Bagaimana tingkat capaian Pajak Restoran Kabupaten Semarang 

3. Bagaimana perkembangan penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Semarang 
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4. Bagaimana dampak penggunaan Tapping Box 

5. Bagaimana respon Wajib Pajak terhadap pemasangan Tapping Box 

1.3 Tujuan 

1. Untuk mengetahui perkembangan jumlah Wajib Pajak Restoran Kabupaten Semarang  

2. Mengetahui tingkat pencapaian Pajak Restoran setelah pemasangan Tapping Box 

3. Untuk dapat mengetahui perkembangan penerimaan Pajak Restoran hasil dari 

pemasangan Tapping Box 

4. Untuk melihat dampak dari Pemasangan Tapping Box 

5. Untuk mengetahui respon Wajib Pajak terhadap pemasangan Tapping Box. 

1.4 Manfaat 

1. Untuk memberikan informasi mengenai proses dan strategi Pemerintah Kabupaten 

Semarang dalam pemenfaatan Tapping Box untuk pengupayaan peningkatan pendapatan 

pajak. 

2. Untuk memberikan informasi tercapainya target realisasi pajak restoran di Kabupaten 

Semarang. 

3. Menambah pengetahuan bagi penulis sehingga bermanfaat dikemudian hari. 

1.5 Sistematika Penulisan 

 Sistematika Penulisan ini bertujuan untuk memudahkan dalam memahami isi 

keseluruhan sebagai berikut: 

BAB 1 PENDAHULUAN 

 Dalam Bab I menjelaskan secara garis besar tentang latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan, manfaat dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

 Bab II ini berisi tentang landasan teori yang berhubungan dengan penelitian sehingga 

menjadi suatu pedoman untuk mendukung pokok permasalahan dalam penelitian yang 

akan diuraikan. 
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BAB III GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN 

 Bab III menyajikan tentang gambaran umum dari BKUD Kabupaten Semarang yang 

digunakan sebagai tempat Praktik Kerja Lapangan (PKL) dimana menjelaskan tentang 

visi misi serta tugas BKUD. Bab ini juga menyajikan mengenai metode penelitian yang 

mencakup beberapa hal mengenail pengambilan data yang digunakan untuk membahas 

permasalahan dalam penelitian. 

BAB IV PEMBAHASAN 

 Bab IV berisi tentang analisis dan pembahasan permasalahan. 

BAB V PENUTUP 

 Bab V berisi tentang kesimpulan serta saran dari hasil pembahasan penelitian 

sehingga akan ditemukan solusi untuk penelitian berikutnya. 
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