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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latarbelakang Masalah

Pembangunan nasional Indonesia bertujuan untuk mewujudkan

masyarakat Indonesia yang adil dan makmur melalui peningkatan taraf hidup,

kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan

dari pembangunan nasional, maka pelaksanaan pembangunan harus merata di

seluruh tanah air dan ini tidak terlepas adanya pembangunan daerah merupakan

bagian yang sangat penting dari pembangunan nasional.

Guna memperlancar pembangunan nasional maka perlu digunakan suatu

dana yang berasal dari penerimaan negara yaitu pemungutan pajak. Pajak dalam

pembangunan terasa sangat penting, sebab dana yang di pergunakan untuk

membangun bangsa Indonesia sebagian besar dibiayai dari pendapatan pajak.

Oleh sebab itu dari tahun ketahun, pemerintah terus berupaya untuk

mengoptimalkan pemasukan pajak. Guna mendukung tujuan tersebut perlu adanya

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat penting sebagai sumber pembiayaan

pemerintah daerah karena merupakan tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi

daerah, dimana proporsi PAD terhadap total penerimaan merupakan indikasi

“Derajat Kemandirian“ yaitu keuangan daerah dihitung dengan cara

membandingkan jumlah penerimaan pendapatan asli daerah dibagi dengan jumlah

pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta daerah semakin

tinggi kemandirian keuangan daerahnya. (Mahmudi, 2010: 142)

1



2

Pemerintah daerah otonomi dapat merencanakan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerahnya sendiri sesuai dengan kebijaksanaan serta inisiatifnya

sendiri dengan menyelenggarakan urusan rumah tangganya karena itu sewajarnya

kepala daerah untuk mencari dan menggali sumber biaya dengan mengadakan

pungutan uang dari rakyat. Pendapatan Asli Daerah merupakan faktor pendorong

yang memegang peranan penting bagi pembangunan daerah dan sesuai dengan

Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 salah satu sumber Pendapatan

Asli Daerah adalah pajak daerah. Selain pajak daerah sumber lain adalah retribusi

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

sah.

Salah satu sumber pajak daerah yang memberikan kontribusi yang besar

adalah Pajak Hotel. Dalam perkembangannya objek Pajak Hotel ini tak hanya

dikenakan terhadap hotel-hotel berbintang maupun yang kelas melati tapi juga

merambah penginapan-penginapan jangka pendek lainnya seperti, losmen rumah

kos-kosan dan lain sebagainya.

Kota Pekanbaru adalah sebagai ibukota provinsi Riau yang berkembang

sangat pesat. Hal ini banyak menarik sebagian masyarakat dari luar untuk datang

ke kota ini dengan berbagai alasan, baik untuk keperluan mencari pekerjaan,

bisnis, belajar atau berwisata. Hal ini tentu membawa permasalahan tersendiri

pada tempat tinggal yang diperlukan. Banyak pengusaha maupun penduduk asli di

Pekanbaru memanfaatkan situasi ini sebagai sebuah peluang usaha rumah kos,

rumah kontrakan, penginapan atau hotel.
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Rumah kos merupakan salah satu kebutuhan primer bagi mahasiswa

maupun karyawan/i yang bekerja di luar daerah. Apalagi sebagian besar

mahasiswa dan karyawan/i ini termasuk bukan berasal dari luar daerah, dinilai

bahwa bisnis rumah kost merupakan usaha yang memiliki potensi dan keuntungan

yang sangat besar.

