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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pajak saat ini merupakan kontributor terbesar dari APBN Negara yang 

tentunya peranan pajak sangat besar bagi kelangsungan pembangunan. Salah satu 

upaya untuk meningkatkan taraf hidup kesejahteraan rakyat Indonesia diseluruh 

pelosok tanah air, pemerintah menciptakan suatu pembangunan nasional yang 

seiring dengan perkembangan perekonomian waktu di Indonesia, salah satu usaha 

pemerintah untuk pembiayaan pembangunan yaitu dengan cara menggali sumber 

dana dari dalam negeri sendiri berupa pajak yang digunakan bagi kepentingan 

bersama.  

Pengelolaan pajak berdasarkan lembaga pemungutannya di Indonesia dapat 

dibedakan menjadi dua diantaranya pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat 

adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat yang dalam  hasil sebagian 

besar di kelola oleh Kementrian keuangan. Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak 

yang dikelola oleh Pemerintahan Daerah baik di tingkat provinsi maupun tingkat 

Kabupaten/Kota. 

Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk memungut pajak, baik 

Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pajak 

yang dipungut oleh pemerintah daerah provinsi adalah Pajak Kendaraan 

Bermotor, Bea Balik nama kendaraan bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak 

Rokok. Selain Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 
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pun diberi kewenangan untuk memungut beberapa jenis perpajakan, yaitu Pajak 

Restoran, Pajak Hotel, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Hiburan, Pajak 

Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Bumi dan Bangunan serta Pajak Sarang 

Burung Walet.  

Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Sukabumi 

merupakan instansi yang berhak memungut Pajak Daerah yang ada di Kota 

Sukabumi. Namun hanya beberapa jenis pajak yang di pungut oleh kantor ini, 

diantaranya : Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak 

Parkir, Pajak Restoran dan Pajak Hotel. Peran pajak daerah sangat dominan bagi 

jalannya pembangunan daerah di Kota Sukabumi salah satunya seperti, 

pembenaran jalan pada yang rusak, penerangan jalan pada malam hari, perbaikan 

atau pembangunan ulang sekolah yang sudah mulai tidak layak dan untuk 

memenuhi semua itu maka masyarakat harus sadar akan membayar pajak, yang 

salah satunya adalah membayar Pajak Hiburan. 

 Sistem pemungutan pajak hiburan di kantor Badan Pengelolaan Keuangan 

Daerah (BPKD) kota sukabumi menggunakan self assessment atau bisa dibilang 

dibayar oleh wajib pajak itu sendiri, sistem ini memberikan kepercayaan dan 

tanggung jawab yang besar kepada wajib pajak untuk menghitung, memutuskan, 

menetapkan dan membayar besar kecil pajak yang terutang oleh wajib pajak. 

Pada pelaksanaannya, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota 

Sukabumi harus lebih optimal dalam mengelola sumber pendapatan asli daerah 

(PAD) dengan menggunakan sistem self assessment dalam melakukan 

pembayaran pajak daerah dan wajib pajak harus melakukan sendiri pengambilan 
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formulir Surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD) pajak hiburan dan 

mengisinya sendiri. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota 

Sukabumi hanya memungut 7 (tujuh) jenis pajak, salah satunya adalah Pajak 

Hiburan. Berdasarkan data yang tercatat, selama 5 tahun terakhir realisasi 

penerimaan Pajak Hiburan di Kota Sukabumi dapat dituangkan dalam tabel 

berikut.  

Tabel 1.1  

Laporan Realisasi Pajak Hiburan di Kota Sukabumi 

TAHUN 

ANGGARAN 
TARGET (Rp) REALISASI 

 

PENCAPAIAN 

(%) 

2015 732.305.000,00 838.052.664,00 114,44% 

2016 1.132.305.000,00 1.072.354.274,00 94,71% 

2017 800.305.000,00 683.972.402,00 85,46% 

2018 800.305.000,00 887.107.688,00 110,85% 

   Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (Diolah penulis)2015-2018 

Berdasarkan data diatas, realisasi penerimaan Pajak Hiburan cenderung 

tidak stabil. Setiap tahunnya, realisasi penerimaan Pajak Hiburan Kota Sukabumi 

mengalami penurunan. Seperti pada tahun 2017 realisasi pajak hiburan belum 

memenuhi target. Hal ini menjadi salah satu permasalahan karena turunnya 

realisasi padatahun 2017 mempengaruhi penerimaan pajak hiburan di Kota 

Sukabumi. 

