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ABSTRAK 
 
 

  FADHEL SASOLE, 2021. Evaluasi Penerimaan Pajak Restoran 

Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari. 

Karya Tulis Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi D3 Perpajakan 

Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I 

Bapak Agus Salim dan Pembimbing II Bapak Muhammad Adil. 

 

  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana evaluasi 

penerimaan pajak restoran dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) kota Kendari. Metode Penelitian yang digunakan yaitu 

kualitatif yaitu menggambarkan Evaluasi Penerimaan Pajak Restoran dan 

kontribusi Pendapatan Asli Daerah dan kemudian di tarik kesimpulannya. 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Wawancara.  

 

  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Evaluasi Penerimaan pajak 

Restoran dalam upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Derah Kota Kendari 

sudah berjalan baik. Oleh karena itu diharapkan pihak Dinas Badan 

Pendapatan Daerah Kota Kendari untuk dapat mempertahankan dan 

selalu mengedepankan ketegasan dalam peningkatan pajak restoran agar 

lebih baik dan efektif dalam proses pemungutan sehingga pencapaian 

target serta realisasinya bisa selalu meningkat. 

 

Kata Kunci: Pajak Restoran dan Pendapatan Asli Daerah 
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ABSTRACT 
 
 

  FADHEL SASOLE, 2021. Evaluation of Restaurant Tax Revenue in 

an Effort to Increase Kendari City's Original Regional Revenue. 

Scientific Writing of the Faculty of Economics and Business, D3 Taxation 

Study Program, Muhammadiyah University of Makassar. Supervised by 

Advisor I Mr. Agus Salim and Advisor II Mr. Muhammad Adil. 

 

  This study aims to find out how to evaluate restaurant tax revenues 

in an effort to increase Kendari City's Original Regional Revenue (PAD). 

The research method used is qualitative, namely describing the Evaluation 

of Restaurant Tax Revenue and the contribution of Regional Original 

Income and then drawing conclusions. The data collection method used in 

this research is interview. 
 

  The results of this study indicate that the evaluation of restaurant tax 

revenues in an effort to increase Kendari City's Regional Original Income 

has been going well. Therefore, it is hoped that the Kendari City Regional 

Revenue Agency will be able to maintain and always prioritize firmness in 

increasing restaurant taxes so that it is better and more effective in the 

collection process so that the achievement of targets and their realization 

can always increase. 
 

 

Keywords: Restaurant Tax and Local Revenue 

 

 

 

  



 
 

xi 
 

DAFTAR ISI 

 

SAMPUL .........................................................................................................i 

HALAMAN PERSEMBAHAN ....................................................................... ii 

HALAMAN PERSETUJUAN ............................ Error! Bookmark not defined. 

LEMBAR PENGESAHAN ................................ Error! Bookmark not defined. 

SURAT PERNYATAAN .................................... Error! Bookmark not defined. 

KATA PENGANTAR ................................................................................... vi 

ABSTRAK .................................................................................................... ix 

ABSTRACT ................................................................................................... x 

DAFTAR ISI ................................................................................................. xi 

DAFTAR TABEL........................................................................................ xiii 

DAFTAR GAMBAR ................................................................................... xiv 

DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................. xv 

BAB I PENDAHULUAN................................................................................ 1 

A. Latar Belakang..................................................................................... 1 

B. Rumusan Masalah ............................................................................... 3 

C. Tujuan Penelitian ................................................................................. 3 

D. Manfaat Penelitian ............................................................................... 4 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ...................................................................... 5 

A. Landasan Teori .................................................................................... 5 

1. Teori Evaluasi ...................................................................................... 5 

2. Teori Pendapatan Asli Daerah ............................................................ 5 

3. Pajak Daerah ....................................................................................... 6 

4. Pajak Restoran .................................................................................... 7 

5. Dasar Hukum Pemungutan Pajak ....................................................... 8 

6. Objek Pajak Restoran dan Bukan Objek Pajak Restoran .................. 9 

7. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Restoran .......................................... 10 

8. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Restoran .... 10 

B. Kerangka Konseptual ........................................................................ 11 

C. Metode Pelaksanaan ......................................................................... 13 

1. Tempat dan Waktu Penelitian ........................................................... 13 

2. Teknik Pengumpulan Data ................................................................ 13 



 
 

xii 
 

3. Jenis dan Sumber Data ..................................................................... 13 

4. Teknis Analisis Data .......................................................................... 13 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .................................. 15 

A. Sejarah Ringkas ................................................................................ 15 

B. Visi dan Misi....................................................................................... 15 

C. Sturktur Instansi dan Job Description ............................................... 16 

D. Hasil Penelitian .................................................................................. 21 

E. Pembahasan ..................................................................................... 25 

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN ........................................................ 28 

A. KESIMPULAN ................................................................................... 28 

B. SARAN .............................................................................................. 28 

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................... 30 

BIOGRAFI PENULIS .................................................................................. 45 



 
 

xiii 
 

DAFTAR TABEL 
 

Nomor            Halaman 

Tabel 3.1 Pendapatan Asli Daerah .....................................................................21 

Tabel 3.2 Perhitungan Evaluasi Pajak Restoran …………………...……………22 

Tabel 3.3 Penerimaan Pajak Restoran terhadap Pajak Daerah.…….…………23 

Tabel 3.4 Kontribusi Pajak Restoran terhadap …………………….….…………24 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

xiv 
 

DAFTAR GAMBAR 
 

 
Nomor            Halaman 

Gambar 2.1 Kerangka konseptual ......................................................................12 

Gambar 3.1 Struktur Organisasi BAPENDA Kota Kendari ................................16 

Gambar 3.2 Perhitungan Evaluasi Pajak Restoran ………………………………23 

Gambar 3.3 Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD …………………………24 

 

 
 
  



 
 

xv 
 

DAFTAR LAMPIRAN 
 

Nomor                Halaman 

LAMPIRAN 1: SURAT PENELITIAN ..................................................................30 

LAMPIRAN 2: DAFTAR PERTANYAAN DAN HASIL WAWANCARA ..............33 

LAMPIRAN 3: DOKUMENTASI ..........................................................................36 

LAMPIRAN 3: PLAGIASI ....................................................................................39



 
 

1 
 

BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 
 

Pajak berperan penting bagi masyarakat di setiap wilayahnya, 

dalam segala pengeluaran untuk pembangunan daerah sehingga harus 

terus di kelola dengan cara meningkatkan rasa sadar dan pola pikir 

masyarakat mengenai kewajiban membayar pajak. Dalam suatu 

pembangunan daerah, kewenangan diberikan dari pemerintah pusat 

kepada pemerintah daerah agar dapat memajukan wilayahnya. Dalam 

hal ini memiliki pengaruh tentang berbagai pengembangan wilayah, 

sebab di dalam pemerintah daerah akan memiliki banyak hak 

kekuasaan terhadap pengembangan wilayahnya. 

