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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1. Latar Belakang Pemilihan Judul 

Pada era Globalisasi saat ini, upaya untuk meningkatkan taraf hidup 

masyarakat yang adil dan merata memerlukan pembangunan nasional di segala 

sektor, khususnya pada sektor ekonomi. Dalam melaksanakan pembangunan 

tersebut diperlukan biaya yang cukup besar. Untuk mendapatkan biaya dalam 

pembangunan tersebut, kita tidak dapat mengandalkan bantuan dari negara lain 

ataupun pinjaman  dari luar negeri mengingat jumlah pinjaman modal asing yang 

sudah begitu besar jumlahnya. 

Salah satu cara untuk mewujudkan kemandirian bangsa dalam pembiayaan 

pembangunan yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri 

berupa pajak. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan dan penerimaan 

negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional. Pajak dipandang 

sebagai bagian yang sangat penting dalam penerimaan negara. Untuk menjadikan 

pajak sebagai sumber utama penerimaan negara diperlukan adanya kesadaran 

Wajib Pajak untuk membayar pajaknya secara teratur. Oleh karena itu, kesadaran 

Wajib Pajak dalam mentaati segala Undang-Undang peraturan perpajakan harus 

ditingkatkan, sehingga mendorong potensi penerimaan pajak semaksimal 

mungkin.  
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Jenis pajak menurut lembaga pemungutnya terdiri atas Pajak Pusat dan Pajak 

Daerah. Pajak pusat terdiri atas Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN), Pajak Penjualan atas Barang mewah (PPn Bm), Pajak Bumi dan Bangunan  

(PBB) dan Bea Materai. Pajak daerah terdiri atas Pajak Hotel, Pajak Reklame, 

Pajak Hiburan dan lain-lain. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia 

nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia 

nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dijelaskan 

bahwa, Pajak Hotel  merupakan pajak atas pelayanan  yang dilakukan kepada 

tamu hotel, segala bentuk pelayanan yang diberikan dan disediakan oleh hotel 

dengan pembayaran merupakan objek pajak. 

Hotel Jayakarta Bandung adalah hotel bisnis dan resort, yaitu tempat untuk 

menjalankan kegiatan bisnis dan beristirahat pada akhir pekan bersama keluarga. 

Sebagai Wajib Pajak, Hotel Jayakarta memperhitungkan, menghitung, memotong, 

menyetor dan melaporkan pajak terutang sendiri berdasarkan Self Assesment 

System. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, laporan tugas akhir ini akan penulis 

tuangkan dalam judul : 

“TINJAUAN ATAS PELAKSANAAN PERHITUNGAN, 

PEMOTONGAN, PELAPORAN DAN PENYETORAN, PAJAK HOTEL PADA 

JAYAKARTA BANDUNG HOTEL”. 
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1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, penulis mengindentifikasikan masalah dalam 

penyusunan laporan tugas akhir sebagai berikut: 

a. Bagaimana pelaksanaan perhitungan, pemotongan, pelaporan dan 

penyetoran Pajak Hotel pada Hotel Jayakarta Bandung. 

b. Kendala atau hambatan apa saja yang dihadapi Hotel Jayakarta Bandung 

dalam melaksanakan perhitungan, pemotongan, pelaporan dan penyetoran 

Pajak Hotel. 

c. Bagaimana Upaya Penanggulangan dalam menanggulangi kendala atau 

hambatan tersebut. 

 

1.3. Maksud dan Tujuan Kerja Praktik  

Maksud penulis melakukan Praktek  Kerja ini adalah untuk memperoleh  data 

dan informasi mengenai pelaksanaan perhitungan, pemotongan, pelaporan dan 

penyetoran atas Pajak Hotel  pada Jayakarta Hotel Bandung. 

Berdasarkan Identifikasi Masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka 

tujuan praktik kerja sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui  bagaimana tata cara pelaksanaan perhitungan, 

pemotongan, pelaporan dan penyetoran atas pajak hotel. 

b. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam 

melaksanakan perhitungan, pemotongan, pelaporan dan penyetoran atas 

pajak hotel dan bagaimana cara menanggulanginya. 
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1.4. Kegunaan Tugas Akhir  

a. Bagi penulis: 

Sebagai salah satu syarat untuk menempuh program studi diploma III di 

Universitas Widyatama dan untuk menambah wawasan, pengalaman,  

pengetahuan dalam penyusunan laporan tugas akhir serta mengetahui 

praktik yang terjadi dalam suatu perusahaan mengenai pelaksanaan 

perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan atas Pajak Hotel. 

b. Bagi Perusahaan:  

Sebagai bahan masukan dalam melaksanakan ketentuan di bidang 

perpajakan untuk menunjang efektifitas perusahaan.  

c. Bagi Rekan-Rekan 

Sebagai tambahan wawasan dan atau sebagai acuan dalam membuat 

laporan tugas akhir. 

 

1.5. Metodologi Tugas Akhir 

Metode penyusunan laporan tugas akhir ini  penulis mengunakan metode 

deskriptif yaitu suatu metode yang memaparkan, menganalisis kemudian 

memberikan pemecahan terhadap suatu permasalahan yang sedang berlangsung 

di perusahaan yang sedang diteliti. Berdasarkan teori, data yang didapatkan  

kemudian diolah, dianalisis, diproses dan ditarik kesimpulannya serta diberikan 

saran-saran apabila diperlukan. 
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Penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Studi Lapangan (Field Research) 

a. Observasi Langsung 

Yaitu penulis melakukan observasi langsung terhadap Hotel Jayakarta 

sebagai objek yang dijadikan pembahasan melalui kerja praktik.  

b. Wawancara (interview) 

Yaitu penulis mengumpulkan data-data dengan cara mengadakan tanya 

jawab kepada pihak-pihak yang berada di Accounting Dept. khususnya  

bagian Income Audit serta pihak-pihak atau sumber yang memiliki 

pengatahuan dan mengusai mengenai segala permasalahannya. 

2. Studi Kepustakaan (Library Research) 

Penulis juga membaca dan mempelajari literatur yang ada di perpustakaan 

yang akan dijadikan sebagai landasan teori yang menjadi dasar untuk 

pengumpulan data serta bahan pertimbangan dari data yang diperoleh, 

yaitu buku tentang Hukum Pajak dan buku tentang Perpajakan. 

 

1.6. Lokasi dan Waktu Kerja Praktik 

Lokasi kerja praktik yang menjadi objek penulis dalam penyusunan tugas 

akhir ini yaitu di The Jayakarta Bandung Suite Hotel and Spa. Adapun waktu 

pelaksanaannya mulai tanggal 1 April hingga 30 April. 

 

 


