
BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kota Semarang 2015 – 2017

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang akan

dialokasikan untuk menunjang pembangunan daerah dan pemenuhan

kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kota Semarang menetapkan terdapat 11

mata pajak daerah yang dapat dikelola, termasuk di dalamnya yaitu pajak restoran.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang

diketahui bahwa jumlah Wajib Pajak Restoran di Kota Semarang pada tahun 2018

adalah sebanyak 1.930 restoran. Jumlah tersebut menjadikan pajak restoran

sebagai salah satu jenis pajak daerah dengan jumlah wajib pajak terbanyak ketiga

setelah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pajak reklame.

Jumlah restoran di Kota Semarang diperkirakan akan terus meningkat

mengingat produk yang dijual yaitu makanan dan minuman adalah kebutuhan

pokok manusia. Selain itu perkembangan jenis makanan dan minuman seiring

waktu selalu mengalami perubahan sehingga banyak variasi produk yang muncul.

Situasi ini didukung dengan peran Kota Semarang yang merupakan pusat

perekonomian di Jawa Tengah sehingga Semarang menjadi lokasi bisnis yang

menjanjikan, termasuk bagi bisnis kuliner. Dengan demikian jumlah Wajib Pajak

Restoran di Kota Semarang juga diharapkan akan selalu bertambah setiap tahun.

Oleh karena itu pajak restoran menjadi salah satu jenis pajak daerah yang menarik
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dan penting untuk dibahas karena sangat potensial untuk terus digali dan

dikembangkan.

Berikut ini akan ditampilkan target dan realisasi penerimaan pajak restoran

di Kota Semarang selama tiga tahun terakhir yaitu tahun 2015 – 2017 berdasarkan

data yang dipeoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang..

Tabel 4.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kota Semarang

Tahun 2015 – 2017

Tahun Target Realisasi Persentase

2015 50.000.000.000 55.445.095.950 110,89%

2016 103.845.471.000 92.005.621.026 88,60%

2017 107.500.000.000 111.310.240.050 103,54%

Sumber : BAPENDA, 2018.

Persentase yang ditampilkan dalam Tabel 4.1 di atas merupakan

persentase ketercapaiaan realisasi pajak restoran terhadap target yang telah

ditetapkan.  Persentase  tersebut  dihitung  dengan  cara Realisasi X 100%.Target

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2015 realisasi

penerimaan Pajak Restoran Kota Semarang berhasil melampaui target yang

ditetapkan dengan selisih lebih sebesar Rp 5.445.095.950. Jika dihitung

berdasarkan persentase ketercapaian maka mencapai angka 110,89%. Sedangkan

pada tahun 2016 persentase ketercapaian target hanya mencapai 88,60%. Angka

persentase tersebut berada di bawah angka 100% yang menandakan bahwa

realisasi penerimaan pajak restoran pada tahun 2016 tidak berhasil mencapai
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target yang ditetapkan. Hal ini juga berarti bahwa penerimaan pajak restoran

mengalami penurunan. Terdapat sisa pajak restoran yang kurang dicapai pada

tahun 2016 sebesar Rp 11.839.849.974 (dihitung dari Rp 103.845.471.000

dikurangi Rp 92.005.621.026). Namun pada tahun 2017 pemerintah Kota

Semarang berhasil meningkatkan realisasi penerimaan pajak restoran dan kembali

berhasil mencapai target penerimaan pajak restoran dengan persentase

ketercapaian sebesar 103,54%.

4.2  Kontribusi  Penerimaan  Pajak  Restoran  Terhadap  PAD  Kota

Semarang Tahun 2015 - 2017

Pajak Daerah merupakan salah satu bagian dari Pendapatan Asli Daerah

(PAD) Kota Semarang. Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa pajak daerah

di Kota Semarang terbagi menjadi 11 mata pajak daerah. Masing-masing jenis

pajak daerah tersebut diatur tersendiri dalam Peraturan Daerah Kota Semarang.

Ketentuan mengenai Pajak Restoran sendiri diatur dalam Peraturan Daerah Kota

Semarang Nomor 4 Tahun 2011.