Tujuan tersebut untuk mempererat hubungan pemerintah 

daerah dengan masyarakat, agar masyarakat bisa melihat kinerja 

pemerintah secara langsung. Sebab itu, pemilik wewenang daerah 

dituntut pandai menggali sumber-sumber keuangan dalam pemenuhan 

untuk membantu kebutuhan pembiayaan pemerintah daerah dan 

pembangunan daerah. 

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. Berdasarkan pengertian diatas dapat di 

simpulkan bahwa pemungutan pajak daerah oleh pemerintah 

kota/kabupaten kepada masyarakat pada dasarnya bertujuan untuk 
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membiayai penyelenggaran tugas-tugas pemerintah, pembangunan 

dan pembinaan kemasyarakatan secara berdaya dan berhasil guna 

dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat. Menurut 

pembagiannya berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2009 

pajak daerah dibedakan menjadi beberapa yaitu pajak hotel, pajak 

restorant, pajak raklame, pajak penerangan jalan, pajak bumi dan 

bangunan, pajak air dan tanah, dan bea perolehan hak atas tanah dan 

bangunan. 

Menurut Yani Ahmad pajak restoran adalah pajak atas pelayanan 

restoran. Restoran adalah tempat menyantap makan dan minum yang 

disediakan dengan dipungut bayaran. Pajak restoran termasuk pajak 

kabupaten atau kota, yang tarif pajaknya sebesar 10% yang ditetapkan 

sesuai dengan peraturan Daerah. Pajak restoran merupakan salah satu 

sumber penerimaan daerah yang selalu meningkat. 

Dengan melihat perkembangan dan pembangunan sektor 

restoran yang ada di kota Kendari menunjukan bahwah sektor restoran 

merupakan potensi bagi penerimaan pendapatan asli kota Kendari, 

akan tetapi kenyataannya bahwa masih banyak pihak restoran yang 

melakukan pembayaran pajak restoran dengan rendah tidak sesuai 

dengan pemasukan yang begitu tinggi, adanya juga tempat makan 

yang tidak membayar pajaknya dan masih ada juga tunggakan 

pembayaran pajak. Permasalahan tersebut dapat menunjukkan bahwa 

pengelolaan pemungutan pajak restoran di kota Kendari masih belum 

ideal. Meskipun pajak restoran telah melampaui target, namun masih 

banyak potensi pajak yang belum diterima. 
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Adapun strategi yang harus di lakukan dalam meningkatkan 

penerimaan pada pajak restoran adalah dengan upaya meningkatkan 

pengelolaan pajak daerah dan meningkatkan penerimaan dengan 

memberikan sanksi administratif dan denda bagi wajib pajak yang 

menunggak pembayaran pajak restoran agar setiap tahun mengalami 

peningkatan. Serta dengan menggunakan program intensifikasi dan 

ekstensifikasi. Program intensifikasi merupakan perbaikan kualitas 

pelayanan agar lebih baik, pengawasan dalam penerimaan pajak 

restoran program ekstensifikasi merupakan peningkatan target 

penerimaan pajak restoran sosialisasi kepada wajib pajak unit 

pelaksaan lapangan, kerjasama dengan pihak terkait sebagai upaya 

peningkatan pajak restoran. 

Untuk itu pemerintah perlu berupaya meningkatkan penerimaan 

pajak restoran, agar penerimaan pemerintah terus meningkat sehingga 

dapat mempelancar pembangunan. Untuk itu pemerintah harus 

melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam bidang keuangan 

daerah yang dikelola secara efektif dan efisien. 

 

B. Rumusan Masalah 
 

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah bagaimana evaluasi penerimaan pajak restoran 

dalam upaya meningkatkan  Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota 

Kendari? 

C. Tujuan Penelitian 
 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka 
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tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui evaluasi penerimaan pajak 

restoran dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota 

Kendari. 

 

D. Manfaat Penelitian 
 

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:  

1) Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan untuk menambah 

wawasan pengetahuan dan perbandingan untuk penelitian selanjutnya. 

2) Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi bagi 

pemerintah daerah untuk mengetahui peran Pendapatan Asli Daerah 

khususnya  pajak restoran terhadap penerimaan daerah. 

3) Dapat dijadikan pedoman atau referensi tambahan untuk bahan 

penelitian sejenis bagi peneliti lain 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
A. Landasan Teori 
 

1. Teori Evaluasi 
 

Pengertian Evaluasi dalam kamus besar Bahasa Indonesia berarti 

penilaian; Menurut Brayn dan White Evaluasi merupakan upaya untuk 

mendokumentasi dan melakukan penilaian tentang apa yang terjadi dan 

mengapa hal itu terjadi, evaluasi yang paling sederhana adalah 

mengumpulkan informasih tentang keadaan sebelum dan sesudah 

pelaksanaan suatu program/rencana. 

Pengertian menurut Wido yoko Evaluasi merupakan proses yang 

sistematis dan berkelanjutan dalam mengumpulkan, mendeskripsikan 

menginterprestasikan, dan menyajikan informasi tentang sebuah program 

untuk dapat digunakan sebagai dasar membuat suatu keputusan maupun 

menyusun program selanjutnya. 

