
BAB III 

GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN 

3.1 Gambaran Umum dan Visi Misi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang 

 Badan Keuangan Daerah merupakan badan pemerintahan yang melaksanakan 

kegiatan dibidang pengelolaan keuangan daerah. BKUD Kabupaten Semarang memiliki 

dasar hokum yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2017 tentang 

Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2010 

tentang Pajak Daerah. Adapun visi dan misi BKUD Kabupaten Semarang dalam 

menjalankan tugasnya, sabagai berikut: 

Visi 

 Terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah dengan efisien dan efektif berdaya 

guna dan berhasil guna transparan dan akuntabel dalam rangka pelaksanaan 

pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Misi  

1. Pembinaan dan pengembangan SDM melalui meningkatkan system kerja yang 

produktif dan kondusif untuk keselarasan pelaksanaan Tupoksi guna mewujudkan 

aparatur – aparatur yang professional 

2. Peningkatan kualitas pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah 

3. Pembinaan dan penyuluhan terhadap Wajib Pajak dan Retribusi Daerah 

4. Peningkatan PAD secara professional sesuai dengan potensi rill dan tingkat 

pertumbuhan ekonomi masyarakat. 

3.2 Struktural Organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang 

Structural organisasi di Badan Keuangn Daerah Kabupaten Semarang ditetapkan 

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 52 Tahun 2016, tentang kedudukan, susunan 

organisasi dan fungsi serta tugas di Kabupaten Semarang. 

Terdapat Kepala Badan Keuangan Daerah dan beberapa bagian yang turut membantu 

dalam menjalankan kinerja di Kabupaten Semarang, antara lain: 

- Secretariat  
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- Kepala Bidang Anggaran 

- Kepala Bidang Pedapatan 

- Kepala Bidang Pajak Daerah 

- Kepala Bidang Perbendaharaan 

Kepala Bidang Aset Daerah 

3.3 Struktur Organisasi BKUD Kabupaten Semarang 

Struktur organisasi BKUD diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 

52 tahun 2010, sebagai berikut: 

Gambar 3.1 
BAGAN ORGANISASI BADAN KEUANGAN DAERAH 

KABUPATEN SEMARANG 
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Tugas Pokok dan Rincian Tugas Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang 

A. Kepala BKUD 

Kepala BKUD memliki tugas dengan perincian sebagai berikut: 

a. Merumuskan program kerja dan anggaran Badan Keuangan Daerah 

b. Merumuskan program kerja dan anggaran Badan Keuangan Daerah 

c. Membagi tugas bawahan sesuai bidang tugasnya dan mengarahkan 

pelaksanaan kegiatan operasional Badan 

d. Merumuskan kebijakan bidang anggaran, pendapatan, pajak daerah, 

perbendaharaan dan pertanggungjawaban serta pengelolaan aset daerah 

e. Menetapkan kebijakan teknis dibidang anggaran, pendapatan , pajak daerah, 

perbendaharaan dan pertanggungjawaban serta pengelolaan asset daerah 

f. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait agar diperoleh hasil kerja yang  

B. Secretariat  

Secretariat  memliki tugas dengan perincian sebagai berikut: 

a. Menyusun program kerja dan anggaran Kesekretariatan berdasarkan 

rangkuman rencana kerja Subbagian – subbagian 

b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan 

mengarahkan pelaksanaan kegiatan 

c. Mengoordinasikan penysunan program kerja Badan 

C. Subbagian Keuangan 

Subbidang keuangan  memliki tugas dengan perincian sebagai berikut: 

a. Menyusun laporan kerja dan anggaran Subbagian Keuangan 

b. Membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan 

c. Menyiapakan bahan proses pencairan dana dan pengelolaan administrasi 

keuangan Badan selaku SKPD dan SKPKD 

d. Menyusun laporan keuangan semesteran dan laporan Badan 
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D. Bidang Anggaran 

Bidang anggaran  memliki tugas dengan perincian sebagai berikut: 

a. Menyusun program kerja dan anggaran Bidang Anggaran 

b. Merumuskan kebijakan teknis dibidang perencanaan dan penyusunan anggran 

c. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Bidang Anggaran 

d. Menyelenggarakan kegiatan pengaturan, pembinaan, pengawasan, 

pengendalian, evaluasi, dan kerjasama dibidang perencanaan dan penyususnan 

anggaran 

E. Bidang Pendapatan 

Bidang pendapatan memliki tugas dengan perincian sebagai berikut: 

a. Mengoordinasi dan mengonsultasikan penerimaan perimbangan dan dana bagi 

hasil pajak dari Pemerintah 

b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegaitan Bidang 

Pendapatan 

c. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Bidang 

Pendapatan 

d. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan kelancaran pelaksanaan 

tugas 

F. Bidang Pajak Daerah 

Bidang pajak daerah memliki tugas dengan perincian sebagai berikut: 

a. Merumuskan kebijakan teknis dibidang pendaftaran, pendataan, perhitungan, 

penetapan, pembayaran, penagihan dan pelanggaran 

b. Mengoordnasi pelaksanaan kegiatan Bidang Pajak Daerah 

c. Menyelenggarakan kegiatan pengaturan, pembinaan, pengawasan, 

pengendalian, evaluasi, dan kerjasama dibidang pendaftaran dan pendataan, 

perhitungan dan penetapan, pembayaran dan pelanggaran 

d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Bidang Pajak Daerah 
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G. Subbidang Pengelolaan Kas Daerah 

