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ABSTRAK 

Pajak daerah terdiri dari Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten atau Kota. Salah satu jenis 

sumber penerimaan Pajak Kabupaten/Kota adalah Pajak Restoran. Pajak Restoran atau rumah makan 

adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran 

berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah No. 3 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran. Pengenaan Pajak 

Daerah  dan  Retribusi  Daerah  khususnya Pajak  Restoran  di  Dinas  Pendapatan Daerah  di  Kabupaten 

Karawang menggunakan  sistem  Self  Assessment System dimana terutang atas Pajak Restoran itu 

dihitung sendiri oleh Wajib Pajak jadi Pihak Dinas Pendapatan hanya mengawasi dan melakukan 

pembinaan pada Wajib Pajak. 

Ada  beberapa  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  penerapan  Self Assessment System pada 

peningkatan penerimaan pajak restoran. Faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap Self Assessment 

System anatara lain : a.    Tarif Pajak, b.   Pelaksanaan penagihan yang rapi, konsisten dan konsekuen, 

c.    Ada tidaknya sanksi  & pelaksanaan sanksi bagi pelanggar Wajib Pajak, d.  Pengetahuan Perpajakan. 

Berdasrkan pemikiran tersebut, maka dalam penyusunan skripsi ini penulis mengambil Judul 

“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Self Assessment  System  Dalam  Rangka 

Peningkatan  Pajak Restoran  Di  Kabupaten Karawang”. 

 

 

ABSTRACK 

Local taxes consist of provincial taxes and district or city taxes. One of the sources of district 

or city tax revenue is restaurant tax. Restaurant or restaurant tax is a place to eat food and drinks 

provided with a fee based on local government regulations No. 3 Years 2011 about reataurant taxes. 

The imposition of local taxes anda regional levies in particular the restaurant tax in the local revenue 

offices in the Karawang regency using a system self assessment system where owed on the restaurant 

tax was calculated by the taxpayer himself so the revenue department only supervise and conduct 

coaching on the taxpayer. There are several factors that influence the implementation of self assessment 

system  on  increasing  the  acceptance  of  restaurant  tax.  Factors  that  influence against sheep 

assessment system among others:a.    Tax rates, b.    A neat, consistent and consistent billing exercise, 

c. The presence or absence of sanctions and the implementation of sanctions for violators of 

taxpayer, d.    Knowledge of taxation. Based on that thought, Analysis Of Factors That Implementation 

Of Self Assessment System In Order To Increase Restaurant Tax In Karawang Regency. 
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PENDAHULUAN 

Sejak secara resmi diberlakukannya kebijakan otonomi daerah tanggal 01 Januari 2001, 

maka masing masing daerah dituntut untuk bisa meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) agar dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sesuai dengan Undang- 

Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintahan pusat dan daerah, 

maka pemerintah daerah diberikan kekuasaan yang lebih besar untuk mengatur anggaran 

daerahnya sendiri. 

Dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah dalam bentuk 

pelaksanaan kewenangan pemungut pajak, daerah harus dapat mengenali potensi dan  

mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya. Pemerintah daerah diharapkan lebih 

mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan 

pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah 

(PAD). 

Terlepas  dari  keunggulan  dan  kelemahan  kedua  sistem pemungutan pajak yang 

diberlakukan oleh pemerintah Indonesia, pada dasarnya tujuan dan arah perubahan serta 

penyempurnaan dari sistem pemungutan   pajak   dari   Official   Assessment   System   menjadi   

Self Assessment System dalam Undang-Undang pajak tersebut adalah untuk lebih 

meningkatkan keadilan pengenaan pajak, dan lebih memberikan kemudahan kepada Wajib 

Pajak, selain itu untuk lebih memberikan kesederhanaan   administrasi   perpajakan,   lebih   

memberikan   kepastian hukum, konsistensi, dan transparansi, dan menunjang kebijaksanaan 

pemerintah  dalam  rangka  meningkatkan  daya  saing  dalam  menarik investasi langsung di 

Indonesia baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri di bidang-

bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas. Sebab bagaimanapun 

juga masalah keadilan, kesederhanaan dan kepastian hukum diharapkan akan meningkatkan 

kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. 

Sebelum terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010, kedua jenis cara 

pembayaran pajak daerah ini memang sudah diterapkan oleh banyak   Pemda Kabupaten dan 

Kota di Indonesia dalam kegiatan pemungutan pajak daerahnya termasuk Kota Karawang. 

Penerapan kedua jenis cara pembayaran pajak daerah ini di Kota Karawang, sebelum 

diberlakukannya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  91  Tahun  2010  khusus untuk   pajak daerah 

yang kegiatan pemungutannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan  dan  

Aset  Daerah  (DPPKAD)  Kota Karawang yaitu pajak hotel, restoran, reklame dan hiburan. 

