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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul 

 

Indonesia saat ini sebagai salah satu negara berkembang yang sedang 

berusaha melaksanakan pembangunan di segala bidang, salah satunya di bidang 

ekonomi. Pembangunan ekonomi bertujuan untuk menciptakan kehidupan 

masyarakat yang lebih baik, dan lebih sejahtera. Tujuan ini dapat diwujudkan 

melalui pembangunan ekonomi yang dilakukan secara bertahap, terencana, 

terarah, berkesinambungan, dan berkelanjutan. Untuk mewujudkannya dibutuhkan 

dana yang cukup untuk memperlancar pelaksanaan program-program 

pembangunan ekonomi. Dana tersebut dapat diperoleh dari sumber-sumber 

penerimaan Negara, diantaranya adalah berasal dari pajak, kekayaan alam, bea 

dan cukai, retribusi, iuran, sumbangan, laba, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

dan sumber-sumber lainnya. 

 

Pajak merupakan salah satu penerimaan Negara yang paling besar. Oleh 

sebab itu, Negara harus dapat mengoptimalkan sumber daya yang dapat diperoleh 

dari sektor pajak untuk melaksanakan program-program pembangunan nasional. 

Peningkatan kinerja di daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional dan 

dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya 

nasional yang memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk 

meningktakan kesejahteraan masyarakat. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai 

hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk 

meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan 

masyarakat. Dengan adanya otonomi, daerah dipacu untuk dapat berkreasi 

mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan 

pengeluaran daerah. 
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Untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam memperoleh penerimaan 

daerah maka diperlukan kesadaran dari semua pihak untuk mentaati aturan 

perpajakan. Kesadaran Wajib Pajak (WP) harus terus ditingkatkan dalam 

kewajibannya membayar pajak. Begitu pula dengan para penyelenggara 

pemerintah sebagai abdi bangsa diperlukan kesadarannya untuk melancarkan 

administrasi perpajakan. Diharapakan dengan adanya kesadaran dari semua pihak 

dapat meningkatkan pendapatan dan tidak ada lagi kesalahan dalam hal 

pemungutan pajak. Kesalahan dalam pemungutan pajak pernah terjadi di Kota 

Bandung seperti yang dikatakan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah 

(Dispenda) Kota Bandung Yossi Irianto mengakui adanya tujuh kafe tak berijin di 

Kota Bandung yang dipungut pajak. Dia beralasan, hal itu masih terjadi karena 

adanya perbedaan pemahaman petugas penarik pajak. (Pikiran Rakyat 2011) 

 

Kesalahan pemungutan pajak ini terjadi di sektor Pajak Restoran. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 22 dan 23, 

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. 

Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan 

atau minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup juga rumah makan, 

kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering. Saat ini 

banyak bermunculan restoran di Kota Bandung seiring dengan banyaknya 

wisatawan yang menjadikan Kota Bandung sebagai pilihan untuk menghabiskan 

waktu liburannya. Hal ini dapat terlihat dari jumlah restoran dan rumah makan 

yang ditunjukan pada data dibawah ini : 

Table 1.1 

Pertumbuhan Restoran dan Rumah Makan Berijin di Kota Bandung 

Periode 2008 - 2012 

Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 

Jumlah 415 431 439 512 629 

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung 2012 
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Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa restoran dan rumah makan di 

Kota Bandung terus mengalami pertumbuhan dan hal ini dapat meningkatkan 

potensi Pajak Restoran. Namun, potensi Pajak Restoran ini harus diawasi 

pelaksanaannya agar kesalahan dalam hal pemungutannya tidak kembali terjadi. 

Berdasarkan uraian tersebut, penulis merasa tertarik untuk mengetahui sejauh 

mana Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung melakukan pemungutan Pajak  

Restoran. Maka penulis akan menyusun Laporan Tugas Akhir dengan judul 

“Tinjauan Atas Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran pada Dinas 

Pelayanan Pajak Kota Bandung”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

 

Berdasarkan uraian latar belakang pemilihan judul diatas, maka dapat 

diidentifikasikan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan pemungutan Pajak Restoran pada Dinas Pelayanan 

Pajak Kota Bandung? 

2. Bagaimana target dan realisasi penerimaan Pajak Restoran pada Dinas 

Pelayanan Pajak Kota Bandung tahun anggaran 2012 dan 2013? 

3. Kendala dan upaya apa yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan Pajak 

Restoran pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung? 

 

1.3 Tujuan Laporan Tugas Akhir 

 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan Pajak Restoran pada Dinas 

Pelayanan Pajak  Kota Bandung. 

2. Untuk mengetahui target dan realisasi Pajak Restoran pada Dinas Pelayanan 

Pajak Kota Bandung tahun anggaran 2012 dan 2013 tercapai. 

3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan Dinas 

Pelayanan Pajak Kota Bandung dalam pelaksanaan pemungutan Pajak 

Restoran. 
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1.4 Kegunaan Laporan Tugas Akhir 

 

Hasil peneitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara langsung 

maupun tidak langsung, bagi berbagai pihak lain antara lain: 

1. Penulis 

Hasil dari laporan Tugas Akhir diharapkan dapat memberikan wawasan dan 

pengetahuan khususnya mengenai tinjauan atas pelaksanaan pemungutan 

Pajak Restoran pada Dinas Pelayanan Pajak kota Bandung. 

2. Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung 

Diharapkan dapat memberikan masukan dan perbaikan-perbaikan khususnya 

mengenai pelaksanaan pemungutan Pajak Restoran. 

3. Pihak Lain 

Diharapkan dapat dijadikan bahan referensi untuk penulisan laporan Tugas 

Akhir selanjutnya. 

 

1.5 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik 

 

Dalam rangka memperoleh data dan bahan yang diperlukan untuk 

penyusunan Laporan Tugas Akhir ini, penulis melakukan kerja praktik yang 

dilakukan pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung yang dimulai pada tanggal  

17 Februari sampai dengan 17 Agustus 2014 yang beralamat di Jalan 

Wastukencana No.2 Bandung. Telepon (022) 4232338. 


