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ABSTRAK 

STRATEGI  DINAS PENDAPATAN DALAM MENINGKATKAN  

PAJAK RESTORAN 

(Study Dinas Pendapatan Kota Bandar Lampung) 
 

 

Oleh 

 

 AKBAR HARIWIJAYA 

 

 

Kota Bandar Lampung merupakan ibukota Provinsi Lampung tentunya 

memerlukan dana yang besar dalam menyelenggrakan kegiatan pembangunan 

daerah di berbagai sektor. Dana pembangunan tersebut bersumber dari sumber-

sumber penerimaan daerah. Salah satu sumber penerimaan daerah tersebut ialah 

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya untuk meningkatkan PAD salah satunya 

yaitu melalui penerimaan pajak restoran. Di Kota Bandar Lampung, hingga tahun 

2015 ini memiliki 437 restoran. Namun, penerimaan pajak restoran Kota Bandar 

Lampung belum mencapai target yang diinginkan.   

 

Untuk itu, penelitian ini bertujuan menganalisis strategi yang digunakan Dispenda 

Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran. Jenis 

penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil 

dalam penelitian strategi Dispenda Kota Bandar Lampung dalam peningkatan 

penerimaan pajak restoran ialah: strategi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar 

Lampung dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran Kota Bandar Lampung 

melalui: 1. Upaya ekstensifikasi sudah berjalan cukup baik, hal ini berdasarkan 

pendataan secara terus menerus yang dilakukan UPT Kota Bandar Lampung, 

sosialisasi yang dilakukan untuk menciptkan objek baru, dan inovasi yang 

dilakukan untuk kemudahan wajib pajak dalam pembayaran pajak restoran 

bersama Bank Lampung. 2. Upaya intensifikasi belum berjalan baik. Hal tersebut 

dilihat dari belum ada aturan yang jelas seain pemberian denda bagi wajb pajak 

yang tidak membayar pajak dan Dispenda Kota Bandar Lampung belum memiliki 

inovasi dalam intensifikasi. Untuk itu, perlu dilakukan beberapa hal sebagai 

berikut: 1. Perlunya Dispenda Kota Bandar Lampung membuat SOP terkait 

kemudahan pembukaan restoran baru. 2. Perlunya Dispenda Kota Bandar 

Lampung konsisten dalam penerapan punishment kepada wajib pajak yang tidak 

mau membayar pajak. Dan Dispenda Kota Bandar Lampung harus merealisasikan 

inovasi typing box, agar identifkasi pajak restoran menjadi mudah.  

 

Kata kunci: Strategi, Inovasi, Pajak Restoran 



 

 

 

ABSTRACT 

STRATEGY DINAS PENDAPATAN IN IMPROVEMENT  

TAX REVENUE RESTAURANT 

(Study Dinas Pendapatan Kota Bandar Lampung) 
 

 

By 

 

AKBAR HARIWIJAYA 

 

Bandar Lampung is the capital of Lampung province which is need require 

substantial funds to organize regional development activities in various sectors. 

The development funds are sourced from local revenue sources. One of income 

regional resources is Pendapatan Asli Daerah (PAD). One of the efforts to 

improve PAD is through the tax revenue restaurant. In Bandar Lampung, until 

2015 it has 437 restaurants. However, the tax revenue restaurant in Bandar 

Lampung has not reached the desired target. 

 

Therefore, this study aimed to analyze the strategies that used by Dispenda Bandar 

Lampung for increasing the tax revenue restaurant. This research is a descriptive 

study with qualitative approach. The results of study Dispenda Bandar Lampung 

strategy for increasing the tax revenue restaurant are: 1. Extensification effort is 

running good enough, it is based on the database that took continuously  by UPT 

Bandar Lampung, socialization conducted for creating new objects, and 

innovations that used to ease the taxpayer for tax payments restaurant with Bank 

Lampung. 2. intensification effort has not gone well. It is seen from there is no 

clear rules yet beside award fines for taxpayer who do not pay taxes and Dispenda 

Bandar Lampung do not have innovation in intensification. Therefore, it is 

necessary to do some of the following: 1. Dispenda Bandar Lampung need to 

make related SOP to ease opening a new restaurant. 2. Dispenda Bandar Lampung 

need to consistent for application of punishment to taxpayers who do not want to 

pay taxes. And Dispenda Bandar Lampung have to realize typing box innovation, 

so the restaurant tax identification becomes easier. 

 

Keywords: Strategy, Innovation, Tax Restaurants 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Kota Bandar Lampung sebagai Ibukota Provinsi Lampung tentunya memerlukan 

dana yang besar dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan daerah di berbagai 

sektor. Dana pembangunan tersebut diusahakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah 

dan bersumber dari penerimaan Pemerintah daerah Kota Bandar Lampung sendiri. 

Dana pembangunan itu bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal 

dari pengolahan sumber daya yang dimiliki daerah di samping penerimaan dari 

pemerintah provinsi, pemerintah pusat serta penerimaan daerah lainnya. 

 

Sejalan dengan upaya untuk meningkatkan serta menggali sumber-sumber 

penerimaan daerah, maka Pemerintah Kota Bandar Lampung harus berusaha secara 

aktif untuk meningkatkan serta me nggali sumber-sumber penerimaan daerah 

terutama penerimaan yang berasal dari daerah. Hal ini perlu dilakukan untuk 

mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam 

pembiayaan pembangunan daerah. Upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli 
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Daerah (PAD) tentunya tidak terlepas dari peranan masing-masing komponen 

Pendapatan Asli Daerah, yang salah satunya yaitu melalui penerimaan pajak daerah. 

 

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi 

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 Undang-undang Nomor 28 

Tahun 2009 pajak kabupaten/ kota dibagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut, 

Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, 

Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang 

Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Pajak Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Dari keseluruhan pajak daerah dispenda 

memiliki target dan realisasi sebagai berikut  

 

Tabel 1 

Target dan Realisasi Pajak Daerah  

 
Tahun Target Realisasi % 

2011 156.312.491.183,00 161.962.324.410,00 103,61 

2012 291.691.249.972,25 298.073.083.380,00 102,19 

2013 417.593.880.815,52 366.508.928.795,00 87,77 

2014 494.482.603.931,26 393.945.194.196,59 79,67 

2015 769.108.142.606,24 397.296.202.307,00 51,65 

(Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2015) 

 

Berdasarkan data di atas dapat kita lihat bahwa realisasi dan penerimaan pajak daerah 

Kota Bandar Lampung mengalami peningkatan di tahun 2011- 2012. Namun pada 

2013- 2014 dan 2015 realisasi tidak mencapai target yang sudah di tentukan sehingga 
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terjadi defisit realisasi penerimaan pajak daerah. Hal ini mengindikaskan bahwa 

sumber penerimaan pajak Kota Bandar Lampung belum tergali keseluruhan serta 

belum optimalnya pengelolaan penerimaan keuangaan daerah di Kota Bandar 

lampung. 

 

Salah satu jenis pajak daerah Kota Bandar Lampung  yang mempunyai potensi cukup 

besar adalah pajak restoran. Pada pajak restoran terdapat unsur-unsur yang sama pada 

pajak daerah lainnya, seperti objek pajak, subjek pajak, wajib pajak, dan tarif pajak. 

Pajak restoran merupakan pungutan daerah atas pelayanan restoran. Restoran atau 

rumah makan adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan 

dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau catering . Objek Pajak 

adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di restoran. Subjek 

pajak merupakan orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas 

pelayanan restoran. Wajib pajak rastoran yaitu pengusaha restoran. Sedangkan tarif 

pajak dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau 

yang seharusnya diterima restoran. 

 

Pajak Restoran merupakan Pajak Progresif, dengan klasifikasi sebagai berikut : 

1. Tarif Pajak Restoran dengan omzet Rp250.000,- sampai dengan Rp350.000,- 

per hari, ditetapkan sebesar 5% (lima persen). 

2. Tarif Pajak Restoran dengan omzet lebih dari Rp350.000,- sampai dengan 

Rp600.000,- per hari, ditetapkan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen). 

3. Tarif Pajak Restoran dengan omzet diatas Rp600.000,- per hari, ditetapkan 

sebesar 10% (sepuluh persen). 
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Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menggali dan 

meningkatkan penerimaan pajak restoran di Kota Bandar Lampung belum optimal, hal 

ini dapat dilihat pada tabel berikut : 

 

Tabel 2 

Target dan realisasi pajak restoran Kota Bandar Lampung 

 
Tahun Target Realisasi % 

2011 18.000.000.000,00 13.500.286.358,00 75 

2012 20.000.000.000,00 17.284.202.625,21 86,42 

2013 21.000.000.000,00 20.543.727.774,60 97,83 

2014 21.999.999.997,00 23.623.276.215,00 107,38 

2015 34.999.999.997,00 28.063.550.715,00 80,18 

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2013-2015 

 

Berdasarkan data tersebut diperoleh gambaran mengenai perkembangan pajak restoran 

Kota Bandar Lampung selama lima tahun terakhir yaitu dari tahun 2011-2015. Target 

dan realisasi penerimaan pajak restoran hanya pada tahun 2014 yang memenuhi 

target. Adanya selisih yang terjadi antara besarnya realisasi penerimaan pajak restoran 

yang ada dengan terget penerimaan pajak restoran yang ditetapkan oleh Pemerintah 

Daerah Kota Bandar Lampung merupakan potensi dari pajak restoran yang belum 

tergali secara optimal. 

 

Salah satu faktor yang dianggap memberi pengaruh terhadap kondisi demikian adalah  

belum optimalnya pelaksanaan pemungutan pajak restoran berdasarkan keadaan yang 

sesungguhnya, serta masih lemah dan kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh 

aparatur petugas pajak di Kota Bandar Lampung mempunyai tugas yang berat untuk 

meningkatkan penerimaan pajak daerah, khususnya pajak restoran guna pembiayaan 

kegiatannya. 
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Secara umum, kesulitan yang dialami selama ini adalah upaya untuk pengusaha 

restoran ketentuan pajak itu sendiri. Seringkali terjadi pelanggaran terhadap 

pelaksanaan pajak restoran yang diakibatkan oleh ketidaktahuan wajib pajak atas 

aturan perpajakan.  Oleh sebab itu, pengetahuan akan pajak harus dimiliki oleh setiap 

wajib pajak maupun aparatur pajak di Bandar Lampung. Pengawasaan terhadap 

pengaturan perpajakan bagi wajib pajak tentu akan meningkatkan kepatuhan 

kewajiban perpajakan. 

 

Pemilik rumah makan atau restoran akan berusaha menjalankan kewajibannya agar 

terhindar dari sanksi-sanksi yang berlaku dalam ketentuan umum peraturan 

perpajakan. Untuk itu, wajib pajak dituntut untuk lebih taat dalam pengelolaan 

penghitungan dan pelaporan perpajakannya kepada Dinas Pendapatan Daerah yang 

memberi kepercayaan penuh pada wajib pajak untuk melaksanakan hak dan 

kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 

2011, tentang Pajak Daerah. 

 

Kota Bandar lampung merupakan kota yang sedang berkembang pesat di bidang 

pembangunan dan ekonomi, salah satunya banyak investor atau pengusaha yang 

kemudian melirik Kota Bandar lampung sebagai tempat untuk menjual barang dan 

jasa mereka. Salah satu diantaranya adalah dengan membangun rumah makan atau 

restoran di Kota Bandar lampung. Tercatat di tahun 2015 jumlah restoran di Kota 

Bandar Lampung mencapai angka  304 usaha restoran dan rumah makan di Bandar 

Lampung naik dari tahun 2014, dimana jumalah restoran dan rumah makan di Kota 
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Bandar Lampung berada di angka 221. https://www.infobdl.net/2015/03/alamat-restoran-

rumah-makan-dan-cafe-di-bandar-lampung.html, diakses pada 12/03/2015. 

