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Salah satu sumber penerimaan dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak
daerah. Pajak rumah kost merupakan bagian dari kategori pajak hotel yang
memiliki potensi yang sangat menjanjikan dalam peningkatan Pendapatan Asli
Daerah Kota Pekanbaru. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui besar potensi
pajak rumah kost di kecamatan tampan kota pekanbaru. Metode yang digunakan
dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dengan menggunkan key
informant yaitu pegawai badan pendapatan daerah kota pekanbaru dan pemilik
usaha rumah kost yang menyediakan jumlah kamar lebih dari 10 kamar.
Berdasarkan perhitungan yang dilakukan peneliti, potensi pajak kost yang dimiliki
oleh Kecamatan Tampan Rp. 49,378,404 per tahun (hanya wajib pajak terdaftar)
namun berdasarkan perhitungan peneliti mengenai potensi pajak rumah kost yang
belum terdaftar terhitung sebesar Rp. 10,983,602, dari hasil tersebut membuktikan
bahwa Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru belum mampu maksimal dalam
memanfaatkan potensi yang ada, padahal jika pihak Badan Pendapatan Daerah
Kota Pekanbaru berupaya maksimal untuk melakukan pendataan secara merata
maka potensi secara keseluruhan yang dimiliki Kecamatan Tampan dapat
meningkat. Sejauh ini upaya yang telah dilakukan pihak Badan Pendapatan
Daerah Kota Pekanbaru yaitu Sosialisasi, namun belum terlaksana dengan
maksimal, dengan dibuktikan hanya 16 rumah kost yang terdaftar di Kecamatan
Tampan, kemudian Pendataan dilakukan tidak merata, dibuktikan dengan hanya
dilakukan disekitar komplek Mall SKA. Serta pemberian sanksi, namun sejauh ini
belum terlaksana maksimal, seperti waib pajak yang tidak mentaati peraturan
untuk membayar pajak padahal sudah diberikan beberapa kali teguran. Untuk
meningkatkan potensi pajak rumah kost upaya yang mesti dilakukan peningkatan
sosialisasi, kemudian pendataan secara merata, menguatkan sanksi bagi wajib
pajak yang lalai dalam pembayaran pajak rumah kost, melakukan kontrol terhadap
instansi terkait lebih ditingkatkan lagi agar tercipta kinerja yang baik sehingga dan
dapat memberikan hasil yang memuaskan, melakukan kerjasama dengan
perangkat kecamatan, kelurahan yang ada di Kecamatan Tampan mengenai
pendataan dan penyuluhan sehingga mempermudah pendataan di setiap kelurahan
yang ada di kecamatan tampan kota pekanbaru, serta memberikan kemudahan
akses informasi perpajakan, penguatan sumber daya manusia, dan Memanfaatkan
hasil kebijakan pengampunan pajak dengan memperluas basis pajak dan
peningkatan kepatuhan wajib pajak.
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