
 
 
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Pelaksanaan pembangunan nasional telah menghasilkan perkembangan yang 

pesat dalam kehidupan nasional, khususnya di bidang perekonomian. Dengan 

perekonomian yang terus berkembang, maka potensi penerimaan pajak terus bertambah 

besar. 

Pajak merupakan sumber utama penerimaan dalam negeri yang sangat besar 

perannya bagi peningkatan pembagunan dan kelangsungan jalannya roda pemerintahan. 

Oleh karena itu pemerintah menciptakan suatu system perpajakan untuk mengelola 

penerimaan Negara tersebut memanfaatkannya untuk membiayai berbagai aktivitas 

pembangunan. Untuk melaksanakan system perpajakan di Indonesia tidaklah terlalu 

mudah. Masyarakat di Indonesia harus mengerti pajak apalagi tentang cara cara 

perhitungannya agar tidak terjadi adanya penyimpangan terhadap asas keadilan. 

Pemerintah juga telah mengeluarkan peraturan berupa undang undang perpajakan. 

Undang undang tersebut mengatur tentang apa saja yang menjadi subjek dan objek pajak. 

Berdasarkan pengelolaannya, pajak dapat dibagi dua macam, yaitu pajak pusat 

dan pajak daerah. Pajak pusat untuk mengisi kas negara dan meliputi seluruh wilayah 

Indonesia. Sedangkan pajak daerah atau pajak yang dipungut daerah berdasarkan 

  



peraturan perpajakan yang di tetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaaan 

rumah tangga daerah tersebut. 

Pajak pusat dikelola oleh dirjen pajak melalui kantor operasional di daerah, yaitu 

kantor pelayanan pajak (KPP) dan kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan (KPP BB). 

Pajak pusat terdiri atas pajak penghasilan (PPh), PPn dan PPn Bm serta PBB dan Bea 

Materai. 

Sedangkan pajak daerah dikelola oleh pemerintah daerah  propinsi dan 

Pemerintah kabupaten/kota. Pajak daerah ditingkat propinsi dikelola oleh Dinas 

Pendapatan  Daerah  Propinsi, sedangkan  ditingkat  kabupaten/ kota dikelola oleh  Dinas  

Pendapatan Daerah propinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama 

kendaraan bermotor (BBN KB). Pajak Bahan bakar kendaraan bermotor (PBB KB). 

Pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah kota  Bandung terdiri dari pajak 

hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak atas 

galian golongan c serta pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan . 

Penulisan laporan tugas akhir ini  memfokuskan pada masalah pajak daerah kota 

Bandung, khususnya pajak restoran karena masih banyak restoran yang belum 

membayarkan pajaknya secara rutin setiap bulannya. Pajak restoran  disesuaikan dengan 

uu no 34 tahun 2000, tentang perubahan atas uu no 12 tahun 1997 mengenai pajak daerah 

dan retribusi daerah serta peraturan daerah  no 02 tahun 2003 tentang pajak restoran dan 

peraturan pemerintah  no 65 tahun 2001. Penyesuaian dan pengaturan kembali 

pemungutan pajak restoran di dalam pajak daerah selain untuk menyesuaikan dengan 

perkembangan dan tuntutan masyarakat juga dirasakan untuk memaksimalkan 

pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak daerah khususnya pajak restoran. 

  



Menyadari bahwa Penerimaan di sektor pajak restoran merupakan sumber 

pendapatan derah yang potensial, maka untuk meningkatkan pemasukan ke kas daerah 

agar maksimal perlu adanya penyempurnaan dalam mekanisme pemungutannya, selain 

mekanisme  pemungutan yang disempurnakan hal lain  yang perlu diperhatikan atau cara 

mengatasi segala bentuk kendala yang dihadapi di dalam melakukan pemungutan pajak 

restoran tersebut, yang kemungkinan dapat menghambat pemungutan pajak restoran 

masuk ke kas daerah secara maksimal. 

Dalam hal ini penulis melakukan penelitian pada restoran di Hotel Panghegar 

Bandung, penulis memilih Hotel sebagai objek penelitian karena restoran di dalam hotel 

sudah dapat dipastikan membayar pajak setiap bulannya. Karena selain pajak restoran di 

dalam Hotel juga terdapat pajak Hotel yang harus di bayarkan setiap bulannya.  

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis mengambil judul tentang “ Tinjauan atas 

perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak restoran pada Hotel Panghegar Bandung”.  

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah yang dapat penulis tampilkan dalam penyusuan laporan tugas 

akhir ini adalah: 

1. Bagaimanakah pelaksanaan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan penyetoran 

pajak restoran pada Hotel Panghegar Bandung ? 

2. Masalah dan faktor apa saja yang mempengaruhi dalam pelaksanaan, 

perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak restoran pada Hotel Panghegar 

Bandung ? 

 

  



1.3 Maksud dan Tujuan 

Adalah untuk mengatasi bagaimana penerapan pelaksanaan, perhitungan, 

penyetoran dan pelaporan pajak restoran Hotel Panghegar Bandung dan untuk 

mengetahui masalah dan faktor apa saja yang mempengaruhi dalam pelaksanaan  

perhitunngan, penyetoran dan pelaporan pajak restoran pada Hotel Panghegar Bandung. 

 

1.4 Kegunaan Tugas Akhir 

Dengan adanya penulisan ini sangat diharapkan dapat membawa manfaat baik 

bagi : 

1 Penulis 

Guna pemenuhan kewajiban dalam menempuh ujian akhir dan dapat 

manambah wawasan dalam hal – hal yang menyagkut perpajakan pada 

umunya dan perkembangan perpajakan di Indonesia pada khususnya, juga 

dapat menambah ilmu dan pengetahuan yang tidak di dapat penulis di bangku 

kuliah. 

2 Perusahaan yang bersangkutan 

Dirapkan laporan ini dapat digunakan sebagai bahan masukan atau bahan 

pertimbangan pelaksanaan dimasa yang akan datang. 

3 Pihak lain 

Dapat memberikan bantuan kepada pihak lain dalam mengetahui lebih banyak 

mengenai pajak restoran. 

 

 

  



1.5 Metodologi Tugas Akhir 

Teknik pengumpulan data yang digunakan  penulis dalam penyusunan laporan 

tugas akhir ini adalah : 

1 Library research (Riset kepustakaan) 

Adalah suatu metode untuk mengumpulkan data yang bersifat teoritis yaitu 

dengan jalan membaca buku, majalah, koran dan catatan yang ada 

hubungannya dengan penyusunan laporan tugas akhir ini. 

2 Field research (Riset lapangan ) 

Adalah suatu metode untuk mengumpulkan data dengan jalan terjun langsung 

ke lapangan. Untuk memperoleh data ini penulis melakukannya dengan 

menggunakan beberapa teknik : 

a. Teknik wawancara / interview : 

Yaitu mengadakan wawancara langsung dengan pihak perusahaan untuk 

mengumpulkan penjelasan terhadap masalah yang menjasi objek 

pengamatan dan pembahasan. 

b. Teknik pengamatan dan observasi 

Yaitu mengadakan pengamatan dan peninjauan langsung terhadap 

pelaksanaan kegiatan yang menjadi pembahasannya. 

c.  Kerja praktek. 

 

1.6 Lokasi dan Waktu Tugas Akhir 

Untuk memperoleh data dan informasi yang berkenaan dengan masalah yang 

diteliti, maka penulis mengambil lokasi di Hotel Panghegar Bandung beralamat di 

  



Jl. Merdeka 2 Bandung. Penelitian ini dilakukan terhitung mulai bulan Juli sampai 

dengan Agustus 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