Pajak rumah kos merupakan bagian dari kategori pajak hotel yang

memiliki potensi yang sangat menjanjikan dalam peningkatan Pendapatan Asli

Daerah Kota Pekanbaru. Terkait hal ini, pemenuhan kebutuhan tersebut

memerlukan bantuan dari pihak lain. Masyarakat sekitar lingkungan memegang

andil dalam hal ini. Dalam kondisi tanpa tempat tinggal, hal utama yang

diprioritaskan oleh seorang mahasiswa tentu saja tempat bernaung. Oleh karena

itu, kebutuhan akan kos-kosan sangat diperlukan. Hal ini juga didukung oleh

pemahaman dan tanggapan masyarakat sekitar yang mengerti peluang bisnis

karena faktanya di sekitar Kampus di Kota Pekanbaru berdiri kos-kosan bagi

mahasiswa maupun karyawan/i. Kriteria  pajak rumah kost yang harus membayar

pajak yaitu dalam perda nomor 7 tahun 2011 pasal 2 ayat 4 adalah rumah kost

dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) kamar, dan dalam ayat 5 yang tidak

termasuk objek pajak adalah : a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan

oleh pemerintah dan pemerintah daerah, b. jasa sewa apartemen, kondominium,

dan sejenisnya, c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan

keagamaan, d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo,

panti asuhan, dan panti social lainnya yang sejenis, dan, e. jasa biro perjalanan

atau pelayanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan
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oleh umum, f. rumah kost milik yayasan dan pesantren, serta rumah kost yang di

sewaoleh pelajar/ mahasiswa.

TabeL 1.1 Daftar Nama Rumah Kos Yang Wajib Pajak Di Kecamatan
Tampan Kota Pekanbaru Tahun 2017

No Nama Kelurahan Nama Rumah Kos
Jumlah
Kamar

1 Simpang Baru Home Stay Citra 16
2 Sidomulyo Barat Rumah Singgah Pondok Melur Indah 40
3 Tuah Karya Kost muslim 22
4

Delima

Kost siti 10
5 Kost Letni 10
6 Kost Eny 18
7 Kost Sarwin 10
8 Kost Supriyono 10
9 Kost Hadianto 20
10 Kost Catrin 16
11 Penginapan Empat  Pilar 13
12 Kost Tutik 22
13 Kost Zukifli 40
14 Kost Immanuel 16
15 Home Stay Citra 22
16 Kost C40 22

Jumlah 307
Sumber: Kantor UPT Badan pendapatan daerah kota pekanbaru 2017

Dari tabel tersebut kita dapat melihat jumlah rumah kos yang wajib membayar

pajak di kecamatan tampan kota pekanbaru berjumlah 16 rumah kos berdasarkan data

dari kantor UPT badan pendapatan daerah kota pekanbaru.

Namun dengan semakin banyaknya rumah kos-kosan, banyak sekali

pemilik rumah kos yang enggan memenuhi kewajibannya untuk melapor dan

membayar pajak. Ini juga berimbas bagi pendapatan pemerintah. Terkadang para

pemilik kos-kosan menutup-nutupi kebenaran seperti dengan mengatakan bahwa

jumlah kamar yang digunakan kurang dari sepuluh. Banyak pihak dari Badan

Pendapatan Daerah berkoordinasi dengan pihak Kecamatan yang menangani kos-

kosan mengalami kesulitan untuk mendata pemiliknya.
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Tabel 1.2 Beberapa Daftar Rumah Kos Yang Belum Terdaftar Di
Kecamatan Tampan

No Nama Kelurahan Nama Rumah Kos Jumlah Kamar

1

Simpang Baru

Kost Zam-zam 20
2 Kost Runa 14
3 Kost Fathia 1 14
4 Kost Fathia 2 10
5 Kost Zikra 14
6 Kost Miranti 20
7 Kost Annisa 14
8

Sidomulyo Barat
Kost Putri Muslimah 16

9 Kost Putra 16
10 Tuah Karya Kost Aisyah 21
11

Delima
Kost Pratama 20

12 Kost Muslimah 14
13 Kost Anto 14

Jumlah 207
Sumber: Data Olahan 2017

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa sebanyak 13 rumah kos yang

memiliki kamar yang lebih dari 10, yang belum terdaftar oleh badan pendapatan

daerah kota pekanbaru. Dalam perda nomor 7 tahun 2011 pasal 5 ayat 3 setiap wajib

pajak wajib membayar pajak yang terutang dengan dibayar sendiri, pajak rumah kost

menghitung sendiri berapa besar pajak yang harus dibayarnya, maka peluang untuk

melakukan kecurangan akan menjadi lebih besar, karena petugas Bapenda hanya

menerima laporan dari wajib pajak tentang omset yang mereka dapatkan setiap bulannya.