 

Dengan data tersebut menujukan bahwa setiap tahun banyak restoran bermunculan di 

Bandar lampung. Hal ini sangat di maklumi mengingat sekarang ini makan di rumah 

makan dan restoran merupakan hal yang biasa di lakukan, sambil mengajak keluarga 

ataupun teman-teman. Fenomena ini membuat banyaknya pengusaha yang membuat 

restoran dan kafe untuk memenuhi kebutuhan akan tempat dimana semua masyarakat 

di Bandar Lampung bisa berkumpul untuk makan atau sekedar bercengkrama. 

Dengan di bangunnya banyak restoran, warung makan dan kafe membuat banyak 

sekali masyarakat yang ingin berkunjung dan berkumpul, dengan banyaknya 

pengunjung restoran atau rumah makan seharusnya pajak restoran semakin meningkat 

setiap tahunnya. 

 

Berdasarkan penjelasan pada permasalahan di atas, maka diharapkan penelitian ini 

bisa mendeskipsikan akar masalah penyebab mengapa pajak restoran tidak mencapai 

target. Mengapa pengusaha restoran tidak taat pajak. Peneliti merasa tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berjudul Strategi Pemerintah Kota dalam Meningkatkan  

Penerimaan Pajak Restoran (Studi Kasus Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar 

Lampung). 

 

 

 

 

https://www.infobdl.net/2015/03/alamat-restoran-rumah-makan-dan-cafe-di-bandar-lampung.html
https://www.infobdl.net/2015/03/alamat-restoran-rumah-makan-dan-cafe-di-bandar-lampung.html
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah 

penelitian yaitu: “Bagaimana Strategi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar 

Lampung dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Restoran”. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa strategi yang diambil 

oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Bandar Lampung dalam 

meningkatkan pendapatan  penerimaan pajak restoran. 

 

D. Manfaat Penelitaan 

Penelitian di harapkan bermanfaat secara teoritis dan secara praktis 

1. Secara teoritis atau akademis, hasil penelitiaan ini diharapkan mampu 

memperkaya khasanah strategi terutama dalam kajian pajak, khususnya dalam 

meningkatakan pendapatan peneriman pajak restoran di Kota Bandar lampung, 

2. Secara praktis, penelitian ini di harapkan dapat di jadikan sebagai acuan atau 

evaluasi bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung dalam 

meningkatkan pajak restoran 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Strategi 

 

1. Pengertian Strategi 

Pengertian “strategi” bersumber dari kata Yunani klasik, yakni “strategos” 

(jenderal), yang ada pada dasarnya diambil dari pilahan kata-kata Yunani untuk 

“pasukan” dan “memimpin”. Penggunaan kata kerja Yunani yang berhubungan 

dengan “strategos” ini dapat diartikan sebagai “perencanaan dan pemusnahan 

musuh-musuh dengan menggunakan cara yang efektif berlandaskan sarana-sarana 

yang dimiliki (Bracker dalam Heene, dkk. 2010:53). 

 

Sedangkan Itami dalam Kuncoro (2006:2) mendefinisikan strategi sebagai penentuan 

kerangka kerja dari aktivitas organisasi/perusahaan dan memberikan pedoman untuk 

mengoordinasikan aktivitas, sehingga organisasi/perusahaan dapat menyesuaikan dan 

mempengaruhi lingkungan yang selalu berubah. Strategi mengatakan dengan jelas 

lingkungan yang diinginkan dan jenis organisasi seperti apa yang hendak diinginkan. 
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Hal senada disampaikan Djatmiko (2008:4) yang mengatakan bahwa strategi 

merupakan suatu cara dimana organisasi akan mencapai tujuan-tujuannya, sesuai 

dengan peluang-peluang dan ancaman-ancaman lingkungan eksternal yang dihadapi 

serta sumber daya dan kemampuan internal organisasi. Berdasarkan pada defenisi 

tersebut, terdapat tiga faktor yang mempunyai pengaruh penting pada strategi, yaitu 

lingkungan eksternal, sumberdaya dan kemampuan internal, serta tujuan yang akan 

dicapai. Intinya, suatu strategi organisasi memberikan dasar-dasar pemahaman 

tentang bagaimana organisasi itu akan bersaing dan survive. 

 
Menurut Effendy (2004:300) strategi pada hakikatnya adalah perencanaan (planning) 

dan manajemen (management) untuk mencapai suatu tujuan. Tetapi untuk mencapai 

tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan 

arah saja, melainkan harus menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya. di dalam 

penggunaan strategi, ada yang disebut dengan manajemen stratgeis (strategic 

management) yang merupakan proses manajemen yang komprehensif dan 

berkelanjutan yang ditujukan untuk memformulasikan dan mengimplementasikan 

strategi yang efektif. 

 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa strategi 

adalah rencana atau langkah yang dibuat oleh organisasi atau kelompok untuk 

mengahadapi situasi tertentu serta dalam rangka mencapai tujuan yang telah 

ditentukan. program yang luas untuk mencapai tujuan organisasi dan melaksanakan 

misinya.strategi juga merupakan pola tanggapan atau penyesuaian dari organisasi 

terhadap lingkungan, strategi merupakan inti yang menjadi pusat semua kegiatan 
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utama lainya dari organisasi. Karena ia meresapi dan mengendalikan semua tindakan 

penting organisasi. Strategi merupakan faktor yang sangat penting dan menentukan 

keberhasilan atau kegagalan sebuah organisasi. 

 

2. Tipe-Tipe Strategi 

Dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan dan misi organisasi maka suatu organisasi 

menggunakan bentuk atau tipe strategi tertentu. Menururt Koten dalam Salusu 

(2008:104) tipe-tipe strategi meliputi:  

a. Corporate Strategy (strategi organisasi). Strategi ini berkaitan dengan perumusan 

misi, tujuan, nilai-nilai, dan inisiatif-inisiatif strategis yang baru;  

b. Program Strategy (strategi program). Strategi ini lebih memberi perhatian pada 

implikasi-implikasi strategis dari suatu program tertentu. 

c. Resource Support Strategy (strategi pendukung sumber daya). Strategi ini 

memusatkan perhatian pada memaksimalkan pemanfaatan sumber-sumber daya 

esensial yang tersedia guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi.  

d.  Institutional Strategy (strategi kelembagaan). Fokus dari strategi institusional 

ialah mengembangkan kemampuan organisasi untuk melaksanakan inisiatif-

inisiatif strategi.  

Dispenda Kota Bandar Lampung termasuk dalam strategi Institutional Strategy 

(strategi kelembagaan). Fokus dari strategi institusional ialah mengembangkan 

kemampuan organisasi untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif strategi 
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B. Inovasi 

1. Definisi Inovsi 

 

Istilah inovasi memang selalu diartikan secara berbeda-beda oleh beberapa ahli. 

Menurut Suryani (2008:304), Inovasi dalam konsep yang luas sebenarnya tidak hanya 

terbatas pada produk. Inovasi dapat berupa ide, cara-cara ataupun obyek yang 

dipersepsikan oleh seseorang sebagai sesuatu yang baru. Inovasi juga sering 

dugunakan untuk merujuk pada perubahan yang dirasakan sebagai hal yang baru oleh 

masyarakat yang mengalami. Namun demikian, dalam konteks pemasaran dan 

konteks perilaku konsumen inovasi dikaitkan dengan produk atau jasa yang sifatnya 

baru. Baru untuk merujuk pada produk yang memang benar-benar belum pernah ada 

sebelumnya di pasar dan baru dalam arti ada hal yang berbeda yang merupakan 

penyempurnaan atau perbaikan dari produk sebelumnya yang pernah ditemui 

konsumen di pasar. 

 

Kata inovasi dapat diartikan sebagai “proses” atau “hasil” pengembangan dan atau 

pemanfaatan atau mobilisasi pengetahuan, keterampilan (termasuk keterampilan 

teknologis) dan pengalaman untuk menciptakan atau memperbaiki produk, proses 

yang dapat memberikan nilai yang lebih berarti. Menurut Rosenfeld dalam Sutarno 

(2012:132), inovasi adalah transformasi pengetahuan kepada produk, proses dan jasa 

baru, tindakan menggunakan sesuatu yang baru. Sedangkan menurut Mitra pada buku 

tersebut dan pada halaman yang sama, bahwa inovasi merupakan eksploitasi yang 

berhasil dari suatu gagasan baru atau dengan kata lain merupakan mobilisasi 
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pengetahuan, keterampilan teknologis dan pengalaman untuk menciptakan produk, 

proses dan jasa baru. 

Menurut Brotus dalam Nuryamin, (2011) mendefinisikan inovasi adalah yang tepat 

bagi sektor publik yaitu suatu perubahan dalam kebaikan atau praktek manajemen 

yang mengarah kepada perbaikan terbaru dalam level layanan atau kuantitas atau 

kualitas output oleh suatu organisasi termasuk organisasi pemerintah 

 

Namun menurut Vontana (2009:20), inovasi adalah kesuksesan ekonomi dan sosial 

berkat diperkenalkannya cara baru atau kombinasi baru dari cara-cara lama dalam 

mentransformasi input menjadi output yang menciptakan perubahan besar dalam 

hubungan antara nilai guna dan harga yang ditawarkan kepada konsumen dan/atau 

pengguna, komunitas, sosietas dan lingkungan. Hampir sama dengan inovasi 

organisasi menurut Sutarno (2012:134-135) yang didefinisikan sebagai cara-cara baru 

dalam pengaturan kerja, dan dilakukan dalam sebuah organisasi untuk mendorong 

dan mempromosikan keunggulan kompetitif. Inti dari inovasi organisasi adalah 

kebutuhan untuk memperbaiki atau mengubah suatu produk, proses atau jasa. Inovasi 

organisasi mendorong individu untuk berpikir secara mandiri dan kreatif dalam 

menerapkan pengetahuan pribadi untuk tantangan organisasi. Semua organisasi bisa 

berinovasi termasuk untuk organisasi perusahaan, rumah sakit, universitas, dan 

organisasi pemerintahan. Pentingnya nilai, pengetahuan dan pembelajaran dalam 

inovasi organisasi sangat penting. 
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Menurut Griffin (2003:397) inovasi adalah usaha yang terkelola dari suatu organisasi 

untuk mengembangkan produk atau jasa baru, atau kegunaan baru dari produk atau 

jasa yang ada. Inovasi jelas penting karena, tanpa produk atau jasa baru, setiap 

organisasi akan tertinggal jauh di belakang pesaingnya 

 

Menurut Yogi dalam LAN (2007:115), inovasi biasanya erat kaitannya dengan 

lingkungan yang berkarakteristik dinamis dan berkembang. Pengertian inovasi sendiri 

sangat beragam, dan dari banyak perspektif. Menurut Rogers dalam LAN (2007:115) 

menjelaskan bahwa inovasi adalah sebuah ide, praktek, atau objek yang dianggap 

baru oleh individu satu unit adopsi lainnya. 

 

Menurut Rogers dalam LAN (2007:116) mengatakan bahwa inovasi mempunyai 

atribut sebagai berikut: 

1. Keuntungan Relatif 

Sebuah inovasi harus mempunyai keunggulan dan nilai lebih dibandingkan 

dengan inovasi sebelumnya. Selalu ada sebuah nilai kebaruan yang melekat dalam 

inovasi yang menjadi ciri yang membedakannya dengan yang lain. 

2. Kesesuaian 

Inovasi juga sebaiknya mempunyai sifat kompatibel atau kesesuain dengan  

inovasi yang digantinya. Hal ini dimaksudkan agar inovasi yang lama tidak serta 

merta dibuang begitu saja, selain karena alasan faktor biaya yang sedikit, namun 

juga inovasi yang lama menjadi bagian dari proses transisi ke inovasi terbaru. 

Selain itu juga dapat memudahkan proses adaptasi dan proses pembelajaran 

terhadap inovasi itu secara lebih cepat. 
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3. Kerumitan 

Dengan sifatnya yang baru, maka inovasi mempunyai tingkat kerumitan yang 

boleh jadi lebih tinggi dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. Namun 

demikian, karena sebuah inovasi menawarkan cara yang lebih baru dan lebih baik, 

maka tingkat kerumitan ini pada umumnya tidak menjadi masalah penting. 

