
BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1

Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa

pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi

atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara

bagi sebesar-besarnya keperluan rakyat.

Berdasarkan lembaga pemungutannya pajak dapat dibedakan menjadi dua

yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat kewenangan pemungutannya

hanya dimiliki pemerintah bagian pusat sedangkan pajak daerah

pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah. Contoh dari pajak pusat

adalah pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas

barang mewah, sedangkan pajak daerah dibedakan kembali ke dalam dua

jenis yaitu pajak Provinsi yang misalnya pajak kendaraan bermotor, pajak bea

balik nama kendaraan bermotor dan lain-lain. Serta yang kedua adalah pajak

Kabupaten/Kota yang misalnya pajak restoran, pajak hiburan, pajak hotel dan

lain-lain.

Banyak upaya yang telah dijalankan pemerintah untuk meningkakan

penerimaan pajaknya yaitu bagi pajak pusat pada tahun 2016 di keluarkan

program tax amnesty, sedangkan bagi pajak daerah diperbaharuinya undang-
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undang pajak daerah dan pelaksanaan administrasi perpajakan yang serba

online. Jenis pajak daerah yang penerimaannya cukup besar adalah pajak

hiburan, karena itu pemerintah daerah perlu pengawaasan ketat dalam

meningkatkan penerimaan pajak hiburan. Pajak Hiburan adalah salah satu

jenis pajak daerah yang menjadi sumber penerimaan bagi daerah khusunya

kabupaten dan kota.

Kota Semarang adalah kota metropolitan dan modern sehingga tidak

mengherankan apabila terdapat banyak tempat hiburan seperti tempat

karaoke, klub malam, tempat futsal, panti mandi uap dan lain-lain. Dengan

demikian pajak hiburan diharapkan akan menyumbang penerimaan daerah

yang potensial bagi Pendapatan Asli Daerah di Kota Semarang. Selain itu

seiring dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih maka sektor

hiburan juga diperkirakan akan mengalami perkembangan yang cukup cepat.

Kesempatan ini seharusnya dapat dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah

Kota Semarang dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak hiburan.

Adapun data Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang mengenai target dan

realisasi penerimaan pajak hiburan Kota Semarang dari tahun ke tahun adalah

sebagai berikut :
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Gambar 1.1 Penerimaan Pajak Hiburan Kota Semarang

Penerimaan Pajak Hiburan Kota
Semarang Tahun 2012 - 2017
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Sumber : Data Diolah, 2019.

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan pajak

hiburan di Kota Semarang selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Oleh karena itu penulis ingin melakukan pembahasan lebih mendalam

mengenai peneriman pajak hiburan Kota Semarang selama tiga tahun

terakhir. Dalam hal ini penulis akan melakukan pembahasan untuk

mengetahui apakah realisasi penerimaan pajak hiburan tersebut sudah

melampaui target yang ditetapkan pemerintah daerah atau belum.

Selain itu dalam pembahasan ini akan diuraikan mengenai faktor apa saja

yang menghambat peningkatan pajak hiburan dan upaya.yang dilakukan

Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang sebagai instansi pemerintah yang

bertanggung jawab mengelola pajak daerah. Kemudian penulis juga akan

menguraikan realisasi pajak hiburan dan strategi yang dapat dilaksanakan
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pemerintah Kota Semarang untuk meningkatkan penerimaan pajak hiburan

dalam Laporan Praktik Kerja Lapangan yang berjudul “Kontribusi

Penerimaan Pajak Hiburan di Kota Semarang”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana realisasi penerimaan Pajak Hiburan di Kota Semarang pada

tahun 2015 – 2017?

2. Upaya apa saja yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah

(Bapenda) Kota Semarang dalam menngkatkan penerimaan Pajak

Hiburan ?

3. Faktor penghambat apa saja yang dihadapi oleh Badan Pendapatan

Daerah (Bapenda) Kota Semarang dalam meningkatkan penerimaan

Pajak Hiburan?

4. Berapa kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah

(PAD) Kota Semarang pada tahun 2015 - 2017?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana realisasi penerimaan Pajak Hiburan di

Kota Semarang selama tahun 2015 – 2017.
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2. Untuk mengetahui cara yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah

(Bapenda) dalam meningkatkan penerimaan Pajak Hiburan

3. Kasus-kasus yang sering terjadi didalam penerimaan Pajak Hiburan dan

hal tersebut merupakan penghambat yang harus dihadapi oleh Badan

Pendapatan Daerah(Bapenda) dalam meningkatkan Pajak Hiburan

4. Menyebutkan dan merinci kontribusi penerimaan Pajak Hiburan

terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2016

1.4 Manfaat Penulisan

Penulis berharap laporan PKL ini dapat bermanfaat bagi semua pihak

diantaranya :

1. Bagi penulis

Menambah pengetahuan, pengalaman, keterampilan dan

mengaplikasikan ilmu yang telah di dapat selama kuliah dan magang

khususnya dalam bidang perpajakan.

2. Bagi pembaca

Bermanfaat sebagai sarana informasi untuk menambah wawasan

khususnya dalam bidang Pajak daerah khususnya pajak hiburan di

Kota Semarang.

3. Bagi Badan Pendapatan Daerah(Bapenda) Kota Semarang Memberikan

informasi yang bermanfaat mengenai besarnya kontribusi pajak hiburan

terhadap total penerimaan pajak kabupaten atau kota serta
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upaya apa saja yang harus dilakukan Bapenda untuk meningkatkan

penerimaan pajak hiburan

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan gambaran tentang pembahasan yang

lebih rinci dalam Laporan Praktik Kerja Lapangan yang penulisannya dibagi

menjadi lima bab yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan

penulisan laporan, manfaat penulisan laporan serta sistematika penulisan

Laporan Praktik Kerja Lapangan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Membahas tentang semua teori yang berhubungan dengan penelitian, sehingga

teori ini akan digunakan sebagai dasar dan pedoman dalam pembahasan

masalah yang dijabarkan

BAB III : GAMBARAN UMUM TEMPAT PRAKTIK KERJA

LAPANGAN DAN METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai sejarah serta gambaran umum Kantor

Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) Kota Semarang

BAB IV : HASIL PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai pembahasan masalah dan hasil

penelitian yang dilakukan penulis.

BAB V : PENUTUP
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Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran

dari hasil penulisan.
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