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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A, 

membayar pajak merupakan suatu kewajiban bagi setiap warga Indonesia dan 

merupakan salah satu wujud partisipasi dan dukungan terhadap pembiayaan dan 

pembangunan dengan tujuan memajukan dan menstabilkan negara dalam segala 

aspek yang nantinya dapat terwujud kesejahteraan rakyat baik secara material dan 

spiritual. Untuk dapat mencapai tujuan ini, maka negara harus menggali sumber 

pendanaan untuk mendanai semua kebutuhan negara. Salah satu sumber pendanaan 

yang dapat diandalkan Indonesia adalah pajak. 

Pajak merupakan iuran wajib dari rakyat kepada kas negara dengan tidak 

mendapat timbal balik secara langsung yang nantinya digunakan untuk membayar 

pengeluaran umum (Mardiasmo, 2019).  Unsur ini memberikan pemahaman bahwa 

masyarakat dituntut untuk membayar pajak secara sukarela dan penuh kesadaran 

sebagai warga negara yang baik. Penerimaan pajak adalah merupakan sumber 

penerimaan yang dapat diperoleh secara terus – menerus dan dapat dikembangkan 

secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi. 

Dalam pelaksanaanya pengelolaan pajak tidak terlepas dari beberapa sektor 

baik itu pusat maupun daerah. Salah satunya yang akan penulis bahas pada laporan 

tugas akhir penulis yaitu mengenai Pajak Daerah. Pajak daerah menurut Undang-

Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Pasal 1 
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Ayat 10 adalah “Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, 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”.  

Pajak Daerah merupakan salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah 

(PAD), sehingga dalam rangka merealisasikan pelaksanaan otonomi daerah maka 

sumber pelaksanaan otonomi daerah sangat bergantung pada peranan Pendapatan 

Asli Daerah (PAD). Hal ini, dimaksudkan agar dapat menjadi penyangga utama 

dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah tersebut (Yusmalina dkk, 

2020). Oleh karena itu, pemerintah daerah harus dapat mengupayakan peningkatan 

penerimaan yang berasal dari daerah sendiri sehingga memperbesar tersedianya 

keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan. 

Kota Sukabumi mempunyai banyak potensi pajak daerah yang masih harus digali 

oleh pemerintah setempat yang masuk kedalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan 

dapat bersaing dengan Kota/Kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Barat atau 

setidaknya dapat tetap stabil dalam realisasinya. 

Untuk lebih mengoptimalkan realisasi penerimaan pajak daerah, bentuk 

pengawasan pelaporan pajak yang dilakukan wajib pajak, tetap dilakukan oleh 

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD). Seperti halnya tentang dana pajak 

yang dititipkan konsumen seperti restoran atau rumah makan dan lainnya harus 

dipastikan dibayarkan pajaknya ke pemerintah (pelitasukabumi.com). Demi 

memaksimalkan penerimaan pajak dan meminimalkan segala kesalahan dalam 
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proses pembayaran pajak, berbagai strategi diupayakan oleh BPKD Kota Sukabumi 

agar sistem pendaftaran, perhitungan, pelaporan dan pembayaran pajak menjadi 

lebih mudah, ringkas serta mengutamakan kenyamanan wajib pajak dalam 

memenuhi kewajibannya. Maka dari itu Pemerintah Kota Sukabumi melalui BPKD 

mengeluarkan program baru yang memanfaatkan teknologi dengan lebih baik, 

yakni Aplikasi PANTAS (Pajak Online Kota Sukabumi) yang terdiri dari 

pengelolaan tujuh kategori pajak, yaitu Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Parkir, 

Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah Dan Pajak Pajak Penerangan Jalan 

(PPJ). 

Tentunya dengan tercipta aplikasi PANTAS ada ketidakpuasan dalam 

realisasi penerimaan pajak atau menjadi sebuah inovasi ditengah semakin pesatnya 

perkembangan zaman yang dimana dalam sebuah pelayanan pasti sudah harus 

menyesuaikan dengan Revolusi Industri 4.0.  

Aplikasi tersebut diluncurkan secara resmi pada tanggal 26 September 2017 

di Gedung Juang 45 Kota Sukabumi. Sebagaimana dikutip dari laman Pemerintah 

Daerah Kota Sukabumi, aplikasi tersebut memiliki tujuan yakni untuk 

meningkatkan pelayanan dan memberikan kemudahan kepada warga masyarakat 

Kota Sukabumi, khususnya dalam melakukan pembayaran pajak. Selain itu, 

realisasi penerimaan dan pengumpulan pajak di Kota Sukabumi pun akan lebih 

transparan, sehingga dapat diketahui secara jelas oleh warga masyarakat. 

