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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

 

“Barang siapa yang taat kepada Allah dan rasul-Nya dan takut kepada Allah dan 

bertaqwa kepada-Nya maka mereka adalah orang-orang yang mendapat 

kemenangan.” (Qs. An Nur: 52). 

 

“Ilmu itu kehidupan hati daripada kebutaan, sinar penglihatan daripada kezaliman, 

dan tenaga badan daripada kelemahan.” - (Imam Al Ghazali) 

 

“Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah 

sampai ia kembali” -  (HR. Tirmidzi) 

 

 

 

 

 

 

 Skripsi ini kupersembahkan untuk: 

 Bapak & Ibu 
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ABSTRAK 

 

Penelitian Ini bertujuan untuk mengetahui sebelum dan sesudah perbedaan 

penerimaan pendapatan pajak restoran dan pajak hiburan dalam penerapan E-Tax. 

Populasi dalam penelitian ini adalah penerimaan restoran dan tempat hiburan yang 

sudah menggunakan e-tax di Kota Semarang. Dalam menentukan jumah sampel, 

penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, dari teknik tersebut 

diperoleh jumlah sampel 35 wajib pajak restoran dan 12 wajib pajak hiburan. 

Metode penelitian yang digunakan adalah teknik deskriptif kuantitatif sebagai alat 

dalam pengumpulan data untuk mengetahui kondisi atau keadaan dari perbedaan 

penerimaan dan jumlah Wajib pajak yang terdaftar dan sudah melakukan 

pembayaran menggunakan E-Tax. Dalam penelitian menggunakan metode 

analisis uji beda. Dalam analisis uji beda ini menggunakan uji paired sample t- 

test. Dimana dengan ketentuan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antar 

kelompok penelitian jika memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil signifikan artinya terdapat 

perbedaan antara sebelum dan sesudah pelaksanaan E-Tax dalam pajak restoran 

dan pajak hiburan di Kota Semarang.  

Kata Kunci : Pajak Restoran ,Pajak Hiburan,   E -tax.  
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ABSTRACT 

 

This study aims to determine before and after the difference in receipt of 

restaurant tax revenue and entertainment tax in the implementation of E-Tax. The 

population in this study is the reception of restaurants and entertainment venues 

that have used e-tax in Semarang City. In determining the number of samples, this 

study used a purposive sampling technique, from the technique obtained a sample 

of 35 restaurant tax payers and 12 entertainment taxpayers. The research method 

used is descriptive quantitative technique as a tool in collecting data to find out 

the conditions of the differences in receipts and the number of taxpayers which 

are registered and have made payments using E-Tax. In this study using different 

test analysis methods. In the analysis of this different test using a paired sample t-

test. There are significant differences between research groups if they have a 

significance value of less than 0,05. 

The results showed that significant results meant that there were differences 

between before and after the implementation of E-Tax in restaurant tax and 

entertainment tax in Semarang City. 

Keywords : Restaurant Tax, Entertainment Tax, E-tax.  
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INTISARI 

 

Pajak merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi 

kekuatan dalam membiayai pelaksanaan pembangunan pemerintah daerah. Pajak 

restoran dan pajak hiburan merupakan isu sensitif yang sering menjadi sorotan 

publik karena potensinya sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

tergolong tinggi, tetapi susah di control sehingga rawan terjadi kebocoran. 

Pemerintah Kota Semarang membuat terobosan baru dengan memberlakukan 

pelayanan pelaporan dan pembayaran pajak yang berbasis teknologi sistem online 

yang di namakan Elektronik Tax (E-Tax) pada pajak restoran dan pajak hiburan. 

Harapannya mampu memberikan solusi terhadap peningkatan pajak daerah sesuai 

dengan potensi yang dimiliki. 

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak restoran dan wajib pajak 

hiburan yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang pada tahun 

2012-2016. Untuk menentukan jumlah sampel, maka penelitian ini menggunakan 

teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling merupakan teknik dalam 

pengambilan sampel berdasarkan beberapa pertimbangan atau kriteria tertentu. 

Dari hasil teknik tersebut diperoleh sampel sebesar 35 wajib pajak restoran dan 12 

wajib pajak hiburan. Alat analisis dalam penilitian ini adalah Uji Beda dengan 

menggunakan Uji Paired sample t-test. Berdasarkan hasil pengujian menunjukan 

bahwa hasil signifikan artinya terdapat perbedaan antara sebelum dan sesudah 

pelaksanaan E-Tax dalam pajak restoran dan pajak hiburan di Kota Semarang.  
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