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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Suatu daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, 

potensi Daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan 

pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. Seperti 

yang tertuang dalam Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, yaitu, Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah 

otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Repulik Indonesia. 

Negara indonesia merupakan negara yang merdeka dan berdaulat. 

Berdasarkan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pemerintahan terdiri 

atas pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diatur dengan undang undang. 

Dalam mewujudkan pembangunan nasional bukan hanya menjadi tanggung jawab 

dari pemerintah pusaat saja, tetapi pemerintah daerah juga memiliki peran yang 

sama untuk keberhasilan tersebut. Hal ini terlihat pada pemerintah pusat melalui 

otonomi daerah untuk mengelola daerahnya sendiri 

Munculnya otonomi daerah menyebabkan terjadinya pergeseran 

paradigma dari sistem pemerintahan bercorak sentralisasi mengarah kepada sistem 

pemerintahan yang desentralisasi, yaitu dengan memberikan keleluasan terhadap 

daerah dalam mewujudkan daerah otonom yang bertanggung jawab, untuk 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan kondisi dan 
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potensi yang dimiliki oleh wilayah tersebut. Pemberian otonomi daerah pada 

dasarnya bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna 

penyelenggaraan pemerintah daeah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan 

dan pelayanan masyarakat serta peningkatan kesatuan politik dan kesatuan 

bangsa. 

Penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah untuk memberikan 

pelayanan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum masyarakat merupakan 

bagian utama tujuan nasional bangsa Indonesia. Daerah memiliki kewenangan 

membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peranserta, 

prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan 

kesejahteraan rakyat (Widjaja,2007). Seperti halnya dengan daerah-daerah lain 

Kota Pekanbaru terus berupaya memajukan sumber daya daerah dalam 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk memajukan kesejahteraan 

masyarakat, dengan menetapkan kebijakan sesuai dengan permasalahan yang 

dihadapi. 

Masalah yang sering muncul dalam pelaksanaan otonomi daerah selain 

penimbangan keuangan antar pusat dan daerah yang kurang merata, prospek 

kemampuan pembiayaan pemerintah dalam melaksanakan fungsinya sebagai 

penyelenggara pembangunan dan pelayanan masyarakat dianggap belum 

maksimal. oleh karena itu, penyelenggara kegiatan pemerintah daerah senantiasa 

terus meningkat sehingga biaya yang dibutuhkan juga akan bertambah. 

Peningkatan penerimaan daerah harus senantiasa diupayakan secara periode oleh 

setiap daerah otonom melalui penataan administrasi pendapatan daerah yang 

efektif dan efesien sesuai dengan yang ditetapkan didalam berbagai peraturan 
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perundang-undangan dan petunjuk pelaksanaan. Pembiayaan pemerintah dalam 

rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senatiasa 

memerlukan sumber penerimaaan yang dapat diandalkan. Sumber-sumber 

penerimaan daerah ini dapat berasal dari bantuan dan sumbangan pemerintah 

pusat maupun penerimaaan yang berasal dari daerah sendiri. Namun yang menjadi 

komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaaan yang 

berasal dari komponen pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik 

daerah, hasil penegelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain 

Pendapatan Asli Daerah yang sah. 

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak 

daerah dan retribusi disebutkan bahwa jenis pajak pada Daerah Kabupaten/Kota 

terdiri pada; 

a. Pajak Hotel 

b. Pajak Restoran  

c. Pajak Hiburan 

d. Pajak Reklame 

e. Pajak Penerangan Jalan  

f. Pajak Parkir 

g. Pajak Bahan Galian Gol C 

h. Pajak Air Tanah 

i. Pajak Sarang Burung Walet 

j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 

k. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 
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Pajak Daerah mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

keberangsungan pengelolaa  dalam satu pembangunan suatu daerah, khususnya 

dalam pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan daerah, terlebih 

dengan makin kuatnya kedudukan daerah yang bersifat otonomi sebagaimana 

telah ditetapkan dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia 1945.  