4. Kemungkinan Dicoba 

Inovasi hanya bisa diterima apabila telah teruji dan terbukti mempunyai 

keuntungan atau nilai dibandingkan dengan inovasi yang lama. Sehingga sebuah 

produk inovasi harus melewati fase “uji publik”, dimana setiap orang atau pihak 

mempunyai kesempatan untuk menguji kualitas dari sebuah inovasi. 

5. Kemudahan diamati 

Sebuah inovasi harus juga dapat diamati, dari segi bagaimana sebuah inovasi 

bekerja dan menghasilkan sesuatu yang lebih baik. 

 

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli maka peneliti dapat menarik kesimpulan 

bahwa inovasi merupakan suatu penemuan baru yang berbeda dari yang sebelumnya 

berupa hasil pemikiran dan ide yang dapat dikembangkan juga diimplementasikan 

agar dirasakan manfaatnya. 

 

Inovasi erat kaitannya teknologi dan informasi, khususnya internet, memiliki peranan 

penting dalam meningkatkan transparansi. Richard Heeks dalam LAN (2007:98) 

mengelompokkan manfaat tekonologi informasi dan komunikasi dalam dua 

kelompok, yaitu: 
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1. Manfaat pada Tingkat Proses 

a. Menghemat biaya: mengurangi biaya transaksi bagi masyarakat untuk akses ke 

informasi pemerintah dan mengirim informasi ke pemerintah, mengurangi biaya 

bagi pemerintah untuk menyediakan inoformasi. 

b. Menghemat waktu: mempercepat proses internal dan proses pertukaran data 

dengan instansi lain. 

c. Mengurangi keterbatasan: dimanapun, kapanpun informasi dan layanan 

pemerintah dapat diakses oleh masyarakat. 

d. Keputusan yang lebih baik: pimpinan dapat mengontrol kinerja stafnya, 

mengontrol kegiatan, ataupun mengontrol kebutuhan. 

 

2. Manfaat pada Tingkat Pengelolaan 

a. Merubah perilaku aparatur: mengurangi interes pribadi dan meningkatkan 

interes rasional atau nasional. Misalnya dalam mengurangi tindakan korupsi, 

mengurangi pemalsuan, kerja lebih efektif dan efisien dan perlakuan terhadap 

masyarakat yang lebih setara dalam pelayanan publik. 

b. Merubah perilaku masyarakat: partisipasi yang lebih besar terhadap proses 

pemerintahan dan memperluas kesempatan pemasok untuk ambil bagian dalam 

pelayanan pengadaan barang atau jasa. 

c. Pemberdayaan: meningkatkan keseimbangan kekuatan antar kelompok, melalui 

kemudahan, akses ke informasi kepemerintahan. Pemberdayaan aparatur lebih 

meningkat melalui akses ke informasi yang dibutuhkan mereka dalam 
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menjalankan tugas dan fungsinya, pemberdayaan pemasok melalui akses ke 

informasi tentang pengadaan barang dan jasa dan pemberdayaan manajer 

melalui akses ke informasi mengenai stafnya dan sumberdaya lainnya. 

 

2. Jenis-Jenis Inovasi 

Menciptakan inovasi harus bisa menentukan inovasi seperti apa yang seharusnya 

dilakukan dalam meningkatkan pelayanan agar inovasi tersebut dapat berguna dan 

bertahan lama. Jenis-jenis inovasi menurut Robertson dalam Nugroho (2003:395) 

diharapkan dapat memberikan masukan yang positif dalam menciptakan inovasi, 

jenis-jenis inovasi tersebut antara lain: 

a. Inovasi Terus Menerus 

Adalah modifikasi dari produk yang sudah ada dan bukan pembuatan produk 

yang baru sepenuhnya. Inovasi ini menimbulkan pengaruh yang paling tidak 

mengacaukan pola perilaku yang sudah mapan. 

b. Inovasi Terus Menerus Secara Dinamis 

Mungkin melibatkan penciptaan produk baru atau perubahan produk yang sudah 

ada, tetapi pada umumnya tidak mengubah pola yang sudah mapan dari kebiasaan 

belanja pelanggan dan pemakaian produk. 

c. Inovasi Terputus 

Melibatkan pengenalan sebuah produk yang sepenuhnya baru yang menyebabkan 

pembeli mengubah secara signifikan pola perilaku mereka. Nugroho (2003:395) 

berpendapat bahwa kebanyakan produk baru berasal dari bentuk terus menerus. 
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3. Pengaplikasian Definisi Dari Inovasi 

Terdapat empat faktor yang mendasarinya, menurut Nugroho (2003:398), terdiri dari: 

a. Orientasi Produk 

Konsumen menyukai produk yang menawarkan kualitas dan performance terbaik 

serta inovatif. Perusahaan seringkali mendesain produk tanpa input dari customer.  

b. Orientasi Pasar 

Kunci untuk mencapai tujuan organisasi terdiri dari penentuan kebutuhan dan 

keinginan dari target market serta memberikan kepuasan secara lebih baik 

dibandingkan pesaing. 

 

Ada empat faktor yang menjadi landasan utama konsep ini, yaitu: 

1. Penetuan target market secara tepat dan mempersiapkan program pemasaran 

yang sesuai. 

2. Fokus pada customer needs untuk menciptakan customer satisfaction. 

3. Integrated marketing, setiap bagian atau departement dalam perusahaan 

bekerja sama untuk melayani kepentingan konsumen yang terdiri dari dua 

tahap, yaitu: fungsi-fungsi marketing harus terkoordinir dan kerjasama antar 

departement. 

4. Profitability, profit diperoleh melalui penciptaan nilai pelanggan yang 

berkualitas, pemuasan akan kebutuhan pelanggan lebih baik daripada pesaing. 
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c. Orientasi Perusahaan 

Adalah menentukan keinginan dan kebutuhan dari target market dan memberikan 

kepuasan secara lebih baik dibandingkan para pesaing melalui suatu cara yang 

dapat meningkatkan kesejahteraan konsumen dan masyarakat. 

d. Orientasi Konsumen 

Pada prinsipnya dalam penyebaran produk baru (inovasi), konsumen 

menginginkan produk yang ada tersedia di banyak tempat, dengan kualitas yang 

tinggi, akan tetapi dengan harga yang rendah sehingga konsumen lebih banyak 

mengkonsumsi barang dan bahkan sampai pembelian yang berulang- ulang. 

  

C. Tinjauan Pajak 

1. Definisi Pajak 

Menurut UU No.28 Tahun 2007 Pasal 1 Tentang Ketentuan Umum dan Perpajakan. 

Pajak merupakan suatu kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh setiap 

orang maupun badan yang sifatnya memaksa namun tetap berdasarkan pada undang-

undang, dan tidak mendapat imbalan secara langsung serta digunakan untuk 

kebutuhan negara juga kemakmuran rakyatnya. 

 

Pajak menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah pungutan wajib, biasanya 

berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada 

negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang 

dan sebagainya.  
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Menurut Djajadiningrat dalam Prasetya (2016:14) “Pajak adalah sebagai suatu 

kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan 

suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi 

bukan sebagai hukumam, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat 

dipaksankan, tetapi tidak ada jasa timbal balik Negara secara langsung, untuk 

memelihara kesejahteraan umum”. 

 

Sedangkan menurut Feldmann dalam Prasetya (2016:15) “pajak adalah prestasi yang 

dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang 

ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata 

digunakan untuk menutup pengeluaran- pengeluaran umum”. 

 

Farida dan Azman (2013:4) bahwa pengelolaan pajak daerah harus didukung melalui 

pendataan, dengan kegiatan sebagai berikut, menghimpun, mengelola dan mencatat 

data objek pajak dan subjek pajak restoran, melakukan pemeriksaan lapangan dan 

lokasi serta melaporkan hasilnya, membuat daftar mengenai formulir Surat 

Pemberitahuan (SPT) yang belum diterima kembali. 

 

Smith dalam Damayanti (2010:20) memaparkan beberapa kriteria mengenai 

pemungutan pajak yang baik oleh pemerintah yang dikenal dengan sebutan Prinsip 

Smith Canons yaitu kriteria kemudahan dalam administrasi. Dalam melakukan 

penetapan suatu pajak, hendaknya kemudahan administrasi perlu untuk 

dipertimbangkan baik dari sisi petugas pajak maupun dari sisi wajib pajak. Bilamana 

pemerintah menerapkan sistem administrasi yang rumit, tentunya hal ini menjadi 
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pemicu bagi wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak. Sementara dari sisi 

petugas pajak, sebagian instansi pemungut pajak memiliki keterbatasan terkait 

dengan sumber daya manusia, baik kuantitas maupun kualitasnya. Selain itu, tidak 

adanya sistem administrasi yang baik, tentunya akan sangat sulit bagi pemerintah 

untuk menentukan objek pajak, besaran tarif pajak yang harus dibayar, dan 

mekanisme penjatuhan sanksi  

 

Muchsin (2013:2) bahwa perlunya melakukan reformasi prosedur organisasi 

diantaranya penyederhanaan prosedur untuk mengisi formulir Surat Setoran Pajak, 

dan pelaporan pajak. Untuk mengakses suatu pelayanan dan pemeriksaan melalui 

program komputerisasi, seperti pelaporan pajak (e–reporting, e–SPT on line) 

kemudian untuk mempercepat pelayanan kepada wajib pajak yaitu dengan menambah 

petugas dan counter pelayanan. Selalu memberikan informasi yang berguna bagi 

wajib pajak, seperti penunjukan account respentative, memberikan fasilitas yang 

memadai untuk para wajib pajak, untuk menampung saran dari wajib pajak dibentuk 

tempat pelayanan terpadu. Intensitas volume pelayanan dan pemeriksaan berjalan 

sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

 

Dari beberapa pengertian tentang pajak di atas, dapat dikatakan bahwa pajak ialah 

suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang 

disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan 

tertentu, tetapi bukan sebagai hukumam, menurut peraturan yang ditetapkan 

pemerintah serta dapat dipaksankan, tetapi tidak ada jasa timbal balik Negara secara 

langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum. 
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2. Pengelompokan Pajak 

Prakosa dalam Prasetya (2016:26) bahwa potensi pajak merupakan hasil temuan 

pendataan di lapangan yang berkaitan jumlah serta frekuensi obyek pajak yang 

kemudian dikalikan dengan tarif dasar pajak. Potensi pajak sangat menentukan 

besarnya pajak daerah yang dapat dipungut, dengan demikian besarnya potensi pajak 

perlu diketahui untuk menetapkan besarnya target penerimaan pajak pada suatu 

periode. 

 

Menurut Mardiasmo Prasetya (2016:16) adalah terdapat berbagai jenis pajak, yang 

dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokkan menurut golongan, 

menurut sifat dan menurut lembaga penguji. Berikut adalah penggolongan pajak: 

1. Pengelompokan Pajak menurut golongannya dibedakan menjadi dua yaitu: 

a. Pajak Langsung 

b. Pajak Tidak Langsung 

2. Pengelompokan Pajak menurut sifatnya dibedakan menjadi dua yaitu: 

a. Pajak Subjektif 

b. Pajak Objektif 

3. Pengelompokan Pajak Menurut Lembaga Pemungutnya Dibedakan menjadi dua 

yaitu: 

a. Pajak Pusat atau Negara 

b. Pajak Daerah 
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.Jinghan dalam Damayanti (2010:18), dalam rangka meningkatkan pembangunan 

ekonomi suatu negara, pajak juga berperan untuk mencapai tujuan-tujuan sebagai 

berikut : 

a) Untuk membatasi konsumsi dan dengan demikian mentransfer sumber 

dari konsumsi ke insvestasi. 

b) Untuk meningkatkan dorongan menabung dan menanam modal. 

c) Untuk mentransfer sumber dari tangan masyarakat ke tangan pemerintah 

sehingga memungkinkan adanya investasi pemerintah. 

d) Untuk memodifikasi pola investasi. 

e) Untuk mengurangi ketimpangan ekonomi. 

f) Untuk memobilisasi surplus ekonomi. 