Dari pendapat parah ahli tentang teori evaluasi dapat disimpulkan 

bahwah evaluasi adalah proses dalam mengambil dokum4eeentasi terkait 

penelitian apa yang sedang terjadi dalam menentukan suatu keputusan 

terkait apa yang sedang dievaluasi atau di teliti. 

2. Teori Pendapatan Asli Daerah 
 

Pendapatan asli daerah merupakan penerimaan yang diperoleh dari 

sumber-sumber daerah dari wilayanya sendiri yang dipungut brdasarkan 

peraturan daerah sesuai dengan perundang-undagan yang berlaku di 

setiap daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari pendapatan 

yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, 
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dan pendapatan lain-lain pendapatan aslih daerah yang sah. Adapiun 

pengertian Pajak Daerah Menurut Para ahli sebagai berikut: 

Menurut Indra Halima Mendefinisikan tentang Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) yaitu Semua penerimaan yang diperoleh daerah dari 

sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan 

peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undagan yang 

berlaku. 

Menurut Pemendegri No. 21 Tahun 2011 Tentang kelompok 

Pendapatan Asli Daerah dibagi menjadi jenis pendapatan yang terdiri atas 

pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan dan lain-lain. 

3. Pajak Daerah 
 

Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang 

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan undang- undang dengan tidak pendapatkan imbalan secara 

langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagai sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. Pajak daerah diatur dalam Undang-undang Nomor 28 

Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah 

menurut para Ahli sebagai berikut: 

Menurut Mardiasmo Pajak Daerah adalah kesatuan masyarakat 

hukum yang mempunyai batasan-batasan wilayah yang berwenang 

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi 

masyarakat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Berdasarkan Undang-undang jenis pajak daerah dapat dibagi 
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menjadi dua yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten (kota) 

a. Jenis pajak provinsi dibagi menjadi lima yaitu sebagai berikut : 

 

1. Pajak Kendaraan Bermotor 
 
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 
 

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 
 

4. Pajak Air pemukaan 
 

5. Pajak Rokok 
 

b. Jenis pajak kabupaten atau kota dibagi mebajdi sebelas yaitu 

sebagai berikut: 

1. Pajak Hotel 
 

2. Pajak Restoran 
 

3. Pajak Hiburan 

 
4. Pajak Reklamen 
 
5. Pajak Penerangan Jalan 
 

6. Pajak Mineral Logam dan Batuan 
 

7. Pajak parker 
 

8. Pajak Air Tanah 
 

9. Pajak sarang Burung wallet 
 
10. Pajak bumi dan bangunan perdesaan Perkotaan 
 

11. Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan. 

 
4. Pajak Restoran 

 

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh 

pihak restoran kepada pengunjung atau konsumen. Sedangkan yang 

dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedian makanan dan atau 

minuman dengan dipungut bayaran, yang mecakup tempat makan atau 
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rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenis jasa 

boga/ketring. Pemungutan pajak restoran saat ini berdasarkan peraturan 

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Didalam pemungutan pajak 

restoran terdapat beberapa istilah atau terminologi yang perlu diketahui 

sebagai berikut: 

a. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau 

minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah 

makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya temaksud jasa 

boga/ketring; 

b. Pengusaha restoran adalah orang pribadi atau badan dalam 

bentuk apa pun, yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya 

melakukan usaha dibidang rumah makan; 

c. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya 

diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan, 

sebagai pembayaran kepada pemilik rumah makan; 

d. Bon penjualan (bill) adalah bukti pembayaran, yang sekaligus 

sebagai bukti dalam pemungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak 

pada saat mengajukan pembayaran atas pembelian makanan dan atau 

minuman kepada subjek pajak. 

 

5. Dasar Hukum Pemungutan Pajak 
 

Pemungutan pajak restoran di Indonesia saat ini didasarkan pada 

dasar hukum yang jelas dan kuat, sehingga harus dipatuhi oleh 

masyarakat pada pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan pajak 

restoran pada suatu kabupaten atau kota adalah sebagai berikut: 
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a. Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah 

dan retribusi daerah; 

b. Undang-unang Nomor 34 tahun 2000 yang merupakan 

perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang pajak 

daerah dan retribusi daerah; 

c. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang pajak 
daerah; 
 
d. Keputusan Bupati/Walikota yang mengatur tentang pajak 

restoran sebagai aturan pelaksanaan Peraturan daerah tentang pajak 

restoran pada kabupaten/kota yang dimaksud. 

 
 

6. Objek Pajak Restoran dan Bukan Objek Pajak Restoran 
 

a. Objek Pajak Restoran 
 

Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disedikan oleh 

restoran. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan 

penjualan makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, 

baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. 

Termasud dalam objek pajak restoran adalah rumah makan, cafe, 

bar, dan sejenisnya. 

b. Bukan Objek Pajak Restoran 
 

Pada pajak restoran tidak semua pelayanan yang diberikan oleh 

restoran/rumah makan dikenakan pajak. Dalam undang-undang No. 

28 tahun 2009 pasal 37 ayat 3 disebut bahwa yang tidak termasuk 

objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh 

restoran  yang nilainya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan 
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dengan Peraturan daerah. Misalnya saja melebihi Rp 30.000.00 per 

tahun. Semua menurut undang-undang Nomor 34 tahun 2000. 

 

 
7. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Restoran 

 
Pada pajak restoran yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi 

atau badan yang membeli makanan dan atau minuman dari restoran. 

Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang 

membeli makanan dan atau minuman dari restoran. Sedangkan yang 

menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang bentuk apapun 

dalam bentuk peruahaan atau pekerjaannya yang melakukan suatu usaha 

pada bidang rumah makan. Pada pajak restoran subjek pajak dan wajib 

pajak tidak sama, dimana konsumen yang membeli makanan dan atau 

minuman dari restoran merupakan subjek pajak yang membayar 

(menanggung) pajak sementara orang pribadi atau badan yang 

megusahakan restoran bertindak sebagai wajib pajak yang di beri suatu 

kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (subjek pajak) dan 

melaksanakan kewajiban perpajakan lainnya. 