Di antara bermacam-macam Pajak Daerah tersebut salah satunya adalah 

Pajak Restoran, di mana Potensi Pajak Restoran sangat menjanjikan. Hal ini 

dikarenakan keberadaan Restoran di Kota Pekanbaru jumlahnya cukup banyak. 

Untuk mewujudkan hal ini maka pemerintah Kota Pekanbaru dalam hal ini Badan 

Pendapatan Daerah terus berusaha meningkatkan pendapatan Daerah pada sektor 

ini melihat bahwa Pajak Restoran cukup besar. 

Kota Pekanbaru menjadi kota pusat segala kegiatan, baik bertaraf lokal, 

nasional maupun internasional. Ibukota Provinsi yang terletak bagian timur pulau 

sumatera, mengalami kemajuan dari tahun ke tahun. Perkembangan Kota 

pekanbaru ditunjang oleh ketersediaan fasilitas-fasilitas di Kota Pekanbaru yang 

senantiasa meningkat Diantaranya adalah perkembangan jumlah Rumah Makan di 

Pekanabru yang terus menunjang perekonomian masyarakat kota. 

Pajak Restoran adalah merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah yang 

cukup potensinya sebagai Pungutan Daerah dari masyarakat tanpa imbalan secara 

langsung. Hal ini dikarenakan keberadaan restoran atau rumah makan di kota 

pekanbaru jumlahnya cukup banyak. . Pajak restoran ini merupakan salah satu 

sumber pendapatan daerah yang memberikan kontribusi besar dalam 

penyelenggaraan pembiayaan pemerintah daerah pada pelaksanaan pemerintahan 
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daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan 

kemandirian daerah. Khususnya dalam menunjang kelancaran pembangunan dan 

pembinaan masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna. Bila dilihat dari 

kontribusinya bagi Pajak Daerah, Pajak Restoran sebagai salah satu sumber 

Pendapatan Daerah yang berpotensi dan dapat dilakukan pemungutan secara 

efesien, efektif dan ekonomis sehingga dapat lebih berperan dalam usaha 

peningkatan pendapatan asli daerah di kota pekanbaru. Untuk mewujudkan hal ini 

maka pemerintah kota Pekanbaru yaitu  Badan Pendapatan Daerah Kota 

Pekanbaru terus berusaha meningkatkan pendapatan Daerah pada sektor ini 

melihat bahwa Pajak Restoran cukup besar. 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2011 

Tentang Pajak Restoran, Pajak restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/ 

atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, 

kafetaria, bar, dan sejenisnya termasuk juga jasa boga dan catering. Dalam 

penelitian ini penulis memfokuskan pada pajak restoran rumah makan 

dikecamatan tampan. 

Dari data yang di dapat dari Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, 

realisasi pendapatan dari sektor pajak restoran yang diterima oleh kota pekanbaru 

dari tahun 2013 hingga tahun 2018 selalu mengalami peningkatan setiap 

tahunnya, tetapi tidak selalu mencapai targetnya. Hal ini dapat dilihat dari tabel 

berikut : 
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Tabel 1.1 

Target dan 

Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kota Pekanbaru 

Tahun 2013-2017 

sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota pekanbaru 

 

Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi pajak restoran dalam kurun 

waktu lima tahun berturut-turut dari tahun 2013 sampai 2017 selalu meningkat 

dan hanya pada tahun 2014 tercatat realisasinya yang melebihi target, dari target 

40.999.804.868 realisasinya 45.844.540.617 yang persentasinya adalah 1118.8%. 

Pada Tahun 2017 target yang ditetapkan Rp.72.004.523.767 sementara yang 

diterima oleh daerah Rp.57.949.481.284 atau tercapai 80.48%. Maka Tunggakan 

pajak restoran untuk Tahun 2017 cukup besar, walaupun Realisasinya sudah 

sampai 80%, namun Pemerintah tetap mengalami kerugian dari penerimaan pajak 

restoran. Dengan demikian target dan realisasinya dari sektor pajak restoran masih 

belum cukup optimal. 

