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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Pendapatan asli daerah yaitu penerimaan yang dihasilkan dari pendapatan 

pajak daerah, retribusi daerah dari hasil perusahaan yang dimiliki daerah, hasil 

dari pengelolaan kekayaan yang didapat oleh daerah akan dipisahkan, dan 

pendapatan asli daerah yang lainnya. Didalam Undang-Undang No 28 Tahun 

2009 mengenai pajak dan retribusi daerah. (Mardiasmo, 2002) pajak daerah dapat 

diartikan sebagai kontribusi wajib pajak dengan daerah terutang oleh orang 

pribadi dan badan yang dapat dipaksakan berdasarkan Undang-Undang. Orang 

pribadi dan badan yang dimaksud yaitu pembayar pajak yang memiliki hak dan 

kewajiban pajak mengenai dengan ketentuan peraturan Undang-Undang 

perpajakan daerah dengan disebut wajib pajak. Subjek pajak adalah orang pribadi 

dan badan yang dapat dikenakan pajak. 

Kota Depok merupakan salah satu daerah yang sedang berkembang. Sasaran 

dari peningkatan sumber pendapatan yang dihasilkan oleh daerah yang diperoleh 

dari pajak restoran, pajak yang diperoleh mempunyai arti sebagai sumber biaya 

pembangunan daerah dan sebagai komponen dalam melakukan otonomi daerah 

tersebut. Upaya untuk mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerah, dengan 

cara terus berusaha mencari dan menggali sumber-sumber baru, pendapatan 

daerah baru harus terus meningkatkan efisiensi sumber daya dan sarana terbatas 

untuk meningkatkan efektivitas dari kegiatan daerah yang sudah ada sebelumnya. 

Upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilakukan 

secara terintegrasi dan terkordinasi dari semua sistem penerimaan pendapatan 

daerah. 

Salah satu objek pajak daerah yang dikelola oleh Badan Keuangan Daerah 

(BKD) Kota Depok yaitu pajak restoran, dikenakan karena penyelenggaraan 

tempat makan yang dapat dipungut pajak atas pelayanan yang disedikan restoran. 

Pedapat ini didasarkan peraturan daerah Kota Depok nomor 07 thn 2010 

mengenai pajak restoran bagian tiga tentang pajak restoran pasal 9 sampai dengan 

pasal 14 (Goleman et al., 2019). Kota Depok mejadi suatu daerah yang diberikan 
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hak otonom supaya dapat mengatur rumah tangganya sendiri. Pemerintah Kota 

Depok dapat diharapkan untuk memaksimalkan sumber daya yang terdapat 

didaerah, untuk kelangsungan atau kemajuan daerah itu sendiri, berdasarkan 

peraturan daerah Kota Depok no. 07 thn 2010 mengenai pajak daerah Kota 

Depok, terdapat dua bagian yang terdiri dari (P1) dan (P2) terkait dengan table 1 

dibawah ini. 

 
Tabel 1. Jenis Pajak Daerah 

Kategori Pajak Daerah 

Kabupaten/Kota 
P1 P2 

Restoran √ − 

Hiburan √ − 

Parkir √ − 

Hotel √ − 

Reklame √ − 

Penerangan Jalan √ − 

Air Tanah √ − 

PBB P2 − √ 

BPHTB − √ 

Sumber : BKD Kota Depok Tahun 2020 

 

Berdasarkan pada tabel yang berada diatas, kenapa pajak restoran masuk 

kedalam P1, yaitu berdasarkan tabel diatas bahwa pajak restoran masuk kedalam 

bagian pajak daerah P1 dan kenapa pajak daerah dibagi membetuk dua bagian, 

dikarenakan adanya kebijakan dari pimpinan sesuai pada Sistem Organisasi Tata 

Kerja (STOK) yaitu, P2 dikhususkan hanya untuk PBB-P2 dan BPHTB yang 

nominalnya cukup besar sedangkan untuk pajak restoran dimasukan kedalam 

bagian P1 karena nominalnya tidak sebanding dengan dua pajak tersebut. 