Dalam menjalankan suatu kewajiban perpajaknnya, wajib pajak 

dapat diwakilkan oleh pihak tertentu yang diperkenankan oleh undang-

undang dan peraturan daerah tentang pajak restoran. 

8. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Restoran 
 

a. Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran 

yang diterima atau yang diterima oleh restoran. Pembayaran adalah 

jumlah uang yang harus dibayar oleh subjek  pajak kepada wajib pajak 

sebagai harga jual baik jumlah yang dibayarkan maupun penggantian 
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yang seharusnya di minta dari subjek pajak sebagai penukaran atas 

pembelian makanan atau minuman, termaksud pula semua tambahan 

dengan nama apa pun.  

b. Tarif Pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar sepuluh 

persen dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang 

bersangkutan. 

c. Perhitungan Pajak Restoran Besaran pajak restoran yang 

terutang adalah dengan mengalikan tarif pajak dengan dasar 

pengenaan pajak. Secara umum perhitungan pajak restoran adalah 

sesuai dengan rumus sebagai berikut: 

Pajak Terutang    = Tarif pajak x Dasar Pengenaan Pajak 

 

= Tarif Pajak x Jumlah Pembayaran yang 

diterima    atau Seharus Nya Diterima 

Restoran 

Berdasarkan pembayaran pajak yang dilakukan pada poin 

pertama apabila besarnya pada kota tempat restoran 

berlokasi ditetapkan sebesar 10. 

 

B. Kerangka Konseptual 
 

Indonesia merupakan Negara yang sumber penerimaannya berasal 

dari pajak. Pentingnya pajak sebagai sumber penerimaan bagi Negara 

yang merupakan alat untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Setiap 

penerimaan pajak bagi pemerintah diharapkan penerimanya dapat 

mengoptimalkan potensi dan target yang telah ditetapkan karena pajak 
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PAD Kota Kendari 

Kontribusi 

Evaluasi Pajak Restoran 

sangat membantu segala pembangunan nasional sebagai tujuan 

mensejahterakan rakyat. 

Dengan adanya pajak restoran di Indonesia yang berdasarkan 

peraturan perundang-undangan Nomor 34 Tahun 1997 tentang pajak 

daerah dan retribusi daerah. Mengenai undang-undang ini maka dapat 

dipahami bahwa pajak bisa dipungut oleh pemerintah, berdasarkan 

peraturan yang telah ditetapkan serta digunakan untuk melaksanakan 

pembiayaan Negara. Penelitian ini dilaksanakan agar mengetahui apakah 

penerimaan pajak restoran efektif atau tidak membantu pendapatan asli 

daerah kota kendari, dimana pendapatan asli daerah diperoleh dari pajak 

daerah dan retribusi daerah. 

Kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

sebagai berikut 

 

 

 

 

Gambar 2.1  

Kerangka Konseptual 

 
Dapat kita lihat diatas bahwa bagaimana Pendapatan asli Daerah 

kota Kendari untuk mengevaluasi penerimaan pajak restoran yang berada 

di kota Kendari apakah penerimaan pajak restoran, pajak daerah dan 

kontribusinya bisa memenuhi Pendapata Asli Daerah (PAD).  
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C. Metode Pelaksanaan 

 
1. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan bertempat di Badan Pendapatan 

Daerah Kota Kendari yang berlokasi di Jl. Haluoleo, Anduonohu, Poasia, 

Kota Kendari, Sulawesi Tenggara 93231. Adapun waktu yang dibutuhkan 

dalam melakukan penelitian adalah 2 (dua) bulan. Yakni dimulai dari bulan 

juli – agustus. 

2. Teknik Pengumpulan Data 
 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

sesi wawancara. Wawancara adalah pertemuan yang dilakukan antara 2 

orang yang   bertukar informasi dan ide dengan cara Tanya jawab secara 

mendalam. 

 

3. Jenis dan Sumber Data 
 

a. Data Primer 
 

Data primer adalah data yang dibuat oleh peneltian dengan 

tujuan untuk mendapatkan data dari kantor badan Pendapatan 

Daerah Kota Kendari Dan Pelaku Pajak Restoran; 

b. Data Sekunder 
 

Dalam peneltian ini yang menjadi data sekunder dari peneltian 

ini adalah buku, jurnal, artikel serta situs internet yang berkaitan 

dengan penelitian. 

 

4. Teknis Analisis Data 

 
Penelitian ini mengunakan metode kualitatif karena metode ini 
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bertujuan untuk mendapatkan gambaran seutuhnya terkait objek yang akan 

diteliti. Melalui penelitian kualitatif peneliti berusaha mendeskripsikan 

permasalahan serta memeberikan solusi terkait masalah. 

Penelitian ini juga mendapatkan informasi untuk menjawab 

pertanyaan atau masalah yang telah dirumuskan. Dalam penelitian ini ada 

beberapa yang harus di persiapkan antara lain data pada jurnal-jurnal, 

obvservasi dan dokumen dalam merumuskan ciri khusus sehingga 

memberikan dampak terhadapa instrument dan sumber data yang 

diperoleh dalam penelitian. 

Dari data yang telah diperoleh masih informasih yang kasar atau 

mentah sebab peneliti hanya menggunakan beberapa untuk menentukan 

pokok permasalahan dalam penelitian. Dengan mengunakan metode 

kualitatif, penelitani menyimpulkan jawaban dari setiap permasalahan di 

teliti dalam suatu  pokok penelitian secara keseluruhan
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BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
 

A. Sejarah Ringkas 
 

Adanya peraturan pemerintah No 16 Tahun 2016 tentang kelembagaan 

pemerintah daerah sehingga DPPKA menjadi dua satuan kerja perangkat 

daerah (SKPD) yaitu badan pengelolaan asset dan badan pendapatan 

daerah terkandung maksud tujuan untuk lebih meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak daerah, juga kedudukan 

Pendapatan Daerah (BAPENDA) sebagai kordinator pendapatan daerah 

karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak hanya bersumber dari pajak 

daerah saja tetapi ada pendapatan lainnya diantaranya retribusi daerah dan 

pendapatan lain seperti sewa-sewa, tanah, bangunan pemerintah yang sah. 