Berdasarkan observasi awal penulis pada Badan Pengelolaan Keuangan 

Daerah (BPKD) Kota Sukabumi dalam pembayaran pajak daerah secara online bagi 

wajib pajak masih kebingungan dalam pembayaran pajak. Berkaitan dengan upaya 
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peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah serta 

sebagai pelaksanaan Inpres (Instruksi Presiden) RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang 

Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, perlu 

dilakukan Percepatan ITNT (Implementasi Transaksi Non Tunai) pada Pemerintah 

Daerah, yang ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Mendagri (Menteri Dalam 

Negeri) RI Nomor 91011867/SJ tanggal 17 April 2017 tentang ITNT pada 

Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota, yang salah satu isinya ITNT pada 

Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota harus sudah dilaksanakan sehingga wajib 

pajak dapat dengan mudah dalam menghitung dan membayarkan pajak daerah yang 

wajib dibayarkan pada BPKD Kota Sukabumi melalui aplikasi yang sudah dibuat. 

Namun, masih ada wajib pajak yang kebingungan bagaimana sistem dan alur 

pembayaran pajak melalui aplikasi PANTAS. Kurangnya sosialisasi menjadi hal 

yang utama ditambah masih banyak wajib pajak yang tidak mengikuti 

perkembangan teknologi sehingga masih membutuhkan bantuan dari pegawai. 

Berikut penelitian terdahulu yang membahas terkait aplikasi PANTAS dan 

efektifitasnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Noorman Fajriansyah berjudul 

“Efektifitas Penggunaan Aplikasi PANTAS Dalam Membayar Pajak di Kota 

Sukabumi”. Penelitian tersebut menggunakan objek penelitian yaitu tentang 

aplikasi PANTAS dari sisi penggunaannya. Dari penelitan tersebut menjadikan 

penulis ingin melakukan penelitan dan pembahasan lebih jauh mengenai Aplikasi 

PANTAS dari sudut pandang efektifitas tingkat penerimaan pajaknya. Pada 

penilitian ini penulis hanya akan membandingkan bagaimana efektivitas tingkat 

penerimaan tujuh jenis pajak yang memang pengelolaannya melalui aplikasi 
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PANTAS yaitu Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Parkir, Pajak Hiburan, Pajak 

Reklame, Pajak Air Tanah Dan Pajak Penerangan Jalan. 

Maka daripada itu berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik 

menjadikan fenomena ini untuk dijadikan penulisan laporan tugas akhir penulis 

yang berjudul “Efektivitas Tingkat Penerimaan Pajak Sebelum Dan Sesudah 

Penggunaan Aplikasi Pantas Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 

(BPKD) Kota Sukabumi”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka 

identifikasi masalah dalam penelitian ini, yaitu : 

1. Bagaimana Efektivitas Tingkat Penerimaan Pajak Sebelum Penggunaan 

Aplikasi Pantas Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota 

Sukabumi ? 

2. Bagaimana Efektivitas Tingkat Penerimaan Pajak Sesudah Penggunaan 

Aplikasi Pantas Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota 

Sukabumi ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan Identifikais Masalah maka tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk Mengetahui Efektivitas Tingkat Penerimaan Pajak Sebelum 

Penggunaan Aplikasi Pantas Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 

(BPKD) Kota Sukabumi. 
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2. Untuk Mengetahui Efektivitas Tingkat Penerimaan Pajak Sesudah 

Penggunaan Aplikasi Pantas Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 

(BPKD) Kota Sukabumi. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis  

Manfaat bagi penulis yaitu dengan adalanya penelitian pada saat 

praktek lapangan saat ini dapat memperoleh pengetahuan dan wawasan 

seputar perpajakan khususnya tentang aplikasi PANTAS yang 

diluncurkan guna memudahkan Wajib Pajak untuk melaksanakan 

kewajibannya, mendapatkan pengalaman seputar dunia pekerjaan dan 

melatih penulis dalam memecahkan suatu permasalahan yang diberikan 

agar dapat meningkatkan jiwa kedisiplinan dan tanggung jawab yang 

nantinya akan sangat dibutuhkan di dunia pekerjaan.  

 

2. Bagi Pembaca 

Manfaat bagi pembaca yaitu para pembaca dapat menambah 

pengetahuan dan informasi. Salah satu kewajiban sebagai warga 

Negara yang baik yaitu melakukan pembayaran Pajak agar dapat 

berguna bagi kebutuhan pembaca serta sebagai acuan atau bahan 

referensi untuk pihak yang membutuhkan. 
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3. Bagi Akademik 

Manfaat bagi akademik yaitu untuk dijadikan bahan referensi, 

ilmu pengetahuan dan bahan bacaan khususnya untuk mahasiswa 

Universitas Muhammadiyah Sukabumi. 

 