Kota Depok mempunyai barbagai tempat restoran yang dapat dijadikan 

sumber penerimaan PAD yang dapat membiayai pengeluaran daerah untuk 

memakmurkan masyarakat dibagian perekonomian, dapat menambah taraf hidup 

masyrakat. Berikut tabel data anggaran realisasi pajak restoran untuk memenuhi 

pendapatan asli daerah Kota Depok periode 2016-2018. 
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Tabel 2. Jenis Pajak Daerah (P1) dan Realisasi Pendapatannya 

di Kota            Depok pada tahun 2016-2018. 
Tahun Jenis Pendapatan Anggaran Realisasi % 

2016 Pendapatan Asli Daerah 847.022.899.152,01 922.297.784.280,15 108,89 

2017 

 
Pajak Restoran 3.345.803.394.736,92 101.401.354.748,00 111,28 
Pendapatan Asli Daerah 1.078.263.821.180,92 1.210.748.605.561,14 112,29 

2018 Pajak Restoran 1.133.769.786.778,00 123.857.369.383,00 105,36 

Pendapatan Asli Daerah 1.007.434.833.378,00 1.059.697.898.886,72 105,19 

Pajak Restoran 126.334.953.400,00 153.248.406.091,00 121,30 

Sumber:Badan Keuanngan Daerah Kota Depok Tahun 2020 

 

Target pajak restoran yang sudah ditetapkan mengalami kenaikan setiap 

tahun, tetapi persentasenya selalu tidak meningkat. Persentasi pajak restoran 

terjadi penurunan pada 2017 sebanyak 5,92% dari tahun sebelumnya. Hal ini akan 

mempengaruhi PAD Kota Depok yang persentasenya juga terjadi penurunan pada 

2018. Kalaupun kontribusi yang didapat dari pajak restoran dari tahun ke tahun 

selalu memenuhi target anggaran, akan tetapi pada 2018 pemasukan yang 

dibeikan oleh pajak restoran naik sebesar 15,94%. Penetapan anggara pada tahun 

ke tahun berkaitan dengan adanya peningkatan pajak restoran di Kota Depok. 

Seperti yang diketahui restoran yaitu jenis usaha pelayanan atau jasa yang 

mempunyai hubungan dekat yang saling menopang bidang perdagangan yang 

menghasilkan PAD. Pemeningkatnya potensi tersebut dapat dilihat dari tempat 

makan kaki lima yang berada pada badan jalan maupun kafe/restoran di pusat 

perbelanjaan maupun di ruko dan kompleks perumahan. 

Pajak Restoran adalah sebagian dari sumber PAD yang sangat berpotensi 

dalam rangka menanggung keaktifan pembangunan wilayah Kota Depok. 

Pendapatan Asli Daerah tersebut diharapkan mendapat perhatian yang serius dari 

pemerintah daerah Kota Depok, baik secara peningkatan ataupun secara 

perpanjangan pendapatan asli daerah. Maka dari itu, diharapkan pajak restoran 

mampu menghasilkan kontribusi positif dan relevan bagi peningkatan pendapatan 

daerah. Sistem pemungutan pajak restoran memacu pada self assessment system 

sehingga sangat menguntungkan wajib pajak. 

Mengembangnya jaman era globalisasi saat ini dapat dilihat dari berbagai 

perubahan dalam beberapa aspek kehidupan manusia saat ini. Perkembangan 

dibidang teknologi setap tahun juga mendapat perkembangan pesat, khususnya 

bagian dibidang elektronika yang membawa kemudahan untuk melakukan tugas 

kearsipan, kemajuan teknologi berpengaruh pada kearsipan dengan adanya 
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perubahan baru pada proses pengarsipan yaitu dengan adanya arsip elektronik. 

Tujuan utama dari arsip elektronik agar mempermudah dan mempunyai tingkat 

resiko yang sangat rendah. 