Pajak restoran sebenarnya ditanggung penuh oleh konsumen dari 

Pelayanan Restoran berupa pembayaran pembelian makan atau minuman di 

Restoran dangan nilai 10 % (sepuluh persen) dari besarnya tagihan sehingga tidak 

ada hak dari penggusaha restoran menahan pembayaran pajak yang sudah 

ditetapkan Pemerintah Kota Pekanbaru.  

TAHUN  TARGET REALISASI % KET 

2013 36,115,516,227 35,408,531,067 98.04  

2014 40,999,804,868 45,844,540,617 111.8  

2015 65,199,775,598 46,778,189,205 71.75  

2016 63,100,878,257 59,269,292,081 93.93  

2017 72,004,523,767 57,949,481,284 80.48 Per 31 oktober 
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 Di Kota Pekanbaru khusunya di Kecamatan Tampan, masih bnyak rumah 

makan yang tidak membayar pajak, dari dinas kota pekanbaru ada 33 rumah 

makan yang  terdaftra sebagai wajib pajak. 

Tabel 1.2 

Data Usaha Rumah makan/ampera yang membayar wajib pajak  

di Kecamtan Tampan 

No Nama Alamat 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

 

16 

17 

18 

19 

20 

 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

R.M Puti Bungsu 

Raso Situjuah 

Ampera Niyet 

Ampera One 

Suci Fried Chiken 

Ayam Bakar Taliwang Bu Citra 

Hawai Crispy Chicken 

RM. BPK Haleluya 

Rumah Makan Takano Jua 

Udie Food 

Rm.Saroso Juo 

Rm. Dapur Umi 

Rumah Makan Sederhana 

Rumah Makan Usi Baru 

Rm Tesalonika 

 

Aisyah Fried Chicken 

Rm Ambiak Surang 

Jumbo Fried Chiken 

Sarang Kepiting 

Warung Makan/Sup Tunjang 

Mama 

Dallas Fried Chicken 

Dallas Fried Chicken 

Waroeng Steak And Shake 

Rumah Makan Salero Basamo 

Rumah Makan Sederhana 

Rumah Makan Usi Bersaudara 

Rumah Makan Betambuah 

Rm Ampera Ajo 3 

Rumah Makan Mak Datuak 

Ampera Suko Menanti 

Raso Situjuah 

Ampera Ajo Duo 

Ayam Penyet Pak Ulis 

JL. Arengka II Pekanbaru 

JL.Sekuntum Pekanbru 

JL. Tuanku Tambusai Ujung Pekanbaru 

JL.Sukakarya Pekanbaru 

Jl. Garuda Sakti Pekanbaru 

Jl.Hr.Soebrantas 

Jl. Garua Saki Km I Pekanbaru 

Jl. Tuanku Tambusai Ujung Pekanbaru 

Jl. Hr. Soebrantas Pekanbaru 

Jl. Hr. Soebrantas No.12 Pekanbaru 

Jl. Garuda Sakti Km. 3 No. 5 Pekanbaru 

Jl. Hr. Soebrantas Pekanbaru 

Jl. Arengka II/Ring Road Pekanbaru 

Jl. Hr. Soebrantas No. 72 Pekanbaru 

Jl. Tuanku Tambusai Ujung No. 01 

Pekanbaru 

Jl. Hr. Subrantas No. 13 Pekanbaru 

Jl. Garuda Sakti No. 35 Pekanbaru 

Jl. Sukakarya No. 70 Pekanbaru 

Jl. Hr. Soebrantas Pekanbaru 

Jl. Soekarno Hatta No.88 A Pekanbaru 

 