 

3. Tata Cara Pemungutan Pajak 

Menurut Mardiasmo Prasetya (2016:17) tata cara pemungutan pajak dapat dibagi 

menjadi tiga yaitu : 

1. Stelsel Pajak 

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan tiga stelsel: 

a. Stelsel nyata (real stelsel) 

b. Stelsel anggapan (fictieve stelsel) 

c. Stelsel campuran 

2. Asas Pemungutan Pajak 

Pemungutan pajak mempunyai 3 asas, yaitu: 

a. Asas Domisili (asas tempat tinggal) 
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b. Asas sumber 

c. Asas kebangsaan 

3. Sistem Pemungutan Pajak 

Pemungutan pajak mempunyai 3 sistem, antara lain: 

a. Official Assessment System 

Pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk 

menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib pajak. 

Ciri-cirinya sebagai berikut. 

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada 

pada fiskus 

2. Wajib Pajak bersifat pasif 

3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus 

 

b. Self Assessment System 

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk 

menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Ciri-cirinya sebagai berikut: 

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak 

sendiri 

2. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri 

pajak yang terutang. 

3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi 
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c. With Holding System 

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga (bukan 

fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya 

pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya adalah wewenang menentukan 

besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib 

Pajak. 

 

4. Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak 

Pengertian eksentifikasi pajak menurut Surat Edaran Direktorat Jendral pajak No. SE-

06/PJ.9/2001 Tentang Pelaksanaan Ektensifikasi pajak dan Intensifikasi pajak. 

Eksentifikasi pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib 

pajak terdaftar dan perluasaan objek dalam administrasi Direktorat Jendaral Pajak 

(DJP). Ekstensifikasi pajak memfokuskan pada peningkatan kesadaran wajib pajak 

dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan memfokuskan pada penambahan 

jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan objek pajak.  

 

Sementara Halim (2008:117) mengatakan bahwa ekstensifikasi adalah langkah 

perluasan atau penambahan jenis pendapatan daerah yang dapat di pungut selain dari 

pendapatan yang ada. Ekstensifikasi adalah usaha-usaha untuk menggali sumber-

sumber pendapatan asli daerah yang baru. Namun, dalam upaya ekstensifikasi ini, 

khususnya yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, tidak boleh 

bertentangan dengan kebijakan pokok nasional, yakni pungutan pajak dan retribusi 

daerah yang dilaksanakan tidak semata-mata untuk menggali pendapatan daerah 
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berupa sumber penerimaan yang memadai, tetapi juga untuk melaksanakan fungsi 

fiskal lainnya agar tidak memberatkan bagi masyarakat. Hal ini bermakna bahwa, 

untuk menciptakan objek pajak baru tidak boleh dilakukan dengan cara memberatkan 

masyarakat yang akan menjadi wajib pajak baru. 

Menurut Suwarno dalam Muchsin (2016:80) ekstensifikasi berupa menciptakan iklim 

investasi untuk mengundang investor.Sumber-sumber Pembiayaan Pemerintah 

Daerah Secara garis besar, sumber pembiayaan (pendapatan) ini dapat 

diklasifikasikan ke dalam dua kategori sumber pembiayaan. Kategori pertama adalah 

pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber-sumber diluar pemerintah 

daerah (external source). yang kedua ini merupakan pendapatan yang digali dan 

ditangani sendiri oleh pemerintah daerah dari sumber-sumber pendapatan yang 

terdapat dalam wilayah yurisdiksinya. 

 

Sedangkan menurut Abubakar dalam Afandy (2013:5) ekstensifikasi pajak dan 

retribusi daerah merupakan suatu kebijakan yang dilakukan oleh daerah 

kota/kabupaten dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah melalui 

penciptaan sumber-sumber pajak Kegiatan investasi memberikan kontribusi yang 

sangat besar dan baik terhadap upaya peningkatan penerimaan pajak dan retribusi 

daerah pada khususnya dan penerimaan pendapatan asli daerah pada umumnya. 

 

Soemitro dalam Sedana (2012:4) mengartikan ekstensifikasi pajak adalah cara 

meningkatkan penerimaan pajak dengan cara perluasan pemungutan pajak dalam arti 

menambah wajib pajak baru dan menciptakan pajak-pajak baru atau memperluas 
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ruang lingkup pajak yang ada. Usaha-usaha yang dapat dilakukan dalam kegiatan 

ekstensifikasi salah satunya adalah memperluas objek pajak. 

Sedangkan intensifikasi menurut Surat Edaran Direktorat Jendral pajak No. SE-

06/PJ.9/2001 Tentang Pelaksanaan Ektensifikasi pajak dan Intensifikasi pajak adalah 

adalah kegiatan optimalisasi penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang 

telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi DJP, dan dari hasil pelaksanaan 

ekstensifikasi wajib pajak. Intensifikasi pajak merupakan cara meningkatkan 

pendapatan daerah dengan memfokukan pada kegiatan optimalisasi penggalian 

pendaptan atau penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah 

tercatat. 

 

Menurut Abubakar dalam Afandy (2013:5) intensifikasi pajak dan retribusi daerah 

diartikan sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh pemerintah kota/kabupaten untuk 

meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah yang biasanya diaplikasikan 

dalam bentuk perubahan tarif pajak dan retribusi daerah dan peningkatan pengelolaan 

pajak dan retribusi daerah. 

 

Menurut Saleh dalam Muchsin (2016:82) bahwa usaha-usaha intensifikasi dalam hal 

pajakdan retribusi daerah misalnya dapat dilakukan sebagai berikut: 

a. Menetapkan target atau wajib setor minimum (wasmin) kepada unit dinas 

pendapatan di daerah-daerah untuk setip jenis pajak dan retribusi daerah. 

b. Memperluas jumlah wajib pajak. 

c. Berusaha memperpendek jarak antarawajib pajak dengan fiskus. 
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d. Meningkatkan kemampuan aparatur dinas 

e. Mengadakan koordinasi secara internal dan eksternal baik vertikal maupun 

horisontal.Selalu meninjau dan mengajukan perubahan tarif yang dianggap 

kurang memadai dengan kenyataan. 

 

Sedangkan Sidik dalam Faradita (2014:4) mendefinisikan intensifikasi sebagai upaya 

melakukan efektivitas dan efisiensi sumber atau pendapatan daerah yang sudah ada. 

Upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan 

pendapatan daerah antara lain melalui cara-cara sebagai berikut: 

1. Memperluas basis penerimaan 

2. Memperkuat proses pemungutan 

3. Meningkatkan pengawasan 

4. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan 

5. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang baik. 

 

Tunliu dalam Idayati (2014:6) mengatakan bahwa usaha-usaha intensifikasi dalam hal 

pajak dan retribusi daerah misalnya dapat dilakukan sebagai berikut: (1) Menetapkan 

target atau wajib setor minimum (wasmin) kepada unit dinas pendapatan di daerah- 

daerah untuk setup jenis pajak dan retribusi daerah; (2) Memperluas jumlah wajib 

pajak; (3) Berusaha memperpendek jarak antara wajib pajak dengan fiskus; (4) 

Meningkatkan kemampuan aparatur dinas; (5) Mengadakan koordinasi secara internal 

dan eksternal baik vertikal maupun horizontal; (6) Selalu meninjau dan mengajukan 

perubahan tarif yang dianggap kurang memadai dengan kenyataan. 
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Boediono dalam Yusuf (2010:51) bahwa terdapat tiga fungsi utama aparatur 

perpajakan untuk menjamin suksesnya sistem perpajakan (termasuk pelaksanaan 

kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi), yaitu penyuluhan, pelayanan, dan 

pengawasan. Ketiga hal tersebut tidak boleh dipisahkan dan harus berjalan bersamaan 

untuk mewujudkan sistem perpajakan yang baik bertujuan untuk meningkatkan 

pendapatan negara dari sektor pajak. Selain itu kesadaran wajib pajak sangat 

dibutuhkan karena dengan meningkatkan kesadaran dan jumlah wajib pajak maka 

akan meningkatkan jumlah pendapatan negara melalui pajak. 

 

5. Pajak Daerah 

Menurut Davey dalam Komala (2012:16) pajak daerah adalah pajak yang di punggut 

oleh pemerintah daerah dengan pengaturan dan daerah sendiri, dipungut berdasarkan 

peraturan nasional tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah dan di 

tetepkan dan atau dipunggut oleh pemerintah daerah. 

 

Pajak daerah menurut Siahaan (2013:9) adalah iuran wajib yang dilakukan oleh 

daerah kepada orang atau pribadi atau badan tanpa imbalan langsungyang 

seimbang,yang dipaksakan berdasarkan undang undang yang berlaku,yang digunakan 

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. 

Menurut Undang-undang No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah, yang selanjutnya 

disebut Pajak, 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 
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bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan UU nomor 28 tahun 2009 

pajak kabupaten/kota dibagi menjadi beberapa sebagai berikut: 

1. Pajak Hotel, 

2. Pajak Restoran, 

3. Pajak Hiburan, 

4. Pajak Reklame, 

5. Pajak Penerangan Jalan, 

6. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan,  

7. Pajak Parkir, Pajak Air Tanah,  

8. Pajak Sarang Burung Walet, 

9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, 

10. dan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.  

 

Seperti halnya dengan pajak pada umumnya, pajak daerah mempunyai peranan ganda 

yaitu: 

a) Sebagai sumber pendapatan daerah (budegtary) 

b) Sebagai alat pengatur (regulatory) 

 

Boediono dalam Yusuf (2010:51) mengatakan bahwa, Secara berurutan sistem dan 

prosedur yang dilakukan bidang PAD dalam pengelolaan pemungutan pajak daerah 

terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 

1) Pendaftaran, dengan kegiatan sebagai berikut: 

a) Mendistribusikan dan menerima formulir pendaftaran yang telah diisi oleh wajib 

pajak restoran; 
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b) Membuat laporan tentang formulir pendaftaran wajib pajak restoran yang belum 

diterima kembali;  

c) Mencatat nama dan alamat calon wajib pajak restoran berdasarkan formulir 

yang diberikan; d) Menetapkan nomor pokok wajib pajak daerah (NPWPD). 

 

2) Pendataan, dengan kegiatan sebagai berikut: 

a) Menghimpun, mengelola dan mencatat data objek pajak dan subjek pajak 

restoran; 

b)  Melakukan pemeriksaan lapangan dan lokasi serta melaporkan hasilnya; 

c) Membuat daftar mengenai formulir Surat Pemberitahuan (SPT) yang belum 

diterima kembali. 

 

3) Dokumentasi dan Pengolahan Data, dengan kegiatan:  

a) Membuat dan memelihara daftar induk wajib pajak restoran; 

b) Memberikan kartu pengenal NPWPD; 

c) Menyimpan arsip surat pajakan restoran yang berkaitan dengan pendaftaran dan                                  

pendataan  

 

 

6. Pajak Restoran  

Menurut undang-undang Nomor 28 tahun 2009 pasal 1 angka 22 dan 23 (dalam 

Pahala, 2013), pajak restoran adalah pajak pelayanaan restoran yang disediakan oleh 

restoran.sedangkan yang dimaksud restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan 

miniumandengan dipunggut bayaran, yang mencakup rumah makan, kafetaria, kantin 

warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/ketering. 
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Menurut peraturan daerah Kota Bandar Lampung nomor 01 tahun 2011 tentang pajak 

daerah, Pajak Restoran dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. 

Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.Pelayanan 

yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan 

penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik 

dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain dan jasa boga/katering.Tidak 

termasuk objek  

 

Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang 

disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp.250.000,- (dua 

ratus lima puluh ribu rupiah) per hari. Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi 

atau Badan yang membeli makanan dan/ atau minuman dari Restoran. Wajib Pajak 

Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran. 