Dengan berdirinya Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) diharapkan 

pengelolaan pendapatan daerah khususnya yang bersumber dari pajak 

daerah akan lebih meningkat dan akan lebih tertib tentang pengelolaan 

administrasi karena sebelum dibentuk Badan Pendapatan Daerah 

(BAPENDA) pengelolaan pajak daerah hanya di kelola oleh bidang 

pendaptan dan penetapan bidang serta penagihan pada DPPKA. 

 

B. Visi dan Misi 

Visi 

Terwujudnya kota Kendari Yang Aman, Maju, Sejahtera dan    

Bermatabat. 

 

Misi 

1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat agar dapat berdaulat 
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dan aman dalam bidang ekonomi, pangan, Pendidikan, kesehatan, 

lingkungan, politik serta iman dan taqwa 

2. Memajukan desa saing wilayah melalui penguatan ekonomi 

local dan peningkatan investasi. 

3. Mewujudkan birokrasi pemerintah kota yang modern, tata 

kelola pemerintahan desa yang baik serta peningkatan kapasitas 

pemerintahan kecamatan dan kelurahan sebagai pusat pelayanan 

pemerintahan. 

4. Meningkatkan konektivitas dan kemitraan antar pemerintah, 

swasta dan masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah 

melalui pembangunan dan perbaikan infastruktur, sosial ekonomi.  

 

C. Sturktur Instansi dan Job Description 
 

1. Struktur Instansi 
 
 

 
 

Gambar 3.1 
Struktur Organisasi BAPENDA Kota Kendari 

kepala Badan 

bidang pendataan 
dan penatapan 

bidang pembukuan 
dan pendapatan 

daerah 

bidang penagihan 
dan keberatan 

bidang pengendalian 
dan evaluasi 

sekertaris 

sub bagian program sub keuangan 

sub umum dan 
kepegawaian 



 
 

 

 
2. Job Description 

 

a. Kepala Badan 

 
Kepala Badan memiliki tugas untuk membantu walikota dalam 

memimpin dan melaksanakan fungsi penunjangan urusan pemerintah 

yang menjadi kewenangan daerah kota di bidang pengelolaan 

perpajakan dan pendapatan daerah serta tugas pembantuan.  

b. Sekertariat 
 

Sekertariat memiliki tugas untuk membantu kepala badan dalam 

menyelenggarakan administrasi ketatausahaan, kearsipan, 

kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga badan 

penyusunan program dan perencanaan badan serta pembinaan 

hukum, organisasi dan tatalaksana badan. Meliputi: 

1.  Sub Bagian Penyusunan Program 

Kepala Sub Bagian Penyusunan Program memiliki tugas pokok 

merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan 

pelaksanaan tugas, pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan 

rencana dan program Badan. 

2. Sub Bagian Keuangan 

Kepala Sub Bagian Keuangan memiliki tugas pokok 

merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan 

pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi dan 

pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Badan. 

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian memiliki tugas pokok 
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melaksanakan, merencanakan, mengevaluasi dan melaporkan 

pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum dan 

kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian. 

c. Bidang Pendataan dan Penetapan 

Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas 

menyusun dan melaksanakan kebijakan dan pedoman teknis di 

bidang pendataan, penilaian, penetapan, pelayanan dan pengolahan 

data dan informasi. Meliputi: 

1. Sub Bidang Pendataan dan Penilaian 
 

Sub Bidang Pendataan dan Penilaian mempunyai tugas pokok 

membantu Kepala Bidang dalam menyusun dan melaksanakan 

kebijakan dan pedoman teknis di bidang pendataan dan 

penilaian. 

2. Sub Bidang Penetapan dan Pelayanan 

Sub Bidang Penetapan dan Pelayanan mempunyai tugas pokok 

membantu Kepala Bidang dalam menyusun dan melaksanakan 

kebijakan dan pedoman teknis di bidang penetapan dan 

pelayanan. 

3. Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi 

Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas 

pokok membantu Kepala Bidang dalam menyusun dan 

melaksanakan kebijakan dan pedoman teknis di bidang 

pengolahan data dan informasi. 

d. Bidang Pembukuan dan Pendapatan Daerah Lainnya 
 

Kepala Bidang Pembukuan dan Pendapatan Daerah Lainnya 

mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan dan 
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pedoman teknis di bidang pembukuan penerimaan, pembukuan 

benda berharga, pendapatan daerah lainnya dan pelaporan. Meliputi:  

1. Sub Bidang Pembukuan dan Penerimaan 

Sub Bidang Pembukuan dan Penerimaan mempunyai tugas 

pokok membantu Kepala Bidang dalam menyusun dan 

melaksanakan kebijakan dan pedoman teknis di bidang 

pembukuan dan penerimaan. 

2. Sub Bidang Pembukuan Benda Berharga dan Pendapatan 

Daerah Lainnya 

Sub Bidang Pembukuan Benda Berharga dan Pendapatan 

Daerah Lainnya mempunyai tugas pokok membantu Kepala 

Bidang dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan dan 

pedoman teknis di bidang pembukuan benda berharga dan 

pendapatan daerah lainnya. 

3. Sub Bidang Pelaporan 

Sub Bidang Pelaporan mempunyai tugas pokok membantu 

Kepala Bidang dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan 

dan pedoman teknis di bidang 

e. Bidang Penagihan dan Keberatan 

Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan mempunyai tugas 

menyusun dan melaksanakan kebijakan dan pedoman teknis 

dibidang penagihan, keberatan dan pengurangan serta 

pemeriksaan. Meliputi: 

1. Sub Bidang Penagihan 

Sub Bidang Penagihan mempunyai tugas pokok membantu 

Kepala Bidang dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan 
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dan pedoman teknis di bidang penagihan. 

2. Sub Bidang Keberatan dan Pengurangan 

Sub Bidang Keberatan dan Pengurangan mempunyai tugas 

pokok membantu Kepala Bidang dalam menyusun dan 

melaksanakan kebijakan dan pedoman teknis di bidang 

keberatan dan pengurangan. 

