
BAB I

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.

Seperti dikutip dari www.pajak.go.id, pajak merupakan penerimaan negara

yang paling penting bagi sebuah negara. Pembangunan infrastuktur, biaya

pendidikan, biaya kesehatan, subsidi, bahan bakar minyak, dan pembangunan

fasilitas publik semua dibiayai oleh pajak. Berdasarkan lembaga

pemungutannya pajak dapat dipisahkan kembali ke dalam dua macam yaitu

pajak pusat dan pajak daerah.

Sama halnya dengan pemerintahan pusat, pemerintah daerah juga memiliki

sumber penerimaan yang akan digunakan dalam pembangunan dan

pengembangan suatu daerah. Selain mendapatkan masukan dana dari

pemerintah pusat, salah satu sumber penerimaan daerah juga berasal dari

Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD menjadi salah satu kekuatan pemerintah

daerah karena merupakan hasil dari penggalian kekayaan dan potensi daerah
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yang dapat berbeda antara daerah yang satu dengan yang lain. Apabila PAD

suatu daerah itu tinggi maka dapat disimpulkan bahwa daerah tersebut telah

mandiri dan pembangunannya akan terdorong maju karena didukung dengan

dana yang mencukupi.

Dengan adanya Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah, memberikan ketentuan yang lebih jelas bagi

daerah dalam mengelola perpajakan. Pajak daerah merupakan bagian dari

PAD yang kewenangan pengelolannya sepenuhnya berada di tangan

pemerintah daerah. Pemerintah daerah diperbolehkan untuk menerbitkan

peraturan daerah yang mengatur secara khusus mengenai pajak daerah yang

akan dipungut di daerah kekuasaannya. Setiap daerah memiliki aturan yang

berbeda untuk setiap jenis pajak daerah, baik dalam hal objek pajak, subjek

pajak, tarif pajak dan lain-lain. Namun untuk penentuan tarif pajak tetap dibuat

mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang menetapkan tarif

maksimal, misalnya tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10%.

Pajak Restoran adalah salah satu pajak yang tergolong dalam Pajak Daerah

(Kabupaten/Kota) yang memberikan kontribusi untuk meningkatkan

Pendapatan Asli Daerah serta merupakan sumber pendapatan daerah yang

secara bebas dapat digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan

pembangunan daerah. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan

Pendapatan Daerah Kota Semarang, diketahui bahwa jumlah wajib pajak

restoran Kota Semarang tahun 2018 yaitu sebanyak 1.930 wajib pajak. Jumlah
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tersebut meningkat pesat pada tahun 2019 ini menjadi sebanyak 3.700 wajib

pajak. Angka tersebut membuat pajak restoran menjadi jenis pajak daerah

dengan jumlah wajib pajak terbesar ketiga setelah PBB dan pajak reklame.

Namun banyaknya jumlah wajib pajak restoran tersebut tidak diimbangi

dengan jumlah pembayaran pajak yang diterima pemerintah Kota Semarang.

Seperti dikutip dari www.rmoljateng.com diketahui bahwa di Kota Semarang

terdapat dua restoran besar yang tidak membayar pajak restoran setelah

mendapat tiga kali surat teguran dan oleh pemerintah Kota Semarang akan

direncanakan untuk ditutup. Selain itu terdapat salah satu restoran yang ada di

Tembalang disegel karena tidak membayar pajak restoran sampai ratusan juta

dan sebelumnya sudah diberikan surat teguran tetapi tidak dipedulikan.

Permasalahan ini menjadi salah satu alasan yang mendasari Badan Pendapatan

Daerah (BAPENDA) Kota Semarang untuk menerbitkan program pembayaran

pajak secara elektronik (e-Tax) dimana BAPENDA Kota Semarang telah

memasang ratusan alat e-Tax diberbagai tempat makan, cafe, dan restoran

serta hiburan dikota Semarang. Dari munculnya program tersebut BAPENDA

Kota Semarang optimis bahwa penerimaan pajak restoran dikota Semarang

akan meningkat. Dari uraian tersebut penulis akan membahas dalam Laporan

Praktik Kerja Lapangan yang berjudul “Kontribusi dan Realisasi Pajak

Restoran Kota Semarang Tahun 2015-2017”.
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1.2 Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini penulis akan membahas mengenai:

1. Bagaimana realisasi pajak restoran pada tahun 2015-2017 dan cara

meningkatkannya di Kota Semarang?

2. Bagaimana kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah

(PAD) Kota Semarang tahun 2015 – 2017?

3. Masalah apa saja yang sering terjadi terkait dengan pajak restoran di

Kota Semarang dan bagaimana solusinya?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan ini antara lain :

1. Untuk mengetahui realisasi pajak restoran pada tahun 2015 - 2017 dan

cara meningkatkannya di Kota Semarang.

2. Untuk menjelaskan kontribusi pajak restoran terhadap penerimaan asli

daerah Kota Semarang tahun 2015 - 2017.

3. Untuk mengetahui masalah yang sering terjadi terkait dengan pajak

restoran yang dialami oleh Badan Penerimaan Daerah serta solusinya yang

tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut di Kota Semarang.

1.4 Manfaat Penulisan

Penulisan laporan ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa

pihak diantaranya :
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1. Bagi Penulis :

Menambah pengetahuan, pengalaman, ketrampilan 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 restoran dan dapat

digunakan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya.

3. Bagi Badan Penerimaan Daerah :

Memberikan informasi mengenai besarnya kontribusi penerimaan pajak

restoran terhadap total penerimaan pajak kabupaten atau kota.

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.
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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

Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran

dari hasil penulisan.
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