
BAB IV 

PEMBAHASAN 

4.1 Perkembangan Jumlah Wajib Pajak 

 Berikut adalah jumlah data dan nilai rata - rata wajib pajak restoran yang terdaftar 

pada tahun 2013 sampai dengan 2017, di BKUD Kabupaten Semarang: 

 

Table 4.1 

Jumlah Wajib Pajak Restoran dan Nilai Rata – rata tahun 2013 sampai dengan 2017 

 

Tahun Jumlah Wajib Pajak 

2013 81 

2014 78 

2015 69 

2015 106 

2017 117 

Sumber: BKUD Kabupaten Semarang (2017) 

 

 Dari tabel 4.4, dapat dilihat bahwa adanya penurunan wajib pajak yang terdaftar pada 

tahun 2014 dan 2015, hal tersebut disebabkan karenan adanya beberapa restoran yang 

sudah tidak  

aktif lagi, dan juga dikarenakan kurangnya kesadaran wajib pajak untuk melaporkan 

pajaknya. Sejak pemasangan Tapping Box tahun 2017, jumlah Wajib Pajak tahun 2016 

yaitu 106 menjadi 117. Dari 117 Wajib Pajak Restoran tersebut, ada 60 jumlah Wajib 

Pajak yang mau menerima pemasangan Tapping Box di restorannya. Dan kurang lebih 30 

restoran menggunakan cara manual dalam melakukan transaksi di restorannya, yaitu tidak 

menggunakan mesin kasir ataupun alat elektronik lainnya untuk mencatata pembelian. 27 

restoran lainnya masih menolak untuk pemasangan Tapping Box, 
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4.2 Perkembangan Penerimaan Pajak Restoran tahun 2013 sampai dengan 2017 

Kabupaten Semarang 

 Berdasarkan data yang didapatkan dari BKUD Kabupaten Semarang, dapat diketahui 

pertumbuhan target dan realisasi serta tingkat pencapain pajak restoran tahun 2013 

sampai dengan 2017 sebagai berikut: 

 

Table 4.2 

Pertumbuhan Target Pajak Restoran tahun 2013 sampai dengan 2017 Kabupaten 

Semarang 

 

Tahun Target 

Persentase Target 

(%) Kondisi 

2013 

       

2.612.600.000,00  - - 

2014 2,800,000,000.00 7.173 Naik 

2015 3,800,000,000.00 35.714 Naik 

2016 5,000,000,000.00 31.579 Turun 

2017 8,500,000,000.00 70 Naik 

Rata – rata 36.116   

 

Sumber: (Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang, 2017) 

 

 Dari tabel 4.1 menunjukkan pertumbuhan target pajak restoran dengan uraian sebagai 

berikut: 

 Pada tahun 2013 BKUD Kabupaten Semarang menetapkan target pencapaian pajak 

restoran sebesar 2.612.600.000,00 dan pada tahun 2014 ditetapkan sebesar 

2.800.000.000,00. 

 Penetapan target tersebut didasarkan pada tingkat pencapaian taeget penerimaan dari 

tahun sebelumnya, juga berdasarkan prediksi pertumbuhan pendapatan wajib pajak 

restoran ke depan serta pertimbangan yang realistis. Tahun 2015 dan 2016 ditetapkan 

masing – masing 3.800.000.000,00 dan 5.000.000.000,00 serta 8.500.000.000,00 untuk 

tahun 2017.  
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Tabel 4.3 

Pertumbuhan Realisasi Pajak Restoran tahun 2013 sampai dengan 2017 Kabupaten 

Semarang 

 

Tahun Realisasi 
Presentase Realisasi 

(%) Kondisi 

2013     2,624,555,733.00  -   

2014     3,142,559,312.00  19.737 Naik 

2015     4,289,087,988.00  36.484 Naik 

2016     6,408,249,069.00  49.408 Naik 

2017     9,049,414,586.00  41.215 Turun 

Rata - rata  36.711     

 

Sumber: Badan Keuangan Daerah (BKUD) Kabupaten Semarang (2017) 

 

 Dari tabel 4.2 menunjukkan angka realisasi pajak restoran tahun 2013 sampai dengan 

2017, dengan uraian sebagai berikut: 

Tahun 2013 tingkat realisasi mencapai 2.624.555.733,00 dengan target 2.612.600.000,00. 

