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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem penerimaan pajak hotel 

di Kabupaten Kuantan Singingi. Serta partisipasi masyarakat dalam upaya 

meningkatkan pendapatan daerah yaitu meningkatkan penerimaan dari sektor pajak 

daerah. Salah satu pajak yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten 

Kuantan Singingi adalah pajak hotel. Rumusan dalam penelitian ini yaitu faktor apa 

saja yang mempegaruhi rendahnya penerimaan pajak hotel di Kabupaten Kuantan 

Singingi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor apakah yang 

mempengaruhi rendahnya pajak hotel di Kabupaten Kuantan Singingi. Metode 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif 

dengan teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah 

dokumentasi, wawancara, dan kuesioner/angket. Kemudia sumber data diperoleh 

dari data primer dan data sekunder. Dalam hasil penelitian ini penerimaan pajak 

hotel di Kabupaten Kuantan Singingi dapat dikatakan bahwa sumber pendapatan 

dari pajak ini cukup besar. Dilihat dari target realisasi penerimaan pajak hotel di 

Kabupaten Kuantan Singingi mengalami penurunan pada setiap tahunnya. Hal ini 

disebabkan karena banyak nya wajib pajak hotel yang belum melaporkan usaha hotel 

nya kepada Dinas Pendapatan Dearah, dan masih ada wajib pajak yang tidak 

terdaftar, dan masih banyak wajib pajak yang menunggak membayar pajak hotel 

yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi. Upaya yang dilakukan Dinas Pendapatan 

Daerah Kabupaten Kuantan Singingi untuk meningkatkan penerimaan daerah dari 

sektor pajak hotel adalah mensosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 

2011 tentang pajak hotel dan memberikan sanksi yang sesuai. Berdasarkan analisis 

diatas diharapkan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi 

memberikan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 tentang 

pajak hotel. Setiap kelektor yang telak ditunjuk lebih bertanggung jawab terhadap 

pekerjaannya sehingga penerimaan pajak hotel akan tercapai dengan maksimal. 
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