Jl. Sukakarya No. 79 C Pekanbaru 

Jl. Garuda Sakti Km.2 N Pekanbaru 

Jl. Hr. Subrantas Pekanbaru 

Jl. Soekarno Hatta No. 59 Pekanbaru 

Jl. Hr. Soebrantas Pekanbaru 

Jl. Hr. Subrantas No. 73 Pekanbaru 

Jl. Hr. Subrantas Pekanbaru 

Jl. Hr. Soebrantas Km. 10.5 Pekanbaru 

Jl. Hr. Soebrantas Pekanbaru 

Jl. Hr. Subrantas Pekanbaru 

Jl. Sekentum Raya 

Jl. Melati Indah 

Jl. Hr. Subrantas Pekanbaru 

Sumber : Data dari Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2018 
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Tabel 1.2  diatas  menunjukan bahwasanya di kecamatan Tampan ada 29  Rumah 

Makan dan 4 Ampera  yang terdaftar sebagai wajib pajak. Sedangkan berdasarkan 

observasi yang penulis lakukan di lapangan kenyataannya banyak Rumah Makan 

yang beroperasi di Kecamatan Tampan tidak membayar pajak. Diantara rumah 

makan yang belum membayar pajak dapat dilihat pada tabel berikut. 

  

Tabel 1.3 

Daftar jumlah usaha/perusahaan rumah makan yang ada di Kecamatan 

Tampan  

No Alamat Jumlah Ket 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

Jln. HR Subrantas 

Jln. S . M amin 

Jln. Delima  

Jln. Lobak  

Jln. Purwodadi 

Jln. Putri Tujuh  

Jln. Cipta Karya  

Jln. Sukakarya  

Jln. Swakarya  

Jln. Taman karya 

Jln. Rajawali sakti  

Jln. Kutilang sakti 

Jln. Merak sakti 

Jln. Manyar sakti  

Jln. Balam sakti 

Jln. Bangau sakti  

Jln. Merpati sakti 

Jln. Garuda sakti   
 

12 

6 

2 

4 

4 

- 

5 

2 

1 

2 

2 

- 

- 

2 

2 

2 

1 

4 

 

Tidak memebayar  

Pajak 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

Jumlah 51  

Sumber : Hasil Pengamatan Peneliti Tahun 2018 

Tabel 1.3 diatas menunjukan jumlah usaha/perusahaan yang tidak  membayar 

wajib pajak seperti usaha rumah makan yang ada di Kecamatan Tampan. Disini 

peniliti sudah mencari data ke Badan Pendapatan Daerah, kantor camat dan 
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kelurahan, tapi tidak ada data mengenai rumah makan yang tidak membayar 

pajak. Dari jumlah yang peneliti dapatkan berdasarkan survey langsung ke 

lapangan tidak sesuai dengan jumlah yang wajib membayar pajak yang ada di 

Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Dalam Peraturan Daerah di jelaskan 

bahwa yang dikatakan sebagai wajib pajak adalah pajak restoran yang dipungut 

pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran sebagaimana dimaksud yang 

nilai penjualannya melebihi Rp.1.250.000, (saru juta dua ratus lima puluh ribu 

rupiah)/bulan dan tidak termasuk wajib pajak apabila nilai penjualannya tidak 

melebihi dari Rp.1.250.000, (saru juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)/bulan 

Rumah Makan merupakan usaha yang banyak diminati oleh para 

pengusaha di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Seharusnya apabila 

usaha/perusahaan melaporkan usahanya maka dapat memicu peningkatan 

Pendapatan asli daerah lebih besar karena Pajak Restoran  diterapkan untuk 

memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan adanya perda Kota 

Pekanbaru Nomor 6 tahun 2011 ini juga dapat meningkatkan pendapatan asli 

daerah dari pungutan pembayaran pajak   setiap tahunnya. Keberhasilan suatu 

implementasi yang efektif ditentukan oleh kejelasan ukuran-ukuran dan tujuan-

tujuan yang dinyatakan dan oleh ketetapan dan konsistensi dalam 

mengkomunikasikan ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan tersebut (winarno, 

2002:113) 

Berdasarkan hasil wawancara dengan UPTB Tampan yaitu bapak edy 

S.Sos pada tanggal mengatakan bahwa :  

“ kita dari pemerintah sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, 

sosialisasi tersebut kita lakukan kepada masyarakat yang sudah terdaftar sebagai 
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wajib pajak kemudian kita kirimkan surat panggilan untuk mendatangi dinas dan 

nantinya kita langsung  lakukan sosialisasi mengenai pajak restoran”. 