Pada tahun 2014 mengalami kenaikan mencapai 3.142.559.312,00, begitu pula pada 

tahun 2015 sampai dengan 2017 yang terus mengalami peningkatan hingga lebih dari 100 

persen. Perkembangan paling signifikan terjadi pada tahun 2016 dan 2017. Berdasarkan 

tingkat persentase antara target dan realisasi, dapat dilihat bahwa tingkat persentase 

realisasi lebih besar dan meningkat dari rata – rata persentase target, yaitu 36,116 persen 

untuk target dan 36,711 untuk realisasi. Realisasi yang selalu lebih besar dari target yang 

di tetapkan membawa dampak yang baik kerena target tercapai dengan maksimal 

sehingga terlampaui. 

 Jika realisasi penerimaan pajak restoran diharapkan mencapai target, maka BKUD dinilai 

memiliki efektifitas dan efisien dalam hal pemungutan pajak di Semarang. Sejak 

dilakukan pemanfaatan Tapping Box, realisasi yang terjadi semakin meningkat dari tahun 

ke tahun. Hal tersebut memberikan dampak yang sangat baik bagi perkembangan 

peningkatan pendapatan daerah. 
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4.3 Perkembangan Tingkat Pencapaian Pajak Restoran 

 Perkembangan tingkat pengcapaian Pajak Restoran tahun 2013 sampai dengan 2017 

Kabupaten Semarang sebagai berikut: 

 

Tabel 4.4 

Tingkat Pencapaian Target Pajak Restoran tahun 2013 sampai dengan 2017 Kabupaten 

Semarang 

 

Tahun Target Realisasi 
Tingkat Persentase 

Pencapaian 

Kondisi 

2013 2,612,600,000.00 2,624,555,733.00 100.46 Terlampaui 

2014 2,800,000,000.00 3,142,559,312.00 112.23 Terlampaui 

2015 3,800,000,000.00 4,289,087,988.00 112.87 Terlampaui 

2016 5,000,000,000.00 6,408,249,069.00 128.16 Terlampaui 

2017 8,500,000,000.00 9,049,414,586.00 106.46 Terlampaui 

Rata - rata Tingkat Pencapaian 112.036  

 

Sumber: Badan Keuangan Daerah (BKUD) Kabupaten Semarang (2017) 

 

 Dari table 4.3 menunjukkan target dan realisasi serta tingkat presentase pencapaian 

dengan uraian sebagai berikut: 

 Pada tahun 2013 pajak restoran menunjukkan nilai presentase sebesar 100,46 persen, 

hal ini cukup efektif walaupun angka realisasi dari target yang ditetapkan tidak begitu 

besar. Tahun 2014 presentase realisasi pajak resoran mengalami kenaikan sebesar 11,77 

persen sehingga menjadi 112,23 persen. Tahun 2015 presentase realisasi mengalami 

kenaikan menjadi 112,87 persen dengan angka kenaikan sebesar 489.087.900 dari target 

yang ditetapkan. Tahun 2016 angka realisasi tetap stabil dan mengalami kenaikan sebesar 

1.408.249.069 dari target, sehingga nilai presentase menjadi 128.16 persen.  
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Pada tahun 2017, presentase realisasi mengalami penurunan menjadi 106,46 persen, 

namun angka realisasi tetap mengalami kenaikan walaupun tidak terlalu besar seperti 

tahun sebelumnya. Dari data di atas, bisa dikatakan bahwa nilai presentase realisasi sudah 

efektif karena selama 5 tahun berada pada posisi presentase antara 100 – 120  persen 

dengan rata – rata persentase sebesar 112.36 persen. 