Tabel 1.3 Penerimaan Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Kota
Pekanbaru 2014-2017

Kategori Tahun Penerimaan %

Pajak Rumah Kos

2014 Rp. 41.722.550 11%
2015 Rp 78.491.500 20.4%
2016 Rp 178.637.650 44.5%
2017 Rp 277.466.379 28.3%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 2017
Berdasarkan tabel 1.3 di atas dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2014

sampai 2017 penerimaan yang di dapat oleh badan pendapatan daerah kota

pekanbaru meningkat, yaitu penerimaan pada tahun 2014 sebesar Rp. 41.722.550
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dengan persentase 11%, tahun 2015 sebesar Rp 78.491.500 dengan persentase

20.4%, tahun 2016 sebesar Rp 178.637.650 dengan persentase 40.5%, dan

penerimaan terbesar ada di tahun 2017 yaitu Rp.277.466.379 dengan persentase

28.3%.

Namun dengan semakin banyaknya rumah kost, tidak semua rumah kos

yang terdaftar sebagai wajib pajak, hal ini tentu menjadi suatu masukan bagi

pendapatan daerah. Melihat banyaknya rumah kost tidak terdaftar dan fenomena

yang terjadi membuat saya tertarik untuk mengambil judul “Analisis Potensi

Pajak Rumah Kos di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana potensi pajak rumah kos di Kecamatan Tampan Kota

Pekanbaru?

2. Upaya apa yang di lakukukan Badan Pendapatan Daerah untuk

menjangkau potensi Pajak Rumah Kos di Kecamatan Tampan Kota

Pekanbaru?

1.3 Tujuan Penlitian

1. Untuk menghitung potensi pajak rumah kos di Kecamatan Tampan Kota

Pekanbaru.

2. Untuk mengetahuai upaya yang di lakukukan Badan Pendapatan Daerah

menjangkau potensi Pajak Rumah Kos di Kecamatan Tampan Kota

Pekanbaru.

1.4 Manfaat Penelitian
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1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan studi dan menjadi

salah satu sumbangsih pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian

yang mengarah pada pengembangan ilmu pemerintahan.

2. Secara metodologis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan acuan

bagi penelitian berikutnya.

3. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi

bagi pelaksana yang berkaitan langsung maupun tidak langsung,

khususnya mengenai pengelolaan pajak rumah kost.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berisikan bab demi bab dalam laporan penelitian

terdiri dari :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisikan tentang latarbelakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan

manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Menjelaskan berbagai teori yang mendasari penelitian. Bab ini berisi

definisi konsep, teori-teori, referensi yang bersumber dari buku, review,

jurnal, publikasi yang relevan dengan masalah yang diteliti dan kajian

terdahulu.

BAB III : METODE PENELITIAN

Berisikan lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber-sumber data,

metode pengumpulan data, populasi, sampel dan metode analisis.
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BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Berisi tentang gambaran sejarah singkat dan karakteristik objek

penelitian, aktifitas atau ruang lingkup kegiatan objek penelitian dan

berisi gambaran bagan dan mekanisme kerja atau uraian tugas pada

objek penelitian.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang uraian secara umum tentang hasil penelitian dan

pembahasan.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi tentang kesimpulan ringkasan dari hasil penelitian dan

pembahasan serta berisi saran atau rekomendasi yang merupakan

pernyataan dari peneliti tentang perbaikan yang perlu dilakukan dimasa

yang akan datang terkait dengan masalah temuan penelitian.