3. Sub Bidang Pemeriksaan 

Sub Bidang Pemeriksaan mempunyai tugas pokok membantu 

Kepala Bidang dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan 

dan pedoman teknis di bidang 

f. Bidang Pengendalian dan Evaluasi 
 

Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas 

menyusun dan melaksanakan kebijakan dan pedoman teknis 

dibidang perencanaan, intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan 

serta pengendalian dan evaluasi. Meliputi: 

1. Sub Bidang Pengendalian 

Sub Bidang Pengendalian mempunyai tugas pokok membantu 

Kepala Bidang dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan 

dan pedoman teknis di bidang 

2. Sub Bidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi 

Sub Bidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi mempunyai tugas 

pokok membantu Kepala Bidang dalam menyusun dan 

melaksanakan kebijakan dan pedoman teknis di bidang 

intensifikasi dan ekstensifikasi. 

3. Sub Bidang Evaluasi 
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Sub Bidang Evaluasi mempunyai tugas pokok membantu Kepala 

Bidang dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan dan 

pedoman teknis di bidang. 

 

D. Hasil Penelitian 
 

Tingkat evaluasi pajak restoran dapat dihitung dengan membandingkan 

realisasi penerimaan pajak restoran dengan target yang telah ditetapkan. 

Berikut ini adalah table Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kendari 

 
 

Tabel 3.1 
Pendapatan Asli Daerah 

URAIAN 2016 2017 2018 2019 2020 

PAJAK 

DAERAH 

92.930.000.000,00 102.371.000.000,00 117.595.000.000,00 129.753.305.373,00 107.971.000.000,00 

RETRIBUS 

DAERAH 

95.973.200.000,00 108.925.940.000,00 174.758.201.000,00 122.643.077.498,00 19.325.195.000,00 

PENYERTAAN 

MODAL 

- 3.485.435.514,00 3.452.988.482,00 - 5.376.250.571,00 

PAJAK LAIN-

LAIN 

96.065.735.797,00 193.693.035.514,00 16.994.889.067,00 207.831.370.068,63 86.342.137.902,00 

TOTAL PAD 284.968.935.797,00 408.475.410.745,00 312.801.078.549,00 460.227.752.939,63 219.014.583.473,00 

Sumber data: Dinas Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari, 2021. 

 

Sumbangsih pajak daerah terhadap PAD dari tahun 2016-2019 

mengalami peningkatan pajak daerah dan pada tahun 2020 mengalami 

penurunan, dan sumbangsih retribusi daerah yang naik pada 2016-2018 dan 

mengalami penurunan pada tahun 2019-2020. Pada total PAD-nya 

mengalami peningkatan pajak yang naik turun. Meskipun demikian 

peningkatan pajak daerah masih harus ditingkatkan penerimaannya 
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khususnya pajak daerah sektor dari pajak restoran. 

TABEL 3.2 
Perhitungan Evaluasi Pajak Restoran Tahun 2016-2020 

Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) (%) Keterangan 

2016 8.350.000.000,00 8.793.420.353,00 105% Sangat Efektif 

2017 10.000.000.000,00 10.343.154.333,00 103% Sangat Efektif 

2018 12.000.000.000,00 11.220.062.819,00 94% Efektif 

2019 18.000.000.000,00 16.017.182.670.00 89% Cukup Efektif 

2020 15.058.231.489,00 4.558.231.489,00 30% Tidak Efektif 

Rata-Rata 84% Cukup Efektif 

Sumber data: Dinas Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari, 2021. 

 

 

Gambar 3.2 
Perhitungan Evaluasi Pajak Restoran 

 

Tingkat evaluasi pajak restoran untuk tahun 2016-2020 dapat 

dikategorikan cukup efektif karena dapat mencapai target yang ditetapkan. 

Ditahun 2016 tingkat evaluasinya 105% dan mengalami penurunan 

peningkatan sebesar 2% ditahun 2017 menjadi 103%, tetapi masih mencapai 

target yang ditetapkan. Pada tahun 2017 tingkat evaluasinya mengalami 

penurunan 9% ketahun 2018 sebesar 94%, Pada tahun 2019 tingkat 

1 2 3 4 5

Tahun 2016 2017 2018 2019 2020

Target (Rp) 8,350,000,000.00 10,000,000,000.00 12,000,000,000.00 18,000,000,000.00 15,058,231,489.00

Realisasi (Rp) 8,793,420,353.00 10,343,154,333.00 11,220,062,819.00 16,017,182,670.00 4,558,231,489.00

(%) 105% 103% 94% 89% 30%

PERHITUNGAN EVALUASI PAJAK RESTORAN 
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evaluasinya mengalami penurunan 5% menjadi 89% dan pada tahun 2020 

mengalami penurunan sebesar 69% menjadi 30%. Hal ini disebabkan 

semakin menurunnya kepatuhan wajib pajak untuk melakukan kewajiban 

bayar pajaknya dengan tepat waktu dan pada tahun 2020 mengalami 

penurunan yang sangat drastis karena banyaknya restoran, warung makan 

dan usaha kuliner lainnya yang tutup dikarenakan adanya faktor Virus Covid-

19. 

Tabel 3.3 
Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pajak Daerah Tahun 2016-2020 

Tahun Pajak Daerah Pajak Realisasi restoran % 

2016 92.930.000.000,00 8.793.420.353,00 9,4% 

2017 102.371.000.000,00 10.343.154.333,00 10,1% 

2018 117.595.000.000,00 11.220.062.819,00 9,5% 

2019 129.753.305.373,00 16.017.182.670.00 12,3% 

2020 107.971.000.000,00 4.558.231.489,00 4,2% 

Sumber data: Dinas Badan Pendapatan Daerah kota Kendari,2021. 