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis merasa perlu untuk mengetahui 

lebih lanjut mengenai Pajak Daerah terutama Pajak Hiburan di Kota Sukabumi 

dengan mengambil judul “ PROSEDUR PENERIMAAN PAJAK HIBURAN 

OLEH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (BPKD) KOTA 

SUKABUMI ” 
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1.2 Identifikasi Masalah  

Dari pemaparan pada latar belakang di atas, penulis menyimpulkan 

beberapa pokok permasalahan yaitu : 

1. Bagaimana kondisi pajak hiburan di BPKD Kota Sukabumi? 

2. Bagaimana prosedur penerimaan pajak hiburan di BPKD Kota Sukabumi? 

3. Apa yang menjadi kendala dalam penerimaan pajak hiburan di BPKD? 

4. Upaya apa yang dilakukan BPKD Kota Sukabumi untuk mengatasi 

kendala dalam penerimaan pajak hiburan? 

1.3  Tujuan Penelitian  

Tujuan ini berdasarkan rumusan masalah : 

1. Untuk mengetahui kondisi pajak hiburan di BPK Kota Sukabumi 

2. Untuk mengetahui prosedur penerimaan pajak hiburan di BPKD Kota 

Sukabumi 

3. Untuk Mengetahui kendala dalam penerimaan pajak hiburan di BPKD 

Kota Sukabumi 

4. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh BPKD Kota Sukabumi 

mengatasi kendala dalam penerimaan pajak hiburan 

1.4 Manfaat Penelitian  

Adapun kegunaan penelitiaan ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini semoga dapat memberikan pengetahuan tambahan 

dan wawasan bagi penulis serta sekaligus memahami lebih dalam tentang 
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Prosedur Penerimaan Pajak Hiburan Oleh Badan Pengelolaan Keuangan 

Daerah (BPKD) Kota Sukabumi. 

2. Bagi Pembaca 

Diharapkan dapat berguna sebagi bahan acuan informasi tentang 

prosedur penerimaan pajak hiburan di Kota Sukabumi 

3. Bagi Akademik  

Sebagai bentuk pengaplikasian materi yang selama ini di dapat selama 

perkuliahan pada program studi D-III Perpajakan dan begai syarat untuk 

menempuh Laporan Tugas Akhir pada Program Studi D-lll Perpajakan 

Universitas Muhammadiyah Sukabumi. 

 

1.5 Metode Penelitian  

1.5.1 Pengertian Metode Deskriptif 

Metode yang digunakan penulis yaitu menggunakan metode Deskriptif 

menurut Moh. Nazir (2014) metode deskriptif yaitu ‘ suatu metode dalam meneliti 

status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu pemikiran, 

ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual 

dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat – sifat serta hubungan antar fenomena yang 

diselidiki”  

1.5.2 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang diambil untuk mengetahui penagihan dan 

penerimaan pajak hiburan adalah dengan mengunakan studi kepustakaan dan studi 
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lapangan. Studi kepustakaan adalah usaha yang dapat dilakukan oleh peneliti 

untuk menghimpun informasi-informasi itu yang dapat di peroleh dari buku 

ilmiah, laporan penelitian peraturan-peraturan, dan sumber tertulis baik tercetak 

maupun leketronik. 

1. Studi lapangan adalah suatu metode yang dilakukan oleh peneliti dengan 

cara pengamatan langsung terhadap kegitan yang dilakukan oleh 

perusahaan, yaitu dengan cara observasi, wawancara dan studi 

kepustakaan. 

a. Observasi  

Observasi adalah mengadakan pengamatan terhadap objek yang akan 

diteliti dan biasanya untuk mendapatkan informasi nyata. Tujuan 

observasi ini untuk memahami dan mendalami masalah-masalah 

yang terjadi dalam kehidupan sosial. 

b. Wawancara  

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi atau percakapan secara 

langsung yang bertujuan untuk memperoleh informasi dalam 

keadaan berhadapan. 

2. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti 

untuk menghimpun informasi yang relevan  dengan topik atau masalah 

yang akan di teliti.  
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1.6 Jadwal Penelitian  

1.6.1  Lokasi Penelitian   

Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 

(BPKD) Kota Sukabumi, di bagian penagihan dan pendataan pajak. Kantor Badan 

Pengelolaan Keuangn Daerah (BPKD) Kota Sukabumi ini bertempatan di 

 Jl. Cikole Dalam No 23/29 Kota Sukabumi. Penelitian ini beriringan dengan 

berlangsungnya Kegiatan Praktik Kerja Lapangan. 

 

1.6.2  Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 04 Maret – 31 Mei 2019 dengan 

 efektifitas di sesuaikan dengan hari dan jam kerja di Instasi yang bersangkutan. 

No URAIAN  Maret  April Mei Juni Juli 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
Praktek 

Kerja 

Lapangan                                          

2 
Pengumpul

an Data 
                                        

3 
Analisis 

Data 
                                        

4 

Penyusuna

n Laporan 

Tugas 

akhir                                         

5 

Sidang 

Laporan 

Tugas 

Akhir                                         

 


