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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah  

Di negara Indonesia hingga saat ini pajak masih merupakan sumber  

penerimaan negara yang paling potensial dan paling utama dalam memenuhi 

kebutuhan negara. Terbukti bahwa manfaat pajak dapat kita rasakan dalam 

kehidupan sehari-hari seperti, fasilitas kesehatan, pendidikan, transportasi sarana 

dan prasana umum, dan lain-lain. Sangat diperlukan adanya kesadaran dari 

berbagai pihak dalam penerimaan pajak, terutama para wajib pajak untuk selalu 

taat membayar pajak.  

Membayar pajak merupakan suatu kewajiban dan hak dari setiap warga 

negara untuk ikut berpartisipasi terhadap pembiayaan negara serta pembangunan 

nasional. Apabila Indonesia ingin merealisasikan tujuan negara yang tercantum 

dalam pembukaan UUD 1945, maka negara harus melaksanakan pembangunan 

dari berbagai bidang yang membutuhkan dana dengan jumlah besar, itu berarti 

bahwa pajak yang diterima harus semakin besar pula. Dan untuk itu penerimaan 

dari sektor pajak harus terus ditingkatkan. Di dalam KUP (Ketentuan Umum 

Perpajakan) pajak digolongkan menjadi dua berdasarkan lembaga pemungutnya, 

yaitu pajak pusat dan pajak daerah.  
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Pengertian “Pajak Pusat  yaitu Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat 

dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umunya”. (Resmi, 

2014).  Dalam karyanya yang berjudul Perpajakan teori dan kasus Edisi 8 

menurut resmi (2014;8) disebutkan bahwa jenis pajak pusat ini terdapat beberapa 

jenis yaitu : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak 

Penjualan Barang Mewah (PPnBM). 

Menurut Priantara (2016;255) dalam karyanya yang berjudul Perpajakan 

Indonesia Edisi 3, Pajak daerah secara umum adalah kontribusi wajib kepada 

daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 

langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. Sumber penerimaan pajak daerah tersebut dapat diharapkan 

menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan 

daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  

Merujuk Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 jenis 

Pajak daerah terdiri dari Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Terdapat 5 

jenis Pajak Provinsi yaitu: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea balik nama 

Kendaraan Bermotor, Pajak bahan bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air 

Permukaan , dan Pajak Rokok. Sedangkan untuk jenis Pajak Kabupaten/Kota di 

Kota Sukabumi sendiri terdiri dari: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, 

Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, dan Pajak Air Tanah. 
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Pada saat ini Pemerintah Daerah diharapkan dapat lebih mampu menggali 

potensi sumber-sumber penerimaan daerah untuk membiayai segala aktivitas 

pembangunan daerah nya melalui peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). 

Upaya peningkatan PAD tersebut dapat dilakukan dengan terus mencari sumber-

sumber pendapatan baru yang potensial. Salah satunya melalui Pajak Restoran. 

Di Kota Sukabumi sendiri Pajak Restoran merupakan salah satu bagian dari 

Pajak Daerah yang cukup besar berpotensi meningkatkan penerimaan daerah. 

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran, 

Pajak Restoran ini dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas pelayanan 

yang disediakan Restoran termasuk Rumah makan, café, bar, dan jasa 

boga/catering. Berdasarkan data target dan realisasi penerimaan pajak restoran di 

Kota Sukabumi pada tahun 2015-2018, yaitu:  

Tabel 1.1 

Laporan Target dan Realisasi Pajak Restoran di Kota Sukabumi 

     TAHUN 

ANGGARAN 
TARGET (Rp) REALISASI 

PENCAPAIAN 

(%) 

 2015 4.638.625.000,00 5.419.167.051,00 116,83 

 2016 5.736.400.000,00 6.226.709.483,00 108,55 

 2017 7.507.800.000,00 9.442.812.010,00 125,77 

 2018 7.507.800.000,00 9.442.155.298,00 125,76 

 Sumber: BPKD Kota Sukabumi 

 



4 
 

 
 

Seiring dengan meningkatnya bisnis Restoran di Kota Sukabumi maka 

realisasi Pajak Restoran setiap tahun nya mengalami peningkatan, dengan ini 

pemerintah diharapkan dapat lebih mampu mengoptimalkan secara baik dan 

efektif, akan tetapi walaupun begitu penerapan Pajak Restoran ini masih 

memiliki kendala, salah satunya prosedur penerimaan Pajak Restoran terhadap 

Wajib pajak yang melakukan keterlambatan atas pelaporan SPTPD (Surat 

Pemberitahuan Pajak Daerah) dan masih adanya kurang pemahaman wajib pajak 

mengenai arti  dan fungsi  pajak.  