 

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang 

seharusnya diterima restoran.Pajak Restoran adalah Pajak Progresif, dengan 

klasifikasi sebagai berikut: Pajak Restoran dengan omzet Rp.250.000,- sampai 

dengan Rp.350.000,- per hari, ditetapkan sebesar 5% (lima.Tarif Pajak Restoran 

dengan omzet lebih dari Rp.350.000,- sampai dengan Rp.600.000,- per hari, 

ditetapkan. Tarif Pajak Restoran dengan omzet diatas Rp.600.000,- per hari, 

ditetapkan sebesar 10%. Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung 

dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal sebelumnya dengan 

dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam. Pajak Restoran yang terutang 

terjadi pada saat pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan 
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restoran. Dalam hal pembayaran dilakukan sebelum pelayanan restoran diberikan, 

pajak terutang terjadi pada saat dilakukan pembayaran. 

 

7. Pengertian dan Kalasifikasi Rumah Makan dan Restoran 

Definisi rumah makan dan restoran menurut Surat Keputusan (SK) Menteri 

Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi No. KM 73/PW 105/MPPT-85 menjelaskan 

bahwa rumah makan adalah setiap tempat usaha komersial yang ruang lingkup 

kegiatannya menyediakan hidangan dan minuman untuk umum. Dalam SK tersebut 

juga ditegaskan bahwa setiap rumah makan harus memiliki seseorang yang bertindak 

sebagai pemimpin rumah makan yang sehari-hari mengelola dan bertanggungjawab 

atas pengusahaan Rumah makan tersebut. 

 

Menurut Marsum (2000), ada tujuh tipe klasifikasi restoran : 

a. A La Carte Restaurant  

Restoran yang telah mendapatkan ijin penuh untuk menjual makanan, lengkap 

dengan banyak variasi. Dimana konsumen bebas memilih sendiri makanan yang 

mereka kehendaki. Tiap tiap makanan yang tersedia di restoran jenis ini 

memiliki harga tersendiri. 

b. Table D’hote Restaurant  

Restoran yang khusus menjual menu yang lengkap (dari hidangan pembuka 

sampai hidangan penutup), dan tertentu, dengan harga yang telah ditentukan 

pula. 
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c. Cafetaria atau Café 

Restoran kecil yang mengutamakan penjualan kue, roti isi, kopi dan teh. Pilihan 

makanan terbatas dan tidak menjual minuman beralkohol. 

d. Inn Tavern  

Restoran dengan harga yang relatif cukup terjangkau, yang dikelola oleh 

perorangan di tepi kota. Suasana dibuat sangat dekat dan ramah dengan 

konsumennya serta menyediakan hidangan yang lezat.  

e. Snack Bar atau Milk Bar 

Restoran dengan tempat yang tidak terlalu luas yang sifatnya tidak resmi dengan 

pelayanan yang cepat, dimana konsumen mengumpulkan makanan mereka diatas 

baki yang diambil dari atas counter (meja panjang yang membatasi dua ruangan) 

kemudian membawanya sendiri ke meja makan. Konsumen bebas memilih 

makanan yang disukai, disini lebih dikenal dengan nama restoran cepat saji (fast 

food). Makanan yang tersedia umumnya hamburger, roti isi, kentang goreng, 

ayam goreng, nasi, dan mie.  

f. Specialty Restaurant 

Restoran yang suasana dan dekorasi seluruhnya disesuaikan dengan tipe khas 

makanan yang disajikan atau temanya. Restoran-restoran semacam ini 

menyediakan masakan Eropa, China, Jepang, India dan sebagainya. Pelayanan 

sedikit banyak berdasarkan tata cara negara asal makanan spesial tersebut. 
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g. Family Type Restaurant  

Restoran sederhana yang menghidangkan makanan dan minuman dengan harga 

yang relatif murah dan terjangkau. Terutama disediakan untuk tamu- tamu 

keluarga maupun rombongan. 

 

8. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Restoran  

Pemungutan pajak restoran di Indonesia saat ini di dasarkan pada dasar hokum yang 

jelas dan kuat, sehingga harus di patuhi oleh masyarakat dan dihak terkait. Dasar 

hukum menurut  pemungutan pajak restoran pada suatu Kabupaten dan Kota adalah 

sebagaimana berikut 

1. Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi 

daerah 

2. Undang undang Nomor 34 tahun 2000 yang merupakan perubahan atas 

undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang pajak dan retribusi daerah 

3. Peraturan pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang pajak daerah 

4. Peraturan derah Kabupaten/Kota yang mengatur tentang pajak restoran 

5. Keputusan Walikota yang mengatur tentang pajak dan retribusi sebagai 

aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak restoran pada Kota 

dimaksud. 
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9. Objek Pajak dan Bukan Objek Pajak Restoran 

Menurut undang-undang Nomor 28 tahun 2009 pasal 1 angka 22 dan 23 (dalam 

Pahala, 2013) objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. 

Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan 

minuman yang di konsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan 

maupun di tempat lain.termasuk dalam objek pajak restoran adalah rumah makan, 

cafe, bar, dan sejenisnya. 

 

Menurut undang-undang Nomor 28 tahun 2009 pasal 1 angka 22 dan 23 (dalam 

Pahala, 2013) pada pajak restoran tidak semua pelayanan yang diberikan oleh 

restoran dan rumah makan dikenakan pajak. Dalam  Undang undang Nomor 28 tahun 

2009 pasal 37 ayat 3 disebutkan bahwa yang tidak termasuk objek pajak restoran 

adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai  tidak melebihi bata 

tertentu yang ditetapkan dengan peraturan daerah. 

 

Menurut undang-undang Nomor 28 tahun 2009 pasal 1 angka 22 dan 23 (dalam 

Pahala, 2013) pada pajak restoran yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi 

atau badan membeli makanan dan minuman dari restoran. Sedangkan wajib pajak 

adalah orang atau badan yang mengusahakan restoran, yaitu orang atau badan dalam 

bentuk apapun yang dalam bentuk perusahan atau pekerjanya melakukan usaha 

dibidang rumah makan. 

 

Dengan demikian pajak restoran pada pajak restoran subjek dan objek paka tidak 

sama. Di mana konsumen yang membeli makanan dan atau minuman dari restoran 
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merupakan subjek pajak yang membayar (menanggung) pajak sementara orang 

pribadi atau badan yang mengusahkan restoran bertindak sebagai wajib pajak yang 

diberi kewenangan untuk memanggut pajak dari konsumen (subjek pajak) dan 

melaksanakan kewajiban perpajakan lainya. 

 

10. Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Restoran 

Menurut Pahala (2013) dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran 

yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Jika pembayaran dipengaruhi 

oleh hubungan istimewa, harga jual atau penggantian di hitung atas dasar harga pasar 

yang wajar pada saat pembeliaan makanan dan minuman.  Pembayaran adalah jumlah 

uang yang harus dibayar oleh subjek pajak kepada wajib  pajak untuk harga jual baik 

jumlah uang yang dibayarkan maupun penggantian yang seharusnya diminta wajib 

pajak sebagai penukaran atas pembelian makanan dan atau minuman termasuk pula 

semua tambahan dengan nama apa pun juga di lakukan berkaitan dengan usaha 

restoran. 

 

Tarif pajak restoran di tetapkan paling tinggi sebesar sepuluh persen dan ditetapkan 

dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan 

untuk untuk memberikan kelulasan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk 

menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah 

kabupaten atau kota.dengan demikian, setiap daerah kabupaten/kota diberikan 

kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungin berbeda dengan 

kabupaten/kota lainya, asalkan tidak lebih dari sepuluh persen. Sedangkan besaran 
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pokok pajak restoran yang teruatang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak 

dengan dasar pengenaan pajak. 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

   

A. Tipe Penelitian 

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. 

Penelitian ini digunakan karena peneliti ingin mencoba mendapatkan pemahaman 

yang lebih baik mengenai deskripsi, gambaran faktual, dan akurasi tentang fakta-

fakta dari strategi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung dalam 

meningkatkan pajak rsetoran. Hal ini sesuai dengan pendapat Nazir (2005:55) yang 

meyatakan bahwa tipe penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan 

untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan 

akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang 

diselidiki. Sehingga, Penelitian kualitatif deskriptif ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan secara terperinci fenomena-fenomena yang terjadi guna melihat 

strategi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan pajak 

restoran. 

 

B. Fokus penelitian 

Fokus penelitan dilakukan sebagai upaya membatasi studi ini dalam sebuah kerangka 

kerja yang jelas dan untuk memberikan batasan dalam pengumpulan data sehingga 

dengan pembatasan ini peneliti memfokuskan penelitan terhadap masalah yang 
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menjadi tujuan peneliti.sesuai dengan rumusan masalah, maka peneliti memfokuskan 

pada permasalahan sebagai berikut: 

 

1. Upaya Ekstensifikasi 

Ekstenifikasi merupakan suatu kondisi yang menekankan pada upaya penjangkauan 

sesuatu secara lebih luas daripada yang telah ada. 

a. Perluasan pemungutan pajak restoran setiap tahunya. 

b. Penambahan pajak baru dengan menemukan wajib objek pajak baru.     

menciptakan pajak-pajak baru, atau memperluas ruang lingkup pajak yang ada. 

c. Inovasi pemungutaan pajak restoran di kota Bandar Lampung.  

 

2. Intensifikasi memiliki makna penekanan dalam pencapaian tujuan dengan 

memanfaatkan sumber-sumber yang ada. untuk mengefektifkan pemungutan pajak 

terhadap subjek dan objek pajak yang sudah dikenakan sebelumnya dengan 

memberikan kegiatan penerangan, penyuluhan dan sosialisasi pajak lainnya. Sistem 

intensifikasi pajak maksudnya untuk meningkatkan pajak dengan mengintesifkan 

segi-segi: 

a. Intensifikasi cara pemungutan pajak restoran. 

b. Mengintensifkan peraturan pelaksana. 

c. Inovasi dalam intensifikasi. 
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C. Sumber Data 

1. Data Primer  

 

Yaitu merupakan kata-kata dan tindakan (informan), serta peristiwa-peristiwa tertentu 

yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, dan merupakan hasil pengumpulan 

penelitian sendiri selama berada dilokasi penelitian. Data primer merupakan data 

yang diperoleh secara langsung dari respon penelitian, baik dari obeservasi, 

wawancara maupun dokumentasi serta catatan lapangan peneliti yang relevan dengan 

permasalahan yang diteliti, yaitu mengenai strategi dinas pendapatan dalam 

meningkatkan pajak restoran. 

 

2. Data Sekunder 

Data sekunder menurut Indriantoro (2002) merupakan sumber data penelitian yang 

diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan 

dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan 

historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan 

yang tidak dipublikasikan. 

 

D. Metode Pengumpulan Data 

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah: 

1. Wawancara 

Merupakan salah satu pengumpulan data dengan meminta keterangan secara lisan 

kepada subyek penelitian. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data lebih 
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lengkap dan mengetahui kinerja pemerintah yang berhubungan dengan masalah yang 

diteliti. 

 

Tabel 3 Informan Penelitian 

 
No Nama Jabatan 

1 Nety Martianie Kasi Dana Perimbangan Dan Lain-lain 

Dispenda Kota Bandar Lampung. 

2 Dedeh Ernawati Kabid perencanaan dan Pengendalin 

Operasional  

3 Trijaya Putra Kepala UPT Kedaton 

4 Afriyadi Kepala UPT Enggal 

5 Sunarto Mie Mas Yanto 

Sumber diolah oleh peneliti 2016 

 

2. Dokumentasi 

Menurut Efferin (2004) dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data 

dengan cara melakukan analisis terhadap semua catatan dan dokumen yang dimiliki 

oleh organisasi yang terpilih sebagai objek penelitian, atau data dari inividu sebagai 

objek penelitian. Penulis mengumpulkan data yang berkaitan dengan Dinas 

Pendapatan daerah Kota Bandar Lampung untuk tahun 2014. 