Salah satu contoh penerapan  Self Assessment System terdapat pada pemungutan Pajak 

Restoran sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak Restoran atau Rumah 

Makan adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut 

bayaran berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak 

Restoran. Pengenaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah khususnya Pajak Restoran di Dinas 

Pendapatan Daerah (PAD) Kabupaten Karawang menggunakan sistem (Self Assessment 

System) dimana pajak terutang atas Pajak Restoran itu dihitung sendiri oleh Wajib Pajak jadi 

pihak Dinas Pendapatan Daerah (PAD) hanya mengawasi dan melakukan pembinaan pada 

Wajib Pajak. 
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Tabel. 1.1 Wajib Pajak Daerah dan Cara Pembayaran Pajak Restoran 

Tahun 2012-2016 

 

No 

 

Tahun 

Cara Pembayaran Pajak Restoran  

Jumlah Self Assessment 

System 

Official Assessment 

System 

1 2012 852 - 852 

2 2013 1.008 - 1.008 

3 2014 1.188 - 1.188 

4 2015 1.416 - 1.416 

5 2016 1.536 - 1.536 

 Jumlah 6.000 - 6.000 

 

Dalam  tabel  diatas  dapat  dilihat,  penerapan  cara  pembayaran  pajak restoran  dari  

tahun  2012-2016  sudah  menggunakan  cara  pembayaran  pajak dengan Self Assessment 

System. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun  1994  dan  Undang-Undang  

Nomor  16  Tahun  2000  tentang  Ketentuan Umun dan Tata Cara Perpajakan, sistem 

pemungutan pajak di Indonesia berubah dari Official Assessment System menjadi Self 

Assessment System. Maka dari itu cara pembayaran pajak restoran di Kabupaten Karawang 

sudah menggunakan cara Self Assessment System. Berdasarkan data-data diatas, ada beberapa 

faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan Self Assessment System pada penerimaan pajak 

restoran 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Menurut Harrison, dkk (2011), Akuntansi (Accounting) adalah bahasa bisnis dan sistem 

informasi yang mengukur aktivitas, memproeses data  menjadi  laporan  serta  

mengkomunikasikan  hasilnya  bagi pengambilan keputusan. 

Pengertian menurut Kieso, et, al (2010) dalam Dwi Martani (2012) adalah sebagai 

berikut “Akuntasi sebagai suatu sistem dan laporan keuangan yang bermanfaat bagi pengguna 

internal mapun eksternal entitas.” 

Dari kutipan pengertian akuntansi diatas maka dapat disimpulkan bahwa akuntasi 

adalah sustu sistem informasi yang menyediakan laporan keungan untuk pengguna internal dan 

eksternal perusahaan dan sebagai alat komunikasi bisnis. 

Definisi   pajak   yang   dikemukakan   oleh   Prof.   Dr.   Rochmat Soemitro, S.H, (2010) 

pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat 

dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat 

ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. 

Menurut S. I. Djajadiningrat (2013) pengertian pajak sebagai suatu kewajiban 

menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, 

dan perbuatan yang memberikan kedudukan  tertentu,  tetapi  bukan  sebagai  hukuman,  menurut  

peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik 

dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum. 
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Dari beberapa definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

a. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan 

pelaksanaannya. 

b. Dalam    pembayaran    pajak    tidak    dapat    ditunjukkan    adanya kontraprestasi 

individual oleh pemerintah. 

c. Pajak   dipungut   oleh   negara,   baik   pemerintah   pusat   maupun pemerintah daerah. 

d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila   pemasukannya   

masih   terdapat   surplus,   digunakan   untuk membiaya public investment. 

Pajak daerah 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.  

Menurut Siti   (2010)   Pajak daerah adalah pungutan wajib atas orang pribadi atau 

badan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa kontraprestasi secara langsung yang 

seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku, 

yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan 

daerah. 

Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah 

daerah dengan peraturan daerah   (PERDA), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan 

oleh pemerintah daerah dan hasilnya  digunakan  untuk  membiayai  pengeluaran  pemerintah  

daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. 

Karena pemerintah daerah di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu pemerintah provinsi 

danpemerintah kabupaten/kota, yang diberi kewenangan untuk melaksanakan otonomi daerah, 

pajak daerah di Indonesia dewasa   ini juga menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak 

kabupaten/kota. 

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/katering. Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran, pemungutan 

pajak restoran di Indonesia saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor  34 Tahun 2000 

yang merupakan perubahan atas Undang-Undang  Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah 

dan retribusi daerah dan peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2001 tentang pajak daerah. 