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik menyusun Laporan Tugas Akhir 

dengan judul “PROSEDUR PENERIMAAN PAJAK RESTORAN PADA 

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (BPKD) KOTA 

SUKABUMI”. 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan judul dan uraian latar belakang di atas, maka penulis 

mengidentifikasi masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana kondisi pajak restoran di Kota Sukabumi? 

2. Bagaimana prosedur penerimaan pajak restoran pada Badan Pengelolaan 

Keuangan Daerah (BPKD) Kota Sukabumi? 

3. Kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan penerimaan pajak 

restoran? 
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4. Upaya apa yang dilakukan dalam pelaksanaan penerimaan pajak 

restoran? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah :  

1. Untuk mengetahui kondisi pajak restoran di  Kota Sukabumi. 

2. Untuk mengetahui prosedur penerimaan pajak restoran pada Badan 

Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Sukabumi. 

3. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan 

penerimaan pajak restoran. 

4. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan 

penerimaan pajak restoran.  

 

1.4. Manfaat Penelitian   

1. Bagi Penulis  

     Penulis dapat menambah pengetahuan dan  wawasan mengenai 

prosedur penerimaan pajak  restoran pada BPKD Kota Sukabumi, 

sekaligus diharapkan bisa memahaminya lebih dalam  serta dapat  

menerapkan nya terhadap permasalahan di lapangan. 

2. Bagi Instansi  

Hasil penelitian tugas akhir ini diharapkan dapat berguna sebagai 

bahan masukan bagi isntansi untuk memperoleh informasi mengenai 
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prosedur penerimaan pajak restoran pada BPKD Kota Sukabumi serta 

dapat meningkatkan kesadaran dalam membayar pajak. 

3. Bagi Pembaca  

Diharapkan pembaca dapat terbantu dalam memperoleh pengetahuan 

mengenai prosedur penerimaan pajak restoran pada BPKD Kota 

Sukabumi serta dapat pula dijadikan bahan reverensi bagi penelitian yang 

akan datang.  

 

1.5. Metode Penelitian  

      Penyusunan laporan tugas akhir ini penulis menggunakan metode penelitian 

deskriptif. Menurut Amirudding (2016;98) metode penelitian deskriptif adalah 

prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/ 

melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan 

fakta-fakta yang tampak, atau sebagimana adanya. 

 

1.6.  Teknik Pengumpulan Data  

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah : 

1. Studi lapangan 

Yaitu penelitian untuk mengumpulkan data secara langsung terhadap objek 

yang diteliti di lapangan dengan cara :  
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a. Pengamatan (Observasi) 

Penulis secara langsung melakukan penelitian ke lapangan yaitu pada 

Badan Pengelolaan Keuangan Kota Sukabumi (BPKD) Kota 

Sukabumi. 

b. Wawancara  

Penulis melakukan wawancara terhadap pegawai kantor BPKD Kota 

Sukabumi. 

2. Studi Kepustakaan  

Yaitu teknik pengumpulan data yang berdasarkan buku-buku, peraturan-

peraturan, undang-undang, dan bentuk tulisan lainnya. Menjadi dasar bagi 

penulis untuk menyusun laporan tugas akhir ini. 

 

1.7. Tempat dan Waktu Penelitian  

Penulis melakukan penelitian pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 

(BPKD) Kota Sukabumi yang beralamat di Jl.Cikole Dalam No.23/29 Sukabumi 

43113 Tlp. (0266) 6223270 www.bpkd.sukabumikota.go.id . Penelitian ini 

dilaksanakan bersamaan dengan Praktik Kerja Lapangan yang dimulai pada 

tanggal 4 Maret 2019 sampai dengan tanggal 31 Mei 2019. Jadwal penelitian 

secara rinci terdapat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 1.2: jadwal penelitian 

No 

Jadwal 

Kegiatan 

Waktu Penelitian 

Maret April Mei Juni Juli 

1 

Praktik Kerja 

Lapangan 

(PKL) 

     

2 

Pengumpulan 

Data LTA 

     

3 

Pengajuan 

Judul 

     

4 Bimbingan      

5 Sidang      

 

 

 

 

 

 

 

 

 