 

3. Observasi 

Metode observasi merupakan sebuah tekhnik pengumpulan data yang mengharuskan 

peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, 

pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, pristiwa, tujuan dan perasaan. Tetapi tidak 

semua perlu diamati oleh penelti,hanya hal-hal yang berkaitan atau sangat relevan 

dengan data yang dibutuhkan. 
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E. Teknik Analisis Data 

Menurut Bogdan dan Biklen dalam Moleong (2005:248), analisis data kualitatif 

adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan 

dengan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, 

mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan 

apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. 

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data 

menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2006), teknis analisis data tersebut 

meliputi langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Reduksi data (Data Reduction).  

Yaitu suatu proses merangkum, pemilihan hal-hal yang pokok, memfokuskan 

pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang 

sudah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah 

peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila 

diperlukan. Reduksi data dilakukan secara terus menerus selama proses penelitian 

berlangsung. Data yang diperoleh dari hasil wawancara di lapangan, dianalisa 

melalui tahapan penajaman informasi, penggolongan berdasarkan kelompoknya, 

pengarahan atau diarahkan dari arti data tersebut. 

 

2. Penyajian data (Data Display). 

Yaitu penyusunan sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan adanya 

penarikan kesimpulan dan penarikan tindakan. Pada penelitian ini, secara teknis 

data-data yang telah di organisir kedalam matriks analisis data akan disajikan 
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kedalam bentuk teks naratif, gambar, tabel, foto, dan bagan. Penyajian data 

dilakukan dengan mendeskripsikan hasil temuan dalam wawancara terhadap 

informasi serta menghadirkan dokumen sebagai penunjang data. 

 

3. Penarikan kesimpulan. 

Penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan secara terus menerus selama 

penelitian berlangsung, yaitu sejak awal memasuki lokasi penelitian dan selama 

pengimpulan data. Peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari pola, tema, 

hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya yang 

dituangkan dalam kesimpulan yang tentatif. Akan tetapi dengan bertambahnya 

data melalui proses verifikasi secara terus menerus, maka akan diperoleh 

kesimpulan yang bersifat “grounded”, dengan kata lain setiap kesimpulan 

senantiasa terus dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung. 

 

D. Teknik Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan standar validitas dari data yang diperoleh peneliti. 

Menurut Moleong (2007) untuk menentukan keabsahan data dalam penelitian 

kualitatif harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu dalam pemeriksaan data dan 

menggunakan kriteria teknik memeriksa kredibilitas data (derajat kepercayaan).  

 

Dalam penelitian ini, kriteria keabsahan data yang akan digunakan adalah kriteria 

derajad kepercayaan (credibility), penerapan derajad kepercayaan (credibility) pada 

dasarnya menggantikan konsep validiats internal dari nonkualitatif. Kriteria ini 

berfungsi untuk melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan 
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penemuannya dapat dicapai dan mempertunjukkan derajat kepercayaan (credibility) 

hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda 

yang sedang diteliti. 

 

Adapun untuk memeriksa derajat kepercayaan (credibility) ini menggunakan 

triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan suatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau 

sebagai bahan pembanding terhadap data itu. Triangulasi dianggap sebagi cara terbaik 

untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam 

konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan 

hubungan dari berbagai pandangan. Dalam penelitian ini triangulasi yang dilakukan 

oleh peneliti yaitu dengan memeriksa temuan di lapangan dengan 

membandingkannya berbagai sumber, metode, dan teori yang berhubungan dengan 

pembahasan. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM PENELITIAN 

 

 

A. Gambaran Umum Kota Bandar Lampung 

 

Kota Bandar Lampung merupakan Ibu Kota Provinsi Lampung. Oleh karena itu, 

selain merupakan pusat kegiatan pemerintahan, sosial, politik, pendidikan dan 

kebudayaan, kota ini juga merupakan pusat kegiatan perekonomian daerah Lampung. 

Kota Bandar Lampung terletak di wilayah yang strategis karena merupakan daerah 

transit kegiatan perekonomian antarpulau Sumatera dan Pulau Jawa, sehingga 

mengguntungkan bagi pertumbuhan dan pengembangan Kota Bandar Lampung, 

sebagai pusat perdagangan, industri dan pariwisata sehingga secara langsung akan 

berpengaruh terhadap pendapatan bagi daerah Kota Bandar Lampung. 

 

Secara geografis Kota Bandar Lampung terletak pada 5,20’ sampai dengan 5,30’ 

lintang selatan dan 105,28’ sampai dengan 105,37’ bujur timur. Ibu Kota Provinsi 

Lampung ini berada di Teluk Lampung yang terletak di ujung selatan Pulau 

Sumatera. 

 

Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah 197,22 Km2 yang terdiri dari 13 

kecamatan dan 98 kelurahan. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung 

Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembentukan Kelurahan dan 
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Kecamatan, Kota Bandar Lampung saat ini menjadi 20 kecamatan dan 196 kelurahan. 

 

Tabel 4 Nama Kecamatan, Jumlah Kelurahan, dan Luas Wilayah Kota Bandar 

Lampung 

 
No Nama Kecamatan Jumlah Kelurahan Luas Wilayah (Km2) 

1 Teluk Betung Barat 6 8,89 

2 Teluk Betung Selatan 10 7,30 

3 Panjang 7 21,16 

4 Tanjung Karang Timur 10 6,15 

5 Tanjung Karang Utara 5 9,37 

6 Tanjung Karang Pusat 7 5,31 

7 Tanjung Karang Barat 6 15,14 

8 Kemiling 6 25,02 

9 Kedaton 7 5,26 

10 Rajabasa 4 13,02 

11 Tanjung Senang 4 11,63 

12 Sukarame 6 14,75 

13 Sukabumi 6 11,64 

14 Labuhan Ratu 6 5,62 

15 Wayhalim 6 2,12 

16 Langkapura 5 2,63 

17 Enggal 6 3,00 

18 Kedamaian 7 14,18 

19 Teluk Betung Timur 6 12,10 

20 Bumi Waras 6 2,93 

Sumber: Badan Pusat Statistik 2015 

 

B. Kondisi Perekonomian 

 

Kota Bandar Lampung adalah kota terbesar di Provinsi Lampung. Kondisi 

perekonomian dalam kondisi maju. Pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, 

pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, 

pengadaan air, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, transportasi dan 

pergudangan, penyediaan akomodasi, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan 

asuransi, real estate, jasa perusahaan, administrasi pemerintahan, jasa pendidikan, 

dan jasa kesehatan serta kegiatan sosial yang memiliki perkembangan/peningkatan 

yang pesat dari tahun 2010 hingga ke tahun 2014. Hal tersebut jelas dengan semakin 
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meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi di Kota Bandar Lampung, maka akan 

semakin mempengaruhi tingkat PAD Kota Bandar Lampung. Hal ini berdasarkan 

data Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung yang menyatakan laju pertumbuhan 

Produk Domestik Ragional Bruto (PDRB) Kota Bandar Lampung menurut lapangan 

usaha atas dasar harga konsisten tahun 2010-2014 mengalami peningkatan. 

 

C. Gambaran Umum Dispenda Kota Bandar Lampung 

1. Tugas Pokok dan Fungsi Dispenda Kota Bandar Lampung 

 

Dinas pendapatan daerah merupakan salah satu unsur organisasi pemerintah daerah 

yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam 

bidang pendapatan daerah, mempunyai peranan yang sangat besar dalam penerimaan 

PAD. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Dinas-dinas Kota Bandar Lampung, tugas pokok Dispenda Kota Bandar 

Lampung adalah membantu Walikota Bandar Lampung dalam penyelenggaraan 

sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan dibidang pendapatan daerah 

serta keuangan dalam rangka dekonsentrasi dan tugas pembantuan. 

 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Dispenda Kota 

Bandar Lampung mempunyai fungsi: 

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan. 

2. Perencanaan program dan kegiatan bidang pendapatan. 

3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang 

pendapatan. 
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4. Pengkoordinasian dan pembinaan tugas bidang pendapatan. 

5. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang pendapatan. 

6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan walikota sesuai dengan tugas pokok 

dan fungsinya. 

 

Kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan PAD dilakukan dengan cara 

intensifikasi dan ekstensifikasi yaitu melalui penggalian sumber-sumber PAD yang 

baru, sehingga diharapkan kontribusi PAD terhadap Anggaran Penerimaan dan 

Belanja Daerah (APBD) terus meningkat. Dinamika dan perkembangan sistim 

pemerintahan mengalami perubahan yang pesat sejalan dengan perubahan paradigma 

yang berkembang di masyarakat. Paradigma banyak yang muncul sebagai proses 

demokratisasi dan transparansi pada semua bidang kehidupan. Disisi lain pemerintah 

daerah dihadapkan pada tuntutan untuk mewujudkan good governance dan 

menghadapi tantangan di era globalisasi yang tidak dapat dihindari. 

 

2. Visi dan Misi Dispenda Kota Bandar Lampung 

 

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dispenda Kota Bandar Lampung serta melihat 

latar belakang yang ada, maka visi Dispenda Kota Bandar Lampung adalah 

menjadikan “Dispenda menjadi institusi yang profesional”. Visi ini disusun atas dasar 

komitmen semua anggota organisasi Dispenda Kota Bandar Lampung untuk 

memenuhi tuntutan dinamika masyarakat Kota Bandar Lampung dalam peningkatan 

kesejahteraan yang dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan. Otonomi daerah 

sebagaimana yang diamanahkan oleh undang-undang memiliki cita-cita utama yang 
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menunjukkan suatu daerah otonomi mampu membiayai daerahnya, terletak pada 

kemampuan daerah. 

 

Untuk mencapai visi yang telah dicanangkan tersebut maka Dispenda Kota Bandar 

Lampung menetapkan misi sebagai berikut: 

1. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Harus disadari bahwa 

keberhasilan melaksanakan tugas sesuai dengan visi yang telah dirumuskan 

diatas determinasi dengan wajib pajak, pembayar retribusi atau partisipasi 

masyarakat, maka tidak ada pilihan bagi Dispenda Kota Bandar Lampung dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya harus memberikan pelayanan prima kepada 

masyarakat. Membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar 

Pajak dan Retribusi. 

2. Membangun kerja sama antar lembaga/institusi terkait untuk melaksanakan 

pembangunan yang berkelanjutan dalam menunjang perekonomian masyarakat. 

3. Meningkatkan PAD  

Salah satu filosofis otonomi daerah adalah kemandirian daerah mengurus rumah 

tangganya sendiri, salah satu indikator kemandirian adalah diukur dari tingkat 

kemampuan daerah menyediakan dana dalam menyelenggarakan pemerintahan 

dan pembangunan. 

4. Meningkatkan kerjasama antar lembaga/institusi terkait.  

Cita-cita Dispenda Kota Bandar Lampung untuk mewujudkan dan menjadikan 

PAD sebagai unggulan biaya penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan 
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akan lebih mudah terwujud apabila tingkat kerjasama antar lembaga/ institusi 

terjadi dengan baik. 

5. Meningkatkan kemampuan SDM/ aparatur agar terwujudnya profesionalisme 

dalam pelaksanaan tugas. 

 

3. Tujuan Dispenda Kota Bandar Lampung 

 

Dalam mengimplementasikan misi Dispenda Kota Bandar Lampung ditetapkan 

tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan strategis dari Dispenda Kota Bandar 

Lampung sebagai berikut:  

1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.  

2. Tersedianya aparatur yang profesional. 

3. Tersedianya pendapatan daerah. 

4. Terciptanya persamaan persepsi dan kerjasama antar institusi terkait. 

5. Untuk merealisasikan  perencanaan yang telah disusun secara konsisten dan 

integral dibutuhkan langkah-langkah yang harus ditempuh, untuk itu 

penentuan sasaran merupakan tindak lanjut tujuan yang ditetapkan secara 

terukur apa yang hendak dicapai dalam jangka tertentu. Sasaran Dispenda 

Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut: 

1. Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran. 