Menurut Siahaan (2005) besarnya pokok pajak restoran yang terutang  dengan  cara  

mengalikan  tarif  pajak  dengan  dasar  pengenaan pajak.  Secara  umum  perhitungan  pajak  

restoran  adalah  sesuai  dengan rumus berikut: 

 

 

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010), Self Assessment System adalah suatu sistem 

perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan 

sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. 

Self Assessment System menurut Diana Sari (2013) adalah : “Self Assessment System 

dengan pengertian bahwa,  wajib pajak bertanggung jawab atas segala pembukuan atau 

Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak 

= Tarif Pajak x Jumlah Pembayaran Yang Dilakukan 
Kepada Restoran 
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pencatan yang diperlukan untuk menetapkan besarnya pajak yang terutang, yang dilakukannya 

dalam Surat Pemberitahuan. Wajib Pajak menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang 

dengan cara mengalikan tarif orisinil dengan dasar pengenaan pajaknya, kemudian 

memperhitungkan   berapa besar pajak yang kurang bayar atau nihil atau lebih bayar. 

Dari penelitian diatas, penulis berpendapat bahwa Self Assessment System   adalah   

suatu   sistem   yang   pelaksanaan   pemungutan   pajak diserhakan sepenuhnya kepada Wajib 

Pajak sehingga pemerintah hanya melakukan pengawasan  dan pemeriksaan terhadap pajak  

yang dihitung oleh rakyatnya. 

 

METODOLOGI 

Pada penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif melalui metode 

kualitatif yaitu memberikan gambaran tentang masalah yang diteliti faktor-faktor yang 

mempengaruhi penerapan Self Assessment System.   Peneliti   menggunakan   tipe  penelitian   

ini   karena  penelitian kualitatif biasa digunakan untuk meneliti suatu prilaku dan tindakan 

suatu organisasi dalam upaya mengumpulkan data sebanyak-banyaknya mengenai faktor-

faktor yang memepegarauhi penerapan Self Assessment System dalam meningkatka pajak 

restoran.  

Peneliti menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari prilaku orang 

yang diamati, yang kemudian data tersebut yang diperoleh di lapangan dikumpulkan dalam 

bentuk data-data seperti kata/perilaku dan kalimat, dengan latar belakang alamiah yang mana 

manusia merupakan instrumen. Kemudian data-data tersebut digunakan untuk menjelaskan dan 

mendeskripsikan fenomena sosial yang diteliti. 

Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang 

mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti merupakan suatu 

nilai dibalik data yang tampak. 

Peneliti menentukan subjek penelitian berdasarkan permasalahan yang akan diteliti 

tentang faktor-faktor  yang mempengaruhi Self Assessment System pada Wajib Pajak dalam 

memenuhi kewajiban membayar pajak restoran. 

Data dalam penelitian ini bersifat time series, yaitu data yang menggambarkan 

perkembangan dari waktu ke waktu. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil pengamatan dan wawancara 

dengan Kepala Dinas dan staff mengenai objek dan masalah yang erat kaitannya dengan 

penelitian. 

2. Data  sekunder  yaitu  data  yang  didapat  tidak  secara  langsung  dari objek penelitian 

yaitu melalui media informasi berupa laporan tahunan dari  BAPENDA,  dan  struktur  

organisasi  BAPENDA  Kabupaten Karawang yang erat kaitannya dengan penelitian.  

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut 

: Observasi, Wawancara, Dokumentasi. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian  

Peraturan Bupati Karawang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Sistem dan Prosedur 

Pemungutan Pajak Daerah yang Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak. Sistem dan Prosedur 

Pemungutan Pajak Daerah adalah pedoman bagi  Dinas  dalam  rangka  melaksanakan  kegiatan  

pemungutan  Pajak Daerah  agar terciptanya  proses pemungutan  Pajak Daerah  yang sesuai 

dengan  peraturan  perundang-undangan  sehingga  transparansi, akuntabilitas dan optimalisasi 

pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah oleh Dinas dapat diwujudkan dalam upaya mendukung 

peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang. 
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Pada Peraturan Bupati Karawang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Sistem dan Prosedur 

Pemungutan Pajak Daerah yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak, telah disebutkan pada BAB 

II Tentang Sistem dan Prosedur , pada Bagian Kesatu (Ruang Lingkup), Pasal 2 yaitu Sistem 

dan Prosedur ini berlaku terhadap Pajak  yang meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran,  Pajak 

Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir dan 

Pajak Sarang Burung Walet. 