Suatu instansi memerlukan adanya sistem informasi yang berfungsi sebagai 

alat untuk membantu suatu tujuan melalui penyediaan informasi. Perolehan alat 

bantu yaitu perolehan tujuan lewat penyediaan informasi. Keberhasilan sistem 

informasi bertujuan dengan bagaimana sistem dapat memproses data lalu 

menghasilkan informasi yang benar, akan tetapi ditentukan juga kesesuaiannya 

dengan lingkungan pekerjaan, walaupun sistem informasi sudah menggunakan 

teknologi canggih sistem belum bisa dibilang berhasil apabila pemakasi sistem 

informasi tidak dapat menerima dan bahkan segan untuk menggunakannya 

(Sayekti & Putarta, 2016). 

Unsur penting penerapan suatu sistem informasi yaitu penerimaan dengan 

sitem informasi tersebut. Untuk suatu instansi sistem informasi sangatlah berguna 

sebagai alat untuk membantu pencapaian tujuan instansi dengan penyediaan 

informasi. Keberhasilan sistem informasi tidak dengan ditentukan oleh bagaimana 

sistem dapat memproses masukan dengan menghasilkan informasi dengan baik, 

akan tetapi juga bagaimana dengan pengguna mau menerima dan menggunakan 

sehingga dapat mencapai tujuan instansi ataupun organisasi.  

Walikota Depok meresmikan sistem pelaporan pajak daerah secara online 

melalui e-SPTPD berdasarkan peraturan Walikota Depok nomor 43 tahun 2015, 

pelaporan pajak daerah secara online ini merupakan satu inovasi menuju 

komitmen pemerintah Kota Depok untuk terus meningkatkan pelayanan, 

trasparansi dan akuntabilitas. Aplikasi elektronik-Surat Pemberitahuan Pajak 

Daerah yang dimasukan lewat aplikasi website yang sudah dipersiapkan oleh 

Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok. Dengan adanya sistem ini, BKD 

mempermudah untuk para wajib pajak menyampaikan SPTPD dengan tidak 

datang ke kantor Badan Keuangan Daerah Kota Depok, sehingga memudahkan 

petugas menghitung jumlah pendapatan pajak yang didapatkan setiap bulannya 

melalui sistem yang sudah disediakan oleh BKD Kota Depok (kompas.com, n.d.) 

Restoran di Kota Depok setiap tahun jumlahnya meningkat, tetapi ada sejumlah 

restoran tercatat menunggak pajak. “Pada tahun 2016 jumlah restoran ada 420, 
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pada tahun 2017 jumlah restoran ada 750, dan pada tahun ini ditahun 2018 ada 

850 restoran,” tutur Endra, Ketua Bidang 1 Badan Keuangan Daerah Kota 

Depok, Jumat (9/11/2018). Menurut data di BKD Depok, pada Januari sampai 

dengan Oktober tercatat bahwa ada 40 restoran yang menunggak pajak. Pengelola 

restoran tersebut mengaku lalai ataupun lupa untuk membayarkan pajak. Tutur 

Endra “Saat kami tagih alasan mereka adalah lupa untuk laporan, ada juga karena 

pergantian pihak manajemen, dan mereka selalu beralasan lupa kalau ditanya”. 

Biasanya restoran itu menunggak dalam waktu tiga bulan. “benar, biasanya paling 

banyak restoran menunggak selama tiga bulan saja,” tutur Endra. Pendapatan 

yang dihasilkan pajak restoran sebesar 10%. Perda, emgi, bau untuk para 

pengusaha restoran agar membayarkan pajaknya tepat waktu karena pendanaan 

perpajakan akan mempengaruhi pembangunan Kota Depok. 