Setiap jenis pajak daerah memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli

Daerah. PAD tersebut selanjutnya akan dialokasikan bagi pembanguanan daerah

sehingga diharapkan penerimaan setiap jenis pajak daerah dapat dioptimalkan

untuk meningkatkan keuangan daerah. Kontribusi masing-masing jenis pajak

daerah tersebut berbeda, namun pemerintah Kota Semarang selalu melakukan

berbagai upaya agar penerimaan pajak daerah meningkat sehingga dapat

memberikan kontribusi lebih bagi PAD. Berikut ini akan dibahas mengenai
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kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kota Semarang sebagai salah stau jenis

mata pajak daerah di Kota Semarang selama tiga tahun terakhir, yaitu tahun 2015

– 2017.

Tabel 4.2 Kontribusi Realisasi Pajak Restoran Terhadap PAD Kota

Semarang Tahun 2015 - 2017

Tahun Pajak Restoran Pendapatan Asli Daerah Persentase Kriteria

2015 55.445.095.950 1.205.403.632.048 4,60% Sangat Kurang

2016 92.005.621.026 1.491.645.900.065 6,17% Sangat Kurang

2017 111.310.240.050 1.782.682.140.019 6,24% Sangat Kurang

Sumber : Data Diolah, 2018.

Jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang pada

tahun 2015 – 2017 yang ditampilkan dalam tabel di atas merupakan data yang

diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang. Berdasarkan data yang

ditampilkan di atas dapat diketahui besarnya persentase kontribusi pajak restoran

terhadap PAD Kota Semarang setiap tahun. Persentase kontribusi tersebut

dihitung  dengan  : Realisasi Pajak Restoran X 100%.  Berdasarkan  penghitunganRealisasi PAD

yang telah dilakukan penulis diketahui bahwa realisasi penerimaan pajak restoran

terhadap PAD Kota Semarang pada tahun 2015 memberikan kontribusi sebesar

4,60%. Berdasarkan kriteria yang diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri

Nomor 690.900-327 Tahun 1996 Tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja

Keuangan disebutkan bahwa apabila penghitungan menghasilkan persentase

dibawah 10% maka masuk dalam kriteria sangat kurang. Dengan demikian dalam
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disimpulkan bahwa kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kota Semarang tahun

2015 masih sangat kurang.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa pada tahun 2016 realisasi

penerimaan pajak restoran tidak berhasil mencapai target yang ditetapkan. Namun

persentase kontribusi pajak restoran terhadap PAD pada tahun 2016 ternyata

mengalami peningkatan. Seperti ditampilkan dalam Tabel 4.2, persentase

kontribusi pajak restoran terhadap PAD pada tahun 2016 adalah sebesar 6,17%

atau meningkat sekitar 1,57% dari tahun sebelumnya. Begitu pula dengan

persentase kontribusi pajak restoran terhadap PAD pada tahun 2017 juga

mengalami peningkatan menjadi 6,24% atau naik sekitar 0,7% dari persentase

tahun 2016. Walaupun persentase kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kota

Semarang selalu mengalami peningkatan setiap tahun namun angka persentasenya

masih dibawah 10% sehingga masih masuk dalam kriteria sangat kurang. Hal ini

diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah Kota Semarang untuk

dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah terutama pajak restoran mengingat

sektor bisnis kuliner di Kota Semarang memiliki perkembangan yang sangat

potensial.

4.3 Permasalahan dan Solusi Pajak Restoran di Kota Semarang

Berdasarkan pembahasan sebelumnya diketahui bahwa realisasi

penerimaan pajak restoran Kota Semarang pada tahun 2016 tidak dapat mencapai

target yang telah ditetapkan. Selain pajak restoran, hampir semua jenis pajak

daerah (kecuali pajak hotel dan pajak air tanah) memiliki jumah realisasi
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penerimaan yang ttdak mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2016.

Berikut ini merupakan data target dan realisasi pajak daerah Kota Semarang pada

tahun 2016.