Dalam pelaksanaan implementasi peraturan daerah tentang pajak restoran, 

sosialiasasi yang dilakukan pemerintah belum berjalan maksimal, hal ini dapat 

dilihat dari keterlambatan informasi yang didapatkan masyarakat mengenai pajak 

restoran yang mana informasi tersebut diketahui masyarakat setelah terdaftar 

usahanya sebagai wajib pajak dan sosialisasi akan dilakukan setelah datangnya 

masyarakat ke instansi pemerintah/ Dispenda kemudian barulah dilakukan 

sosialisasi, hal ini kurang efektif sehingga informasi yang didapat masyarakat 

tidak menyeluruh sehingga hanya beberapa masyarakat yang paham mengenai 

pajak restoran tersebut.  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang Judul “ Implementasi Peraturan Daerah Kota 

Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran (Studi Kasus 

Pajak Rumah Makan Di Kecamatan Tampan)” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, penulis 

merumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1.2.1 Sejauh manakah Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru 

Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak restoran (Pajak Rumah Makan 

Di Kecamatan Tampan)? 
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1.2.2 Apa faktor penghambat Implementasi Peraturan Daerah Kota 

Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran (Pajak 

Rumah Makan Di Kecamatan Tampan) ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.3.1 Mengetahui sejauh manakah Implementasi Peraturan Daerah Kota 

Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak restoran (pajak rumah 

makan dikecamatan tampan). 

1.3.2 Mengetahui faktor-faktor penghambat pelaksanaan Perda Kota 

Pekanbaru nomor 6 tahun 2011 tentang Pajak Restoran (pajakRumah 

Makan di Kecamatan Tampan). 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Manfaat Teoritis 

- Untuk pengembangan teori sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya 

yang meneliti masalah yang sama.  

- Bagi peneliti sendiri dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

serta mengalisis terhadap kenyataan yang ada mengenai 

implementasi  Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 

2011 Tentang Pajak restoran . 

- Dapat dipergunakan untuk menambah khasanah perpustakaan.  

b. Manfaat Praktis 
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- Bagi instansi pemerintah dapat memberikan informasi yang dapat 

dijadikan acuan pengambilan keputusan terutama dalam 

menangani permasalahan pajak restoran. 

- Bagi peneliti dimasa yang akan datang, diharapkan hasil penelitian 

ini dapat dijadikan sebagai suatu referensi pengetahuan bagi 

pembahasan yang sama. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah pemahaman dan terarah, penelitian ini ditulis dalam 

Sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Didalam bab ini peneliti menjelaskan tentang latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

dan sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Didalam bab ini peneliti menjelaskan tentang teoritis, pengertian 

kebijakan publik, implementasi kebijakan publik, faktor-faktor 

implementasi kebijakan, pendapatan asli daerah, Peraturan 

Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2011 Tentang pajak 

restoran, pandangan islam tentang izin dan retribusi, penelitian 

terdahulu, definisi konsep, konsep operasional, dan kerangka 

berfikir. 
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BAB III : METODE PENELITIAN 

Didalam bab ini peneliti menjelaskan tentang waktu dan lokasi 

penelitian, jenis penelitian,  jenis dan sumber data, tekhnik 

pengumpulan data, informan penelitian, dan tekhnik analisis data. 

BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

Dalam bab ini peneliti menjelaskan tentang sejarah objek 

penelitian yaitu Dinas Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru. 

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini peneliti membahas tentang permasalahan yang 

diteliti kemudian dianialisis bagaimana Implementasi Peraturan 

Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak 

restoran dikecamatan Tampan Kota Pekanbaru dan faktor 

penghambat Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru  

Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran 

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini peneliti memaparkan kesimpulan dari 

penelitiaannya dan saran. 

 