Ketentuan kewajiban perpajak yaitu, dimana Wajib Pajak (WP) diharuskan 

melakukan kewajiban pajaknya dengan cara melaporkan, membayarkan, dan 

mempertanggung jawabkan perhitungan perpajakannya sesuai dengan peraturan 

yang telah ditetapkan. Oleh karenanya didalam hal tersebut WP diharuskan 

melakukan sendiri pengisian e-SPTPD dan melaporkan e-SPTPD tersebut. 

Dengan adanya perkembangan teknologi informasi untuk mendukung penerapan 

tugas pokok BKD supaya meningkatkan penerimaan pajak daerah, dari beberapa 

upaya yang telah dikerjakan BKD dapat menigkatkan system teknologi informasi 

dalam melakukan pelayanan perpajakan kepada wajib pajak. Penelitian yang 

dilakukan oleh (Sulistiyowati & Sabila, 2018) yang dilakukan di Jakarta Pusat. 

Menyimpulkan bahwa (1) Pelaksanaan penerimaan Pajak Hiburan dan Pajak 

Restoran yang diterima melalui Online System Pajak Daerah, yaitu dimana Wajib 

Pajak dapat membayarkan tagihan pajaknya melalui customer service BRI, yang 

disediakan oleh Bank BRI. (2) Untuk persentase efektivitas penerimaan Pajak 

Hiburan tertinggi diraih pada tahun 2016 sebesar 63,35% dan persentase terendah 

terjadi pada tahun 2015 sebesar 35,84%. Untuk persentase efektivitas penerimaan 

Pajak Restoran tertinggi terjadi pada tahun 2014 sebesar 109,35% dan persentase 

terendah terjadi pada tahun 2015 sebesar 92,63%. (3) Hambatan-hambatan yang 

dihadapi dalam melaksanakan penerimaan Pajak Hiburan dan Pajak Restoran 

adalah masih kurangnya Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Tagihan 
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Pajaknya dan terdapatnya Wajib Pajak yang masih kurang memahami Online 

System Pajak Daerah. Penelitian yang dilakukan oleh (Herlambang et al., 2018) 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan paradigma 

interpretif dan pendekatan fenomenogis yang bertujuan untuk mengetahui dan 

menjelaskan dampak sosialisasi perpajakan bagi Pemilik sektor Usaha Mikro dan 

Kecil (UMK) dalam meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pajak sektor UKM 

dan pemahaman tentang pengampunan pajak bersama dengan pemilik bisnis 

pemenuhan. Informan dipilih secara acak dengan kriteria mikro dan kecil sektor 

yang ada di industri percetakan di Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan. Sebagai 

tambahan, Bagian Penyuluhan KPP Pratama Jakarta Cilandak digunakan sebagai 

informan pendukung proses triangulasi informasi yang diperoleh dari pemilik 

bisnis. Semua data adalah diperoleh melalui teknik wawancara langsung, dengan 

tambahan observasi dan teknik dokumentasi untuk informan tertentu. Hasil 

penelitian membuktikan bahwa Sosialisasi perpajakan dapat memberikan dampak 

bagi peningkatan pemahaman tentang sektor UKM pajak dan kepatuhan pemilik 

bisnis terhadap pajak bersama dengan pengampunan pajak. Meskipun untuk 

beberapa Informan masih ada beberapa alasan atau motif yang terkadang 

menghambat pengaruhnya, disertai dampak tidak langsung terhadap faktor-faktor 

yang tidak dialami secara langsung oleh tertentu informan.  

Penelitian yang di lakukan oleh (Setiawan et al., 2020) yang dilakukan di 

Kota Surabaya. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya 

mempunyai tujuan agar mencegah terjadi kebocoran pajak daerah serta memberi 

kemudahan WP membayar pajak dalam pelaporan pajak daerah. Hasil dari 

penelitiannya menunjukan bahwa implementasi inovasi pelayanan e-SPTPD 

berdasarkan teori tingkat keberhasilan inovasi yang disampaikan Rogers adalah 

adanya saluran komunikasi, adanya karakteristik, adanya suatu upaya dari agen 

lalu dipengaruhi oleh sistem sosial dan disampaikan melalui saluran tertentu, 

jangka waktu sudah ditetapkan antara anggota sistem sosial. 