Tabel 4.3 Target dan Realisasi Pajak Daerah Kota Semarang Tahun 2016

Jenis Pajak Target Realisasi
Keter-

Capaian
Pajak Hotel 63,400,000,000 66,442,408,105 104,65%

Pajak Restoran 103,845,471,000 92,005,621,026 88,38%

Pajak Hiburan 18,700,000,000 17,658,153,698 94,03%

Pajak Reklame 31,000,000,000 29,709,640,086 94,74%

Pajak Penerangan Jalan 205,000,000,000 189,895,574,594 92,63%
Pajak Mineral Bukan 200,000,000 106,442,795 53,00%
Logam Dan Batuan

Pajak Parkir 12,500,000,000 11,407,824,027 91,09%

Pajak Air Tanah 6,000,000,000 6,314,797,533 104,84%
Pajak Sarang Burung 50,000,000 765,000 1,50%
Walet

Sumber : BAPENDA, 2019.

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa terdapat 7 jenis pajak daerah di Kota Semarang
yang realisasinya tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Persentase ketercapaian pajak daerah

dihitung dengan RealisasiTarget X 100%. Berdasarkan hasil penghitungan apabila persentase di bawah

100% maka dapat disimpulkan bahwa pajak daerah tersebu tidak dapat mencapai

target yang ditetapkan. Dalam rangka mengetahui permasalahan yang

menyebabkan terdapat 7 jenis pajak daerah yang tidak dapat mencapai target pada

tahun 2016 maka penulis melakukan wawancara dengan Bapak Budi selaku staf

Sub Bidang Pajak Daerah I Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang.
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Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa pada tahun 2015, BAPENDA Kota

Semarang intensif melakukan sosialisasi dengan mendatangi langsung wajib pajak

di lapangan. Bahkan selama tahun 2015 BAPENDA sering mengadakan kegiatan

jemput bola di lapangan untuk menagih wajib pajak yang belum membayar pajak

dan melaksanakan pemeriksaan lapangan. Hal tersebut memicu wajib pajak untuk

membayar pajak daerah dan berdampak pada meningkatnya penerimaan pajak

daerah. Namun pada tahun 2016 BAPENDA Kota Semarang mengalami beberapa

kendala yang menyebabkan penerimaan pajak daerah tidak dapat mencapai target

yang telah ditetapkan yaitu diantaranya karena kurangnya jumlah SDM

BAPENDA sehingga menyebabkan tidak dapat melakukan sosialisasi yang

berdampak pada menurunnya kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajak

sehingga penerimaan pajak daerah mengalami penurunan. Selain itu selama tahun

2016 sering ditemukan kendala dalam pembayaran pajak daerah menggunakan

sistem online. Masih terdapat wajib pajak yang belum mengetahui dan memahami

pelaksanannya, sehingga sistem pembayaran pajak daerah secara online menjadi

kurang efektif. Kondisi ini diperparah dengan target pajak yang ditetapkan

semakin tinggi sehingga semakin sulit dicapai melihat berbagai kendala yang

dihadapi BAPENDA. Berdasarkan evaluasi ketidakberhasilan pada tahun 2016,

kemudian pada tahun 2017 BAPENDA Kota Semarang melakukan berbagai

upaya seperti menambah jumlah personil untuk melakukan sosialisasi dan

pemeriksaan di lapangan serta memperbaiki sistem pembayaran pajak daerah

secara online agar lebih mudah dioperasikan dan tidak terjadi trouble. Berbagai

upaya yang dilakukan BAPENDA tersebut berdampak pada meningkatnya
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realisasi penerimaan pajak daerah Kota Semarang pada tahun 2017 sehingga dapat

mencapai target yang telah ditetapkan.

Berikut ini akan diuraikan mengenai permasalahan terkait pajak restoran di

Kota Semarang yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota

Semarang. Permasalahan tersebut dapat menjadi faktor penyebab tidak

tercapainya target realisasi pajak restoran Kota Semarang pada tahun 2016.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis kepada Bapak Budi selaku staf

Sub Bidang Pajak Daerah I Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang

permasalahan terkait pajak restoran di Kota Semarang antara lain sebagai berikut :

1. Kurangnya kesadaran para pelaku usaha kuliner untuk mendaftarkan diri

sebagai Wajib Pajak Restoran.