4.4 Dampak dan respon Wajib Pajak terhadap pemasangan Tapping Box 

 Berdasarkan hadil dari metode kualitatif yang dilakukan dengan wawancara mengenai 

upaya yang telah dilakukan oleh BKUD Kabupaten Semarang dalam meningkatkan 

penghasilan pajak daerah terkhusus pajak restoran, yang dilaksanakan dengan melakukan 

pemasangan Tapping Box pada beberapa restoran di wilayah Kabupaten Semarang 

memberikan dampak, sebagai berikut: 

1. Dapat mengurangi praktik kecurangan wajib pajak dalam pelaporan pajak 

pengahasilannya. 

2. Dapat menghindarkan wajib pajak dari laporan internal fiktif , karena dapat 

mengetahui pendapatan secara rill. 

3. Dalam hal pemungutan pajak dapat lebih efektif dan efisien, yaitu dapat mengetahui 

kebenaran dalam pelaporan jumlah penghasilan, dan target selalu terlampaui. 

4. Bagi wajib pajak, dapat mengetahui dengan jelas dan benar informasi bahwa pajak 

yang dibayarkan benar masuk ke kas negara. 

 Penerapan system pungutan pajak melalui Tapping Box untuk tempat hiburan, hotel 

dan restoran di Kabupaten Semarang sempat mendapatkan penolakan dari beberapa wajib 

pajak. Hal ini disampaikan oleh Bapak Cholid Mawardi sebagai Kepala Bidang Pajak, 

bahwa masih banyak wajib pajak yang belum mengetahui dan belum paham tentang 

kegunaan Tapping Box. Ada juga beberapa restoran atau cafe ternama yang memiliki 

kantor cabang, harus menunggu konfirmasi dari pihak manajemen di Jakarta. 
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4.5 Faktor Penghambat dalam Peningkatan Realisasi Pajak Restoran 

 Kenaikan presetase realisasi tahun 2013 – 2016 dikarenakan wajib pajak mulai 

menyadari pentingnya pajak untuk penerimaan negara. Walaupun pada tahun 2017 

mengalami penurunan presentase realisasi, namun realisasi selama 5 tahun tersebut sudah 

dapat dikatakan efektif. Namun terdapat beberapa penyebab terjadinya penurunan 

presentase realisasi pajak restoran, yaitu sebagai berikut: 

1. Tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak menurun, mereka lebih 

memilih untuk bertindak curang dalam pelaporan pajaknya. 

2. Terdapat restoran yang sudah tidak aktif atau sudah tutup. 

3. Wajib pajak masih banyak yang menunda untuk membayar pajak karena lokasi 

restoran dengan BKUD mungkin terbilang jauh. 

4. Kondisi ekonomis masyarakat yang tidak stabil. 

5. Omset pendapatan wajib pajak restoran yang sedikit, sehingga wajib pajak restoran 

enggan untuk membayar pajaknya. 

4.6 Upaya yang dilakukan BKUD Kabupaten Semarang 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Subbidang Pebayaran, Penagihan dan 

Penyelesaian Pembayaran Perpajakan BKUD Kabupaten Semarang, terdapat bebarapa 

upaya untuk memulihkan presentase realisasi tahun berikutnya, juga upaya untuk 

mencegah penurunan realisasi, sebagai berikut: 

1. Penyuluhan terhadap penghasilan wajib pajak 

2. Pemasangan Tapping Box di  setiap restoran 

3. Melakukan sosialisasi tentang tarif pajak daerah yang berlaku kepada wajib pajak 

4. Menetapkan sanki kepada wajib pajak yang melakukan kecurangan dalam pelaporan 

pajak 

Dari beberapa upaya untuk mencegah penurunan realisasi pajak restoran atau upaya untuk 

meningkatan pendapatan daerah tersebut, BKUD Kabupaten Semarang melakukan salah 

satu upaya tersebut, yaiut pemasangan Tapping Box. 
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