Penelitian yang dilakukan oleh (Prayogi, 2013) yang dilakukan di 

Kabupaten Jember. Supaya memahami secara real mengenai Prosedur Pelaporan 

Pajak Restoran Melalui Sistem E-SPTPD Pada Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember. Pelaporan pajak restoran diberlakukan secara online melalui 
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aplikasi E-SPTPD. Self assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak 

yang memberikan wewenang kepada WP untuk menentukan berapa besarnya 

pajak terutang, WP aktif mulai dari mendaftar, melaporkan, dan membayarkan 

sendiri pajak yang sudah terutang. Pembayaran dilakukan paling lama 30 hari 

sejak terbitnya SKPD pelaporan akhir atas pajak restoran. 

Dengan adanya latar belakang fenomena yang telah dijelaskan bahwa di 

Kota Depok dengan tidak tercapainya anggaran dalam realisasi penerimaan pajak 

restoran dan adanya penelitian hasil terdahulu atau (gap research) maka penulis 

tertarik untuk malakukan penelitian dengan judul “KESADARAN WAJIB 

PAJAK RESTORAN DALAM KEPATUHAN PELAPORAN PAJAK 

MENGGUNAKAN APLIKASI E-SPTPD” 

 

1.2  Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini meliputi, kesadaran wajib pajak restoran dalam 

kepatuhan pelaporan pajak menggunakan aplikasi E-SPTPD. Penelitian ini 

memfokuskan permasalahan agar tidak terjadi kesalahan pengertian yang nantinya 

tidak sesuai dengan tujuan awal penelitian ini. 

 

 

1.3  Perumusan Masalah 

Berdasarkan fokus masalah yang berada diatas, maka penelitian ini 

permasalahannya dapat dirumuskaan sebagai berikut : 

a.Bagaimana kesadaran wajib pajak restoran dalam kepatuhan 

pelaporan pajak menggunakan aplikasi e-SPTPD di Kota Depok. 

 

1.4  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan permasalahan yang telah terjadi diatas, maka 

tujuan yang harus dicapai dari penelitian ini yaitu: 

a.Menganalisis bagaimana kesadaran dan kepatuhan wajib pajak 

restoran dalam pelaporan menggunakan aplikasi E-SPTPD di Kota 

Depok. 
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1.5  Manfaat Hasil Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini guna memberikan masukan ke beberapa pihak 

terkait antara lain sebagai berikut : 

a.Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini di harapkan menjadi bukti empiris pada litelatur untuk 

bahan dasar pengembangan ilmu dibidang akuntansi perpajakan 

khususnya di bidang perpajakan daerah yaitu pajak restoran. 

b.Manfaat Praktis 

1)Bagi Badan Keuangan Daerah Kota Depok 

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Pemerintah 

Daerah khususnya Badan Keuangan Daerah Kota Depok agar dapat 

melakukan kebijakan mengenai Pajak Restoran tentang kesadaran 

pemilik usaha restoran yang masih melanggar peraturan pajak restoran 

sehingga membuat masyarakat sadarkan kewajibannya sebagai wajib 

pajak restoran & diharapkan memberikan bahan masukan yang 

bermanfaat untuk menghindari terjadinya penyimpangan atau 

kesalahan dalam pelaksanaan pelaporan E-SPTPD pajak pada Badan 

Keuangan Daerah di Kota Depok. 

2)Bagi Masyarakat 

Penelitian ini Diharapkan dapat menambah pengetahuan umum untuk 

memberikan informasi dan kesadaran kepada masyarakat terutama 

pemilik usaha restoran dalam kepatuhan sebagai Wajib Pajak 

Restoran, dan juga mengenai pelaporan E- SPTPD pajak restoran di 

Badan Keuangan Daerah Kota Depok. 

 