 

Sumbangsi pajak restoran terhadap pajak daerah pada tahun 2016 

sebesar 9,4% dan pada tahun 2017 mengalami peningkatan 0,7% sebesar 

10,1%. Pada tahun 2017 sumbangsi pajak restoran terhadap pajak daerah 

mengalami penurunan 0,6% sebesar 9,5% dan pada tahun 2019 sumbangsi 

pajak restoran terhadap pajak daerah mengalami peningkatan 2,8% sebesar 

12,3% dan pada tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat drastis 8,1% 

sebesar 4,2% di karenakan banyaknya restoran, warung makan dan usaha 

kuliner yang tutup karena adanya faktor virus Covid-19. 
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Tabel 3.4 
Kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD Tahun 2016-2020 

Tahun Realisai (Rp) PAD (Rp) Kontribusi 
(%) 

2016 8.793.420.353,00 284.968.935.797,00 3,08% 

2017 10.343.154.333,00 408.475.410.745,00 2,53% 

2018 11.220.062.819,00 312.801.078.549,00 3,58% 

2019 16.017.182.670.00 460.227.752.939,63 3,48% 

2020 4.558.231.489,00 219.014.583.473,00 2,08% 

Rata-Rata Kontribusi Pajak Restoran Tahun 2016-2020 2,99% 

  Sumber data: Dinas Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari, 2021 
 
 

 

 
Daftar Gambar 3.3 

Kontribus Pajak Restoran Terhadap PAD 
 
 
 

Setelah menghitung kontribusi pajak restoran dari tahun 2016-2020 

dapat di ketahui bahwa pajak restoran prensentasi kontribusi terbesar berada 

pada tahun 2018 sebesar 3,58%dan presentasi terendah pada tahun 2020 

sebesar 2,08%, dengan rata-rata kontribusi sebesar 2,99%. 

 
 

0.00 100,000,000,000.00 200,000,000,000.00 300,000,000,000.00 400,000,000,000.00 500,000,000,000.00

2016

2017

2018

2019

2020

Rata2

2016 2017 2018 2019 2020 Rata2

Kontribusi (%) 3.08% 2.53% 3.58% 3.48% 2.08% 2.99%

PAD (Rp) 284,968,935,797.00 408,475,410,745.00 312,801,078,549.00 460,227,752,939.63 219,014,583,473.00

Realisai (Rp) 8,793,420,353.00 10,343,154,333.00 11,220,062,819.00 16,017,182,670.00 4,558,231,489.00

KONTRIBUSI PAJAK RESTORAN TERHADAP PAD 

Kontribusi (%) PAD (Rp) Realisai (Rp)
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E. Pembahasan 
   

Tujuan dari penelitian ini bahwa yang pertama, untuk mengetahui 

evaluasi penerimaan pajak restoran di kota Kendari dalam kurun waktu dari 

tahun 2016-2020. Kedua, untuk mengetahui kontribusi pajak restoran pada 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Kendari dalam kurun waktu dari tahun 

2016-2020. 

Berdasarkan data yang di peroleh dari Dinas Badan Pendapatan Daerah 

kota Kendari, bahwa pada tahun 2016 tingkat efektifitasnya sebesar 105% 

tergolong sangat efektif sedangkan pada tahun 2017 tingkat efektifitasnya 

sebesar 103% tergolong sangat efektif, ditahun 2016-2017 menunjukkan 

bahwa kinerja Dinas Badan Pendapatan Daerah kota Kendari telah mencapai 

target yang ditetapkan dengan sangat baik. Tetapi ditahun 2018 mengalami 

penurunan sebesar 9% menjadi 94% tergolong cukup efektif dan pada tahun 

2019 tingkat efektifitasnya mengalami penurunan sebesar 5% menjadi 89% 

tergolong cukup efektif. Pada tahun 2020 tingkat efektifitasnya mengalami 

penurunan yang sangat drastis sebesar 69% menjadi 30% tergolong tidak 

efektif. Hal ini disebabkan semakin menurunnya kepatuhan wajib pajak untuk 

melakukan kewajiban bayar pajaknya dengan tepat waktu dan pada tahun 

2020 mengalami penurunan yang sangat drastis karena adanya faktor Virus 

Covid-19. 

Perolehan pajak restoran sudah ada yang memenuhi dari target yang 

ditetapkan dan adapula juga yang belum memenuhi dari target yang 

ditetapkan. Peningkatan pajak restoran perlu di pertahankan dan di tingkatkan 

lagi dengan cara melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam bidang 

keuangan daerah yang dikelola secara efektif dan efisien. 
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Sumbangsi pajak restoran terhadap pajak daerah pada tahun 2016 

sebesar 9,4% dan pada tahun 2017 mengalami peningkatan 0,7% sebesar 

10,1%. Pada tahun 2017 sumbangsi pajak restoran terhadap pajak daerah 

mengalami penurunan 0,6% sebesar 9,5% dan pada tahun 2019 sumbangsi 

pajak restoran terhadap pajak daerah mengalami peningkatan 2,8% sebesar 

12,3% dan pada tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat drastis 8,1% 

sebesar 4,2% di karenakan banyaknya restoran, warung makan dan usaha 

kuliner yang tutup karena adanya faktor virus Covid-19.  

Kontribusi penerimaan pajak restoran pada tahun 2016-2020 terhadap 

Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari yang menunjukkan bahwa pada tahun 

2016 tingkat kontribusi penerimaan pajak restoran sebesar 3,08%, tahun 2017 

tingkat kontribusi penerimaannya mengalami penurunan menjadi 2,53%, 

tahun 2018 tingkat kontribusinya mengalami peningkatan menjadi 3,58%, 

tahun 2019 tingkat kontribusi penerimaan pajak sebesar 3,48% dan pada 

tahun 2020 tingkat kontribusi penerimaannnya mengalami penurunan menjadi 

2,08%. 

Sesuai dengan wawancara saya bersama Pegawai Dinas Badan 

Pendapatan Daerah kota Kendari yaitu apakah penerimaan pajak restoran di 

kota Kendari sudah efektif dan bagaimana kontribusinya terhadap 

Pendapatan Asli Daerah dan apa saja yang menjadi kendala dan sanksi 

terhadap pemungutan pajak restoran di kota Kendari? 