Subbidang pengelolaan kas daerah memliki tugas dengan perincian sebagai berikut: 

a. Menyiapkan konsep keputusan Bupati tentang pejabat yang diberi wewenang 

menandatangani SPD, SPM, SP2D, Bendahara penerimaan, bendahara 

pengeluaran dan bendahara pengeluaran yang mengelola belanja bunga, 

subsidi, bantuan sosial, hibah, bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tak 

terduga dan pembiayaan 

b. Memberikan laporan gaji ke Direktorat Jendral Anggaran dan laporan 

potongan taspen PNS ke PT.Taspen Semarang dan potongan jamsostek bagi 

PHL 

c. Melakukan pembayaran kepada bendaharawan atau pihak ketiga berdasarkan 

SP2D setelah dicocokkan dengan daftar penguji 

d. Melaksanakan pembukuan Buku Kas Umum tehadap semua jenis penerimaan 

daerah maupun belanja langsung dan tidak langung serta membuat buku bantu 

untuk tertib administrasi keuangan 

H. Bidang Pengelolaan Aset Daerah 

Bidang pengelolaan asset daerah memliki tugas dengan perincian sebagai berikut: 

a. Menyelenggarakan pengelolaan barang daerah meliputi perencanaan 

kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, 

pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahantanganan, 

penatausahaan, pembianaan pengawasan, dan pengendalian 

b. Mengoordinasikan pelaksanaan inventarisasi asset milik daerah 

c. Menyusun neraca barang daerah sebagai bahan penyusunan keuangan daerah 

I. Subbidang Perencanaan Kebutuhan Aset Daerah 

Subbidang perencanaan kebutuhan asset daerah memliki tugas dengan perincian 

sebagai berikut: 

a. Menyiapkan bahan kebijakan teknis dibidang perencanaan kebutuha asset 

daerah 

b. Menganalisis bahan kebijakan teknis bidang perencanaan kebutuhan asset 

daerah 

c. Menyusun standar satuan harga barang dan jasa daerah 
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3.4 Metode Penelitian  

3.4.1 Objek, Lokasi dan Sampling 

 Objek pajak dalam penelitian ini adalah pajak restoran Kabupaten Semarang. 

Penelitian dilakukan di Kantor Badan Keuangan Daerah (BKUD) Kabupaten 

Semarang, pada tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan 25 Agustus 2018, selama 25 hari 

kerja sesuai jadwal Praktek Kerja Lapangan (PKL). Sampel yang digunakan yaitu 

data target dan realisasi pajak restoran Kabupaten Semarang tahun 2013 – 2017. 

3.4.2 Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data 

 Dalam penyusunan tugas akhir ini digunakan data primer dan data sekunder sebagai 

berikut: 

a. Data Primer 

 Data primer terkait implementasi tentang pemanfaatan Taping Box dan 

dampak dari tindak kecurangan wajib pajak dalam pembayaran bagi penerimaan pajak 

restoran Kabupaten Semarang. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan 

Bapak Adhi Dharma selaku Kepala Subbidang Pembayaran, Penagihan dan 

Penyelesaian Pelanggaran, yang menangani langsung mengenai Tapping Box. 

b. Data Sekunder 

 Data sekunder terdiri data target dan realisasi penerimaan Pajak Restoran 

tahun 2013 – 2017 BKUD Kabupaten Semarang. Data target dan realisasi serta 

pandangan wajib pajak mengenai Tapping Box  bersumber dari  Bidang Perpajakan 

BKUD Kabupaten Semarang. 

3.4.3 Metode Analisis 

 Penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan metode pendekatan  kualitatif 

dalam bentuk deskriptif yang dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi 

laporan pendapatan dalam beberapa period, menunjukkan perbedaan kenaikan atau 

penurunan serta presentase penerimaan pajak restoran dan dengan tujuan menyajikan 

gambaran lengkap mengenai pemanfaatan Tapping Box untuk menekan kecurangan 

pelaporan pajak. 
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 yang dilaksanakan di BKUD Kabupaten Semarang. Subjek dalam penelitian ini adalah 

Kepala Subbidang Pembayaran Penagihan dan Penyelesaian Pelanggaran. Penentuan 

subjek penelitian dilakukan berdasarkan sumber informasi penelitian dilakukan dengan 

menunjuk langsung kepada orang yang terlibat langsung dalam pemasangan Tapping 

Box, khususnya pada restoran – restoran yang ada di Kabupaten Semarang. Analisis 

kualitatif dilakukan dengan proses wawancara untuk mengumpulkan dan menganalisis 

informasi guna meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang topik yang dibahas. 

Penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang dalam kegiatan penelitiannya 

menggunakan angka dalam mengumpulkan data dan lebih berdifat teknis pelaksanaan 

lapangan. Objek penelitiannya adalah seluruh bidang cyang berkaitan dengan pelaksanaan 

pemanfaatan Tapping Box di BKUD Kabupaten Semarang. 
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