2. Masih terdapat Wajib Pajak Restoran yang tidak membayar pajak dengan

tepat waktu atau memiliki tunggakan pajak.

3. Wajib Pajak Restoran masih belum sepenuhnya transparan dalam

melaporkan penghasilan sehingga pajak yang terutang mungkin jumlahnya

lebih kecil dari yang seharusnya.

4. SDM BAPENDA Kota Semarang masih memiliki keterbatasan dalam

jumlah personil dan kemampuan untuk melakukan pemeriksaan pajak

terhadap masing-masing Wajib Pajak Restoran.

5. Kurangnya jumlah personil BAPENDA Kota Semarang yang dapat

ditugaskan untuk menghimpun data dari Wajib Pajak baru secara satu

persatu di lapangan.
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Adapun solusi yang dapat dilakukan BAPENDA Kota Semarang untuk

mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut antara lain yaitu :

1. Melakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak Restoran tentang tata cara

penghitungan dan pembayaran pajak restoran yang mulai saat ini sudah

dapat dilaksanakan secara online sehingga akan lebih mempermudah

Wajib Pajak Restoran dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Diharapkan hal ini dapat menarik minat para pelaku usaha.

2. Memberikan keringanan kepada Wajib Pajak seperti program penghapusan

denda atas tunggakan pajak untuk 9 jenis pajak daerah yang telah

dilaksanakan selama 1 Agustus – 28 Desember 2018.

3. Melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Restoran yang dicurigai

tidak membayar pajak sesuai dengan jumlah yang seharusnya, misalnya

diawali dengan pemantauan langsung secara rutin di lokasi usaha.

4. Memberikan pelatihan kepada SDM BAPENDA Kota Semarang

khususnya untuk menjalankan tugas pemeriksaan di lapangan dan

menambah jumlah personil yang bertugas mendata Wajib Pajak baru di

lapangan.

Mengingat peran pajak daerah termasuk di dalamnya yaitu Pajak Restoran

yang sangat penting dalam memberikan kontribusi terhadap PAD Kota Semarang,

maka berikut ini akan diuraikan beberapa upaya yang dapat dilakukan pemerintah

Kota Semarang dalam rangka meningkatkan penerimaan Pajak Restoran Kota

Semarang.
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1. Memberikan pengurangan tarif untuk beberapa objek Pajak Restoran,

misalnya untuk rumah makan sederhana. Pengurangan tarif ini diharapkan

dapat mendorong minat Wajib Pajak untuk membayar pajak, seperti yang

telah diterapkan dalam Pajak Hotel.

2. Melakukan penambahan objek pajak misalnya untuk usaha makanan yang

dijual secara online juga akan dikenakan pajak sesuai dengan batasan

omzet yang telah ditentukan.

3. Memberikan kemudahan dalam menerbitkan izin usaha bagi pelaku bisnis

kuliner untuk memicu para pengusaha mendaftarkan usahanya sehingga

pemerintah dapat menambah data Wajib Pajak yang dapat dikenakan Pajak

Restoran.

4. Melakukan penyederhanaan dalam sistem administrasi pembayaran dan

pelaporan Pajak Restoran, misalnya pembayaran pajak dapat dilakukan

secara real time sehingga dapat menarik Wajib Pajak karena prosedurnya

yang mudah sekaligus menghindari terjadinya kebocoran pajak.

Dengan melakukan berbagai upaya tersebut diharapkan dapat

meningkatkan penerimaan Pajak Restoran di Kota Semarang. Walaupun Pajak

Restoran bukan menjadi satu-satunya jenis pajak daerah yang dikelola pemerintah

Kota Semarang, namun diharapkan Pajak Restoran juga dapat memberikan

kontribusi lebih bagi Pendapatan Asli Daerah. Persentase kontribusi pajak

restoran terhadap PAD yang selalu berada di bawah angka 10% diharapkan tahun

berikutnya dapat melebihi angka 10% dengan berbagai upaya yang dilakukan
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Badan  Pendapatan  Daerah  Kota  Semarang  sebagai  instansi  pemerintah  yang

bertanggung jawab mengelola pendapatan daerah.
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