 

Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang penerapan Self Assessment System terhadap 

kepatuhan Wajib Pajak untuk membayar pajak restoran dan faktor-faktor apa saja yang 

mempengaruhi penerapan Self Assessment System terhadap kepatuhan membayar 

pajak restoran apakah sudah berpengaruh pada peningkatan pendapatan pajak restoran 

di Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Karawang, dengan membandingkan dari 

data sekunder yang penulis dapat secara langsung  dari Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Karawang. 

Tabel. 1.1       Wajib Pajak Daerah dan Cara Pembayaran 

 

 

 

No 

 

 

 

Tahun 

Cara Pembayaran Pajak Restoran  

 

 

Jumlah 

Self Assessment System Official Assessment System 

1 2012 852 - 852 

2 2013 1.008 - 1.008 

3 2014 1.188 - 1.188 

4 2015 1.416 - 1.416 

5 2016 1.536 - 1.536 

 Jumlah 6.000 - 6.000 

Tabel. 1.2       Data jumlah dan penerimaan Pajak Restoran 

No Tahun Jumlah Restoran Jumlah Penerimaan 
1 2012 71 13.176.447.256 
2 2013 84 17.408.173.339 
3 2014 99 20.246.299.059 
4 2015 118 24.690.798.018 
5 2016 128 34.064.859.424 

 

Berdasarkan hasil penilitian dan data yang sudah penulis dapat dari Badan 

Pendapatan Daerah di Kabupaten Karawang, penulis dapat menyimpulkan setelah 

menganilisis data tentang penerapan Self Assessment System terhadap kepatuhan pajak 

restoran dan sudah mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan Self 

Assessment System terhadap kepatuhan Wajib Pajak untuk membayar pajak restoran. 

Pertama dapat dilihat pada tabel 1.1 bahwa dari tahun 2012-2016 cara 

pembayaran pajak restoran di Kabupaten Karawang para Wajib Pajak sudah 

menggunakan cara Self Assessment System untuk pembayaran pajak restorannya, dan 
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dari tahun ke tahun yang membayar pajak restoran kepada Badan Pendapatan Daerah 

di Kabupaten Karawang terus meningkat. 

Kedua   dapat   dilihat   pada   tabel   1.2   bahwa   dari   tahun   2012-2016 

penerimaan pajak restoran yang di dapat oleh Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten 

Karawang setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. 

Setelah kita analisis data dan membanding data tabel 1.1 dan tabel 1.2 penulis 

dapat menyimpulkan bahwa penerapan Self Assessment System terhadap kepatuhan 

wajib pajak untuk membayar pajak restoran berpengaruh baik untuk peningkatan 

pendapatan pajak daerah di sektor pajak restoran. Jadi, strategi pemerintah untuk 

mengadakan pembayaran pajak daerah dengan mengggunakan Self  Assessment  

System  ini  cukup  berpengaruh  kepada  Wajib  Pajak  agar membayar  pajak  terutang  

dan  Wajib  Pajak  sadar  dengan  mempunyai  rasa tanggung jawab yang lebih tinggi. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan Self Assessment System terhadap 

kepatuhan membayar pajak restoran seperti tarif pajak, pelaksanaan penagihan, sanksi 

perpajakan, dan pengertahuan perpajakan mempunyai pengaruh yang positif bagi 

peningkatan pendapatan pajak daerah di sektor pajak restoran di Badan Pendapatan 

Daerah di Kabupatena Karawang, karena pendapatan pajak restoran dari tahun ke tahun 

selalu meningkat. Jadi keempat faktor tersebut sangat berpengaruh dan para Wajib 

Pajak mempunyai rasa yang selalu ingin tahu tentang perubahan peraturan pajak daerah 

karena Wajib Pajak dengan adanya Self Asessment System mempunyai rasa tanggung 

jawab yang besar dan Wajib Pajak sudah memahami fungsi bila membayar pajak dan 

tidak membayar pajak terutangnya.Pajak  Restoran Tahun 2012-2016 

 

Daftar Pustaka 

Siti Resmi (2017); Perpajakan Teori & Kasus Perpajakan Indonesia (2015). 

Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang dan Peraturan BupatiKarawang 

Tentang Pajak Daerah (2016). 

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2017.  

Data Penerimaan Pajak Daerah dan Hasil Pajak Pendapatan Asli Daerah Kabupaten 

Karawang 2012-2016. Karawang. 

Ni Luh Mika Trisnawati (2015) “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak 

Hiburan Di Kota Denpasar”. 

Susi (2013), “Penerapan Sistem Pemungutan Pajak Restoran Pada Dinas 

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Indragiri Hilir”. 

Ahmad Ghazali Farouq (2015) “Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi 
Penerimaan Pajak Reklame Di Kabupaten Wajo”. 