“Penerimaan pajak restoran sudah sangat efektif yang telah ditetapkan 
oleh Dinas Badan Pendapatan Daerah kota Kendari, kecuali ditahun 
2020 karena adanya factor virus covid-19. Kontribusi penerimaan pajak 
restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah cukup baik karena dapat 
dilihat dalam hal pembangunan di kota Kendari. Yang menjadi kendala 
sehingga tidak stabilnya atau naik turunnya penerimaan pajak restoran 
di Kota Kendari karena kurangnya kesadaran wajib pajak untuk 
membayar pajak, juga kurangnya kesadaran wajib pajak untuk 
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mendaftarkan usaha kulinernya dan wajib pajak juga suka berbohong 
atas omset yang beliau peroleh. Sanksi yang diberikan hanya berupa 
surat teguran karena belum ada aturan Perda Kota Kendari tentang 
harus tegasnya dalam pemungutan pajak restoran.” 

 

Berdasarkan hasil wawancara kepada pegawai Dinas Badan 

Pendapatan Daerah Kota Kendari maka diharapkan kepada Dinas Badan 

Pendapatan Daerah kota Kendari bisa mempertahankan keefektifan 

penerimaan pajak restoran agar lebih baik dalam proses pemungutan pajak 

restoran agar pencapaian target dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli 

Daerah terus meningkat. Dinas Badan Pendapatan Daerah kota Kendari 

hendaknya selalu melakukan pendataan terhadap restoran ataupun rumah 

makan yang baru merintis usahanya, dan Wajib pajak restoran disarankan 

agar senantiasa mematuhi peraturan dan ketentuan tentang pembayaran 

pajak yang telah ditetapkan pada waktunya dan tidak menunda pembayaran, 

karena partisipasi pembayaran pajak adalah wujud keikutsertaan dalam 

mendukung suksesnya pembangunan daerah. 
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BAB IV 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
A. KESIMPULAN 

 
Dari hasil penelitian evaluasi penerimaan pajak restoran dalam upaya 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah kota Kendari menyimpulkan bahwa 

Tingkat pengelolaan pemungutan pajak restoran kota Kendari selama periode 

2016-2020 dapat dikatakan cukup efektif, dengan rata-rata sebesar 84,2%. 

Semakin tinggi rasionya maka dapat menggambarkan pemungutan pajak 

restoran yang baik. 

Secara keseluruhan sumbangsi pajak restoran terhadap pajak daerah 

pada tertinggi pada tahun 2019 sebesar 12,3% dan yang terndah pada tahun 

2020 sebesar 4,2% di karenakan banyaknya restoran, warung makan dan 

usaha kuliner yang tutup karena adanya faktor virus Covid-19. 

Secara keseluruhan kontribusi pajak restoran pada tahun 2016-2020 

memberikan kontribusi cukup baik terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

sehingga dapat mempengaruhi jumlah PAD yang diterima. Dan dari hasil 

tersebut dapat diketahui bahwa pajak restoran “cukup berkontribusi” dalam 

meningkatkan PAD di tiap tahunnya. 

 

B. SARAN 
 

Mengacu pada hasil penelitian yang dilakukan penulis, dapat 

memberikan saran dan masukan bagi pemerintah kota Kendari dalam 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui sektor pajak restoran 

1. Semakin berkembangnya usaha kuliner yang dilakukan oleh 

masyarakat seharusnya Dinas Badan Pendapatan Daerah kota Kendari 

melakukan pendataan ulang secara periodik terhadap wajib pajak dan 

28 
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objek pajak restoran. 

2. Sebaiknya Dinas Badan Pendapatan Daerah kota Kendari harus 

meningkatkan pengawasan terhadap objek pajak restoran dan 

memperketat sanksi yang ada terhadap wajib pajak yang melakukan 

pelanggaran pajak, karena jika adanya ketegasan sanksi bagi wajib pajak 

dapat mengurangi penunggakan pajak restoran. 

3. Diharapkan bagi Dinas Pendapatan Daerah kota Kendari dapat 

mengelola pajak dengan baik lagi sehingga dapat meingkatkan 

Pendapatan Asli Daerah setiap tahunnya. 
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Berikut Hasil Wawancara Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota 

Kendari 

1. Apakah penerimaan pajak restoran di kota Kendari sudah efektif dan 

bagaimana kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah? 

“ya sudah efektif, karena penerimaan pajak restoran sudah sangat 

efektif yang telah ditetpkan oleh DINAS BADAN PENDAPATAN 

DAERAH kota Kendari. Kecuali ditahun 2020 karena adanya factor 

virus covid-19. 

Tetatpi kontribusinya penerimaan pajak restoran terhadap Pendapatan 

Asli Daerah cukup baik dan kami dari DINAS BADAN PENDAPATAN 

DAERAH Kota Kendari akan selalu berusaha agar kontribusnya 

terhadap Pendapatan Asli Daerah agar selalu meningkat tiap 

tahunnya.”  

 

2. Apa saja yang jadi kendala bagi DINAS BADAN PENDAPATAN 

DAERAH Kota Kendari mengenai pajak restoran? 

“yaitu kurangnya kesadaran wajib pajak untuk mendaftarkan usaha 

kulinernya dan wajib pajak juga suka berbohong atas omset yang 

beliau peroleh dan adanya juga wajib pajak tidak mau membayar pajak 

dengan berdalih tidak mau memungut pajak dari konsumen. 

Dan pada tahun 2020 disebabkan yang menjadi kendala yaitu karena 

adanya factor covid-19.” 

 

3. Apakah ada penetapan sanksi pajak kepada wajib pajak yang tidak 

membayar kewajibannya? 
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“sejauh ini penetapan sanksinya hanya berupa surat teguran, dan kami 

belum sampai dengan sanksi yang berat karena belum ada aturan dari 

PERDA Kota Kendari.” 

 

4. Apakah penerimaan pajak restoran di kota Kendari sudah efisien? 

“ya sudah efisien. Maksud dari efesiennya itu adalah kami ukur dengan 

penggunannya dari pajak restoran ke pembangunan.” 
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