2. Tersedianya sarana dan prasarana. 

3. Terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan.  

4. Terlaksananya program peningkatan kemampuan aparatur dan pengembangan 

pengelolaan keuangan daerah . 
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5. Terlaksananya penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pendapatan 

Asli Daerah (PAD). 

 

4. Jenis Pelayanan Dispenda Kota Bandar Lampung 

 

Jenis Pelayanan yang diberikan oleh Dispenda Kota Bandar Lampung melalui Kantor 

Induk dan UPT PPDRD adalah:  

1. Pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.  

2. Pelayanan pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.  

3. Pelayanan Penerbitan Surat Fiskal Antar Daerah (mutasi)  

4. Pelayanan Pemberian Keringanan Pajak Daerah.  

5. Pelayanan Pembayaran Retribusi Daerah  

6. Pelayanan Pembayaran Penerimaan Lain-lain PAD yang sah 

7. Pelayanan Pemberian Barang Kuasi pada masing-masing SKPD.  

8. Pelayanan lain dibidang ketatausahaan. 

 

Sesuai dengan apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dispenda Kota Bandar 

Lampung yakni membantu walikota dalam menyelenggarakan sebagaian tugas umum 

pemerintahan tentang pembangunan dibidang pendapatan daerah serta tugas 

pembantuan dan tugas dekonsentrasi. Berkenaan dengan hal tersebut dan untuk 

mendukung percepatan proses pembangunan 5 tahun kedepan dan untuk mewujudkan 

visi dan misi Kota Bandar Lampung bersaing maka Dispenda Kota Bandar Lampung 

mentargetkan kelompok sasaran dalam pelayanan antara lain: 
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1. Masyarakat wajib pajak dan wajib retribusi daerah.  

2. Penunggak pajak daerah dan retribusi daerah. 

3. Pengelola aset-aset daerah. 

4. Pihak ketiga dan swasta. 

Dispenda Kota Bandar Lampung sebagai institusi teknis pengelola keuangan daerah 

di dalam melaksanakan fungsinya, tentu saja harus di dukung oleh informasi data 

yang akurat dan memadai, terutama yang berkaitan dengan informasi potensi 

penerimaan keuangan daerah seperti jumlah objek pajak/ retribusi daerah maupun 

jumlah wajib pajak/ retribusi daerah, sehingga didapatkan data yang riil dan valid. 

Sedangkan secara internal penyampaian informasi dilakukan melalui hubungan 

vertikal, hubungan horizontal dan hubungan diagonal, sehingga terjalin komunikasi 

yang lancar di dalam arus informasi demi mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.  

 

5. Program Strategis dan Indikator Keberhasilan Dispenda Kota Bandar 

Lampung 

 

Program strategis dan indikator keberhasilan Dispenda Kota Bandar Lampung yang 

disesuaikan dengan visi dan misi agar dapat diwujudkan, maka diperlukan penjabaran 

lebih lanjut dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional sebagaimana dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 5 Program Dispenda Kota Bandar Lampung 

Program Strategis Indikator Keberhasilan 

Program Pelayanan Administrasi 

Perkantoran 

 

Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya pelayanan administrasi surat 
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menyurat 

Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air 

dan listrik 

Terlaksananya kebutuhan komunikasi, air bersih 

dan penerangan kantor 

Penyediaan jasa administrasi keuangan Terlaksananya pelayanan administrasi 

perkantoran 

Penyediaan jasa kebersihan kantor Terpenuhinya kebersihan kantor 

Penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya pelayanan kantor 

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terlaksananya pelayanan administrasi 

Penyediaan komponen instalasi listrik/ 

penerangan bangunan kantor 

Terlaksananya pelayanan administrasi 

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Terwujudnya peralatan dan perlengkapan kantor 

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 

perundang-undangan 

Buku, majalah literatur/ refrensi peraturan 

perundangan-undangan 

Penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya penyediaan makan dan minum 

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar 

daerah 

Terciptanya koordinasi dengan pemerintah pusat 

dan provinsi lainnya 

Penyediaan jasa administrasi dan teknis 

perkantoran 

Terlaksananya pelayanan administrasi 

perkantoran 

Penyediaan jasa keamanan kantor Terlaksananya keamanan kantor 

Program peningkatan sarana dan prasarana 

aparatur 

 

Pembangunan gedung kantor Terlaksananya pembangunan gedung kantor 

Pengadaan meubeler Terlaksananya pengadaan meubeler 

Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Terwujudnya pemeliharaan gedung kantor 

Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan 

dinas/operasional 

Terlaksananya pelayanan aparatur 

Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan 

gedung kantor 

Terlaksananya kegiatan aparatur 

Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan kantor Terwujudnya pemeliharaan kantor 

Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor Terlaksananya rehabilitasi gedung 

Program peningkatan kapasitas sumber daya 

aparatur 

 

Pendidikan dan pelatihan formal Terlaksananya diklat aparatur 

Program peningkatan pengembangan sistem 

pelaporan capaian kinerja dan keuangan 

 

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Terlaksananya laporan keuangan 

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi 

anggaran 

Tersusunnya laporan realisasi anggaran 

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Terlaksananya laporan keuangan 

Program peningkatan dan pengembangan 

pengelolaan keuangan daerah 

 

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang 

pajak daerah dan retribusi 

Terlaksananya susunan rencana peraturan daerah 

tentang pajak daerah dan retribusi daerah 

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber 

pendapatan daerah 

Terlaksananya tertib administrasi pada UPT dan 

SAMSAT 

Monitoring penerimaan dan pembinaan pajak 

daerah 

Terwujudnya persamaan persepsi antar unsur 

terkait 

Orientasi dan peningkatan teknis keSamsatan Terlaksananya program on line keSamsatan 

Operasi penertiban kendaraan bermotor Terinventarisasinya data kendaraan bermotor 
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yang akurat 

Konsultasi; koordinasi dan monitoring 

penerimaan dana perimbangan 

Terlaksananya konsultasi, penyuluhan dan 

koordinasi 

Rapat koordinasi Dinas Pendapatan Kota 

Bandar Lampung dengan instansi terkait 

Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi 

Dispenda Kota Bandar Lampung dengan isntansi 

terkait 

Penyusunan APBD murni dan perubahan Terwujudnya acuan pengelolaan dana tahun 

anggaran berjalan 

Penyusunan dan pembahasan LAKIP, LKPJ dan 

RKT 

Tersusunnya laporan akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah 

Koordinasi, intensifikasi obyek retribusi daerah Terlaksananya koordinasi dan intensifikasi 

obyek retribusi daerah 

Penyusunan realisasi penerimaan dan evaluasi 

administrasi pemungutan retribusi dan PLL 

Terlaksananya penyusunan realisasi penerimaan 

dan evaluasi administrasi pemungutan retribusi 

dan PLL 

Sumber Dokumen Dispenda Kota Bandar Lampung Tahun 2015 

 

Penjabaran lebih lanjut dari program Program strategis dan indikator keberhasilan 

Dispenda Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut:  

1. Melakukan pendataan potensi PKB dan BBNKB.  

2. Melakukan pendataan sumber retribusi daerah dan lain-lain.   

3. Melakukan evaluasi potensi PBBKB. 

4. Melakukan evaluasi realisasi penerimaan daerah.  

5. Melakukan evaluasi hasil pelaksanaan operasi gabungan.  

6. Melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan benda-benda berharga.  

7. Melakukan penyuluhan dan sosialisasi PPH. 

8. Melakukan penyusunan dan perubahan perda pajak dan retribusi daerah.  

9. Melakukan penyusunan juklak perda pajak dan retribusi daerah. 

10. Menyusun data dan dokumentasi perkembangan pendapatan daerah.  

11. Melaksanakan diklat teknis fungsional. 

12. Mengirim aparatur untuk mengikuti diklat teknis fungsional.  

13. Mengusulkan aparatur untuk mengikuti diklat penjenjangan. 
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14. Mengirim aparat untuk pendidikan S1,S2. 

15. Mengadakan rapat secara berkala dengan semua unsur pimpinan lingkup 

organisasi Dispenda. 

16. Menerapkan PP Nomor 30 tahun 1980 secara konsekwen tanpa pilih kasih.  

17. Membuat rincian tugas setiap jabatan. 

18. Melaksanakan pembinaan ketatausahaan. 

19. Melaksanakan pembinaan teknis BKP di masing-masing Instansi /Dinas Kota 

Bandar Lampung. 

20. Melaksanakan peningkatan pelayanan dengan sistem komputerisasi.  

21. Memasang papan tentang jenis dan besaran pungutan yang harus dibayarkan oleh 

Wajib Pajak/ Retribusi. 

22. Membuat kotak saran yang ditempatkan pada setiap unit pelayanan.  

23. Membuka sambungan telepon langsung bebas pulsa, untuk pengaduan.  

24. Melakukan sosialisasi kepada wajib pajak dan wajib retribusi. 

25. Menerapkan pelayanan dengan sisitem FIFO ( First in Firstout).  

26. Menerapkan pelayanan dengan sistem ban berjalan.  

27. Melaksanakan operasi gabungan.  

28. Penerbitan media Dispenda.  

29. Penyampaian SPPT, PKB.  

30. Penyusunan RKA dan DPA. 

31. Penyusunan LAKIP.  

32. Mengadakan rapat tim pembina SAMSAT.  

33. Melakukan penagihan pajak dengan surat paksa.  
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34. Mengadakan kerjasama dengan aparat desa/ kelurahan dalam hal pendataan dan 

atau penagihan pajak daerah.  

35. Mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka penelitian potensi 

sumber-sumber PAD. 
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6. Struktur Organisasi 

Gambar 1 Bagan Struktur Organisasi Dispenda Kota Bandar Lampung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber:Dokumen  Dispenda  Kota Bandar Lampung Tahun 2015) 
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Gambar 2 Bagan Struktur Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dispenda 

Kota Bandar Lampung 
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Berdasarkan ketentuan pasal 32 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 3 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota 

Bandar Lampung maka struktur Dispenda Kota Bandar Lampung sebagai berikut: 

 

a. Kepala Dinas 

Kepala dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah 

di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset berdasarkan asas otonomi 

dan tugas pembantuan. Adapun fungsi kepala dinas adalah: 

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan 

aset. 

2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang 

pendapatan, pengelolaan keuangan dan set. 

3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang 

pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset. 

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

 

b. Sekretaris Dinas 

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan pemberian pelayanan 

administrasi kepala satuan unit kerja di lingkungan dinas pendapatan, pengelolaan 

keuangan dan aset. Adapun fungsi sekretaris: 

1. Pelaksanaan urusan perencanaan dan program. 

2. Pelaksanaan urusan kepegawaian dan umum. 

3. Pelaksanaan urusan keuangan dan asset. 
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4. Pelaksanaan urusan administrasi perkantoran. 

Sekretaris dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya membawahi beberapa 

sub bagian seperti sub bagian sunprog monitoring dan evaluasi yang mempunyai 

tugas pokok dan fungsi mempersiapkan kebijakan teknis, rencana dan program di 

bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. Selain itu juga, ada 

juga sub bagian umum dan kepegawaian, dan sub bagian keuangan. 

 

c. Bidang Pendapatan 

 

Bidang pendapatan mempunyai tugas pokok melaksanakan pendataan, 

menginventarisir dan mengkaji potensi sumber-sumber pendapatan daerah serta 

menyusun kebijakan operasional pendapatan daerah yang meliputi pajak daerah 

dan retribusi daerah, pendapatan lain-lain dan dana perimbangan, serta evaluasi 

dan pelaporan daerah.fungsi bidang pendapatan adalah: 

1. Menetapkan kebijakan pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah, dana 

perimbangan dan pendapatan lain-lain. 

2. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan pengelolaan pendapatan daerah. 

3. Mengkoordinasikan tentang penerimaan daerah dengan instansi terkait. 

4. Memberikan bimbingan dan pertimbangan teknis terhadap kegiatan pendataan, 

perhitungan, penetapan, penagihan pajak dan retribusi. 

5. Melaksanakan pendaftaran wajib pajak dan wajib retribusi. 

6. Menetapkan pajak dan retribusi daerah. 

7. Melaksanakan penagihan pada seluruh komponen pendapatan daerah. 
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8. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap realisasi penerimaan 

pendapatan. 

Bidang pendapatan membawahi tiga seksi yakni seksi pajak daerah dan retribusi 

daerah, seksi dan perimbangan lain-lain dan seksi penerimaan dan sumber lain-lain. 

 

d. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional 

 

Bidang perencanaan dan pengendalian operasional mempunyai tugas pokok 

menyiapkan dan mengkaji data serta dasar-dasar dalam rangka penyusunan dan 

pengelolaan anggaran, pengelolaan aset, pengawasan aset yang meliputi 

inventarisasi, penghapusan, penyimpanan dan pengamanan serta pengawasan dan 

penertiban. Adapun fungsi bidang perencanaan dan pengendalian operasional 

adalah: 

1. Mengumpulkan data dan bahan dalam penyusunan APBD dan perubahan 

APBD. 

2. Mengkaji data dalam perencanaan anggaran. 

3. Menyiapkan dasar-dasar pelaksanaan anggaran. 

4. Menyiapkan pengesahan dokumen anggaran. 

5. Menetapkan kebijakan pengelolaan aset daerah. 

6. Melaksanakan pengelolaan aset daerah. 

7. Melaksanakan pengawasan aset daerah. 

8. Memfasilitasi pengelolaan aset daerah pemekaran skala kabupaten. 
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Bidang perencanaan dan pengendalian operasional membawahi tiga seksi yakni 

seksi perencanaan dan ekstensifikasi, seksi pengendalian dan pengawasan dan 

seksi pengolahan data dan informasi. 

 

e. Bidang Pembukuan dan Pelaporan 

 

Bidang pembukuan dan pelaporan mempunyai tugas pokok mengkoordinir, 

melakukan pembinaan, memberikan petunjuk teknis operasional serta pengawasan 

atas penatausahaan dan pelaporan keuangan pemerintah daerah terhadap 

pelaksanaan APBD. Adapun fungsi bidang pembukuan dan pelaporan yaitu: 

1. Menyusun draft SK tim kerja penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah 

baik laporan semesteran maupun laporan tahunan. 

2. Menyusun laporan semesteran pelaksanaan APBD. 

3. Menyusun laporan keuangan pemerintah daerah (laporan tahunan) yang terdiri 

dari: rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan 

APBD, rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, neraca daerah,laporan arus kas, 

catatan atas laporan keuangan. 

4. Melakukan koordinasi dengan SKPD dalam hal pelaporan keuangan, 

pelaksanaan pemeriksaan keuangan dan tindak lanjut laporan hasil 

pemeriksaan. 

5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pemimpin. 

Bidang pembukuan dan pelaporan membawahi tiga seksi yakni pembukuan SKPD, 

seksi pelaporan penerimaan dan seksi pembukuan penerimaan. 
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f. Bidang Pendaftaran dan Penetapan 

 

Bidang ini mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan operasioanal, 

mengkoordinasikan dan melakukan evaluasi serta merumuskan kebijakan 

operasional, penyelenggaraan keuangan bidang pendaftaran dan penetapan pada 

pendapatan keuangan daerah. Adapun fungsi bidang pendaftaran dan penetapan 

adalah: 

1. Menyiapkan anggaran kas. 

2. Menyiapkan surat penyediaan dana. 

3. Menyiapkan surat perintah pencairan dana. 

4. Menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah. 

5. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan 

atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk. 

6. Mengusahakan dan mengatur dan yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD. 

7. Menyimpan uang APBD. 

8. Melaksanakan penetapan uang daerah dan mengelola/ menata usahakan 

inventaris daerah. 

9. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran 

atas beban rekening kas umum. 

10. Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama daerah. 

11. Melakukan penagihan utang. 
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g. Unit Pelaksana Teknis Dinas 

UPTD mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu dinas dalam 

penyelenggaraan tugas teknis di bidang pendapatan, penagihan, pengelolaan 

keuangan aset daerah.  

Tabel 6 Daftar UPTD di Kota Bandar Lampung 

No Kecamatan Kelurahan 

1 Tanjung Karang Pusat 7 

2 Tanjung Karang Timur 5 

3 Tanjung Karang Barat 7 

4 Kedaton 7 

5 Rajabasa 5 

6 Tanjung Senang 7 

7 Sukarame 6 

8 Sukabumi 7 

9 Panjang 7 

10 Teluk Betung Selatan 6 

11 Teluk Betung Barat 5 

12 Teluk Betung Utara 6 

13 Kemiling 9 

14 Teluk Betung Timur 6 

15 Enggal 6 

16 Bumi Waras 6 

17 Way Halim 6 

18 Kedamaian 7 

19 Labuhan Ratu 6 

20 Langkapura 5 

 Jumlah 126 

Sumber Dokumen Dispenda Kota Bandar Lampung Tahun 2015 

 

 



 

 

 

BAB VI 

 KESIMPULAN DAN SARAN  
 

A. Kesimpulan 

Strategi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan 

penerimaan pajak restoran Kota Bandar Lampung belum maksimal. Hal ini 

berdasarkan strategi yang dilakukan Dispenda Kota Bandar Lampung melalui upaya 

ekstensifikasi dan intensifikasi pajak restoran. 

 

1. Upaya ekstensifikasi 

Strategi peningkatan penerimaan pajak restoran melalui ekstensifikasi berdasarkan 

perluasaan pemungutan pajak restoran setiap tahun, penambahan pajak baru dengan 

menemukan wajib objek pajak baru, menciptakan pajak baru, atau memperluas ruang 

lingkup pajak yang ada serta inovasi pemungutan pajak restoran di Kota Bandar 

Lampung sudah berjalan cukup baik. Hal ini dilihat berdasarkan pendataan secara 

terus menerus yang dilakukan UPT Kota Bandar Lampung, sosialisasi yang 

dilakukan untuk menciptakan objek baru, dan inovasi yang dilakukan dengan 

bekerjasama dengan Bank Lampung untuk memberikan kemudahan dalam 

pembayaran. 
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2. Upaya intensifikasi 

Upaya intensifikasi yang dilakukan Dispenda Kota Bandar Lampung sebagai strategi 

dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran yang ada di Kota Bandar Lampung 

melalui intensifikasi pemungutan pajak restoran, mengintensifkan peraturan 

pelaksana, dan inovasi dalam intensifikasi belum berjalan dengan baik. Hal ini karena 

Dispenda Kota Bandar Lampung hanya mengenakan denda terhadap wsajib pajak 

yang tidak membayarkan pajaknya. Selain itu belum adanya inovasi dalam 

intensifikasi menjadi salah satu faktor Dispenda Kota Bandar Lampung untuk 

merealisasikan target yang ingin dicapai. Dimana pada tahun 2016 ini, pajak restoran 

yang terealisasi hanya mencapai angka 53% dari target yang dibebankan kepada 

Dispenda Kota Bandar Lampung.  

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka peneliti memberikan beberapa saran: 

1. Untuk menciptakan objek pajak baru, pendataan dan sosialisasi yang 

dilakukan dirasa belum maksimal. Maka seharusnya Dispenda Kota Bandar 

Lampung perlu adanya kejalasan Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait 

kemudahan pembukaan restoran. Agar hal tersebut dapat berkorelasi secara 

langsung terhadp penerimaan pajak Kota Bandar Lampung. 

2. Perlunya Dispenda Kota Bandar Lampung konsisiten dalam penerapan 

punishment terhadap wajib pajak yang tidak mau membayar pajak. Selain itu 

Dispenda Kota Bandar Lampung harus merealisasikan kerjasama antara 
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Dispenda Kota Bandar Lampung dan Bank BRI Lampung untuk 

merealisasikan typing box pajak. 

 



  

DAFTAR PUSTAKA 

Ardana, I Komang, dkk. 2012. Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: 

Graha Ilmu 

 

Dunn, William. 2003. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gajah Mada Press. 

 

Hamidi, Mukhlis. 2014. Kebijakan Publik. Bogor: Ghalia Indonesia. 

  

Handayaningrat, Soewarno. 1984. Administrasi Pemerintahan dalam 

Pembangunan      Nasional. Jakarta: Gunung Agung. 

 

Haryono, Bambang Santoso, dkk. 2012. Capacity Building. Malang: UB Press. 

 

Kartadilaga, M Gerry. 2012. Pembangunan Kapasitas Kelembagaan. Ilmu 

Administrasi Negara. Fisip. Unila 

 

Kasmawati. 2012. Prinsip-Prinsip Dasar Pengembangan Sumber Daya Manusia. 

Vol 1 Nomor 1. 

 

Moekijat. 1981. Latihan dan Pengembangan Pegawai. Bandung: Alumni 

 

Nazir, M. 2005. Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia. 

 

Notoatmojo, Soekidjo. 2003. Pengembangan sumber daya manusia. Jakarta: 

Rineka Cipta 

 

Putri, Sari. 2014. Pembangunan Kapasitas (Capacity Building) Kelembagaan 

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam 

Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik. Ilmu Administrasi Negara. 

Fisip. Universitas Lampung. 

 

Ratnasari, Jenivia Dwi. 2013. Pengembangan Kapasitas (Capacity Building) 

Kelembagaan Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jombang. JAP 

Vol 1. 

 

Renita. 2015. Pengaruh Pemberdayaan Sumber Daya Aparatur Terhadap Kinerja 

Pegawai di Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan 

Kehutanan (BP4K) Kabupaten Tanggamus. Ilmu Administrasi Negara. 

Fisip. Universitas Lampung. 



 

Rosidah. 2015. Evaluasi Dampak Kebijakan Sertifikasi Guru di Bandar Lampung. 

Magister Ilmu Administrasi. Fisip. Universita Lampung. 

 

Safiani, Esa Devi. 2015. Pembangunan Kapasitas Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah (UMKM) di Kota Bandar Lampung dalam Rangka Menghadapi 

Masyarakat Ekonomi Asean. Ilmu Administrasi Negara. Fisip. Unila 

 

Santoso, Pandji. 2008. Administrasi Publik. Bandung: Refika Aditama. 

 

Satriya, Dymas Bangkit, dkk. 2011. Pengembangan Sumber Daya Aparatur 

Untuk Meningkatkan Kinerja. JAP Vol 1. 

 

Schuler, Randall S. 1997. Manajemen Sumber Daya Manusia Mengahadapi Abad 

Ke 21. Jakarta: Erlangga. 

 

Suchman, Edward A. 1979. Evaluative Research Principles And Practice In 

Public Service & Social Action Programs. New York: Russell Sage 

Foundation 

 

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatitf dan R & D, Bandung: 

Alfabeta. 

 

Tangkilisan, Hesel Nogi S. 2003. Kebijakan Publik Yang Membumi. Yogyakarta: 

Ypapi. 

 

Tahir, Arifin. 2011. Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah. Jakarta: PT Pustaka Indonesia. 

 

Wahab, Abdul. 2014. Analisis Kebijakan. Jakarta: Bumi Aksara. 

 

Whardani, Nurvita Kusuma. Studi Eksplanatif Tentang Pengaruh Pengembangan 

Kapasitas Usaha Terhadap Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Pengusaha di 

Sentra Industri Kecil Alas Kaki Wedoro Kecamatan Waru  Kabupaten 

Sidoarjo. JKMP Vol1. 

 

Widodo, Joko. 2013. Analisis Kebijakan Publik. Jatim: Bayumedia. 

 

Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik. Yogyakarta: CAPS. 

 

Wirawan. 2012. Evaluasi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 


