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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Salah satu Pendapatan daerah itu bersumber dari pajak, baik itu pajak 

hotel restoran, kendaraan bermotordan lain-lain sebagainya. Dimana 

Pemungutan Pajak Daerah merupakan salah satu cara meningkatkan 

pendapatan asli Daerah dan pemungutan ini dekenakan kepada masyarakat 

wajib pajak dan badan sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan. 

Sumber pendapatan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 

yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang  berasal dari pemungutan 

pajak propinsi dan  pajak kabupaten/kota, salah satu pungutan pajak daerah 

yaitu Pajak Restoran 

Sesuai dengan undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Restoran 

adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan yang 

dimaksud dengan Restoran adalah fasilitas penyediaan makanan dan minuman 

dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kapeterian, 

kantin, warung, dan rumah makan. Pungutan pajak restoran di Indonesia saat 

ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi 

oleh masyarakat dan pihak yang yang terkait. Dasar hokum pemungutan pajak 

restoran pada suatu kabupaten atau kota diantanya yaitu Undang-undang 

Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas undang-undangNomor 

18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan peraturan 

pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak Daerah.  
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Pajak ditetapkan dan membiayai pembangunan yang berguna bagi 

kepentingan bangsa, khususnya melalui pajak daerah. Dengan dilakukan 

system otonomi daerah (otda) berdasarkan undang-undang Nomor 32 Tahun 

2004, tentang Pemerintah Daerah danUndang-UndangNomor 33 Tahun 2004 

tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah. Maka pemerintah daerah akan lebih giat dalam membangun daerahnya 

sendiri melalui pengenaan pajak daerah yang menjadi pendapatan asli daerah. 

Kabupaten Rokan Hilir rmerupakan kabupaten yang sedang 

berkembang dan giat dalam menyelenggarakan pembangunan, tentunya 

pemerintah kabupaten rokan Hilir rmembutuhkan bayak waktu dan dana untuk 

membiayai pengeluaran tersebut, baik untuk kegiatan pemerintah, maupun 

untuk pembangunan. Banyak cara yang dilakukan pemerintah Kabupaten 

Rokan Hilir untuk menggali sumber penerimaan, di antaranya melalui pajak. 

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Rokan Hilir yang 

sebelumnya disebut Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) atas perubahan 

yang ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor 64 Tahun 2016 

Tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas fungsi dan data kerja, Dengan 

tujuan untuk mendongkrak hasil pendapatan Daerah Kabuapaten Rokan Hilir 

yang lebih maksimal. Badan Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir sudah 

berulang kali mensosialisasikan kepada masyarakat agar dapat membayar 

pajak dengan tepat waktu, akan tetapi tidak semua masyrakat dapat 

mengindahkan peraturan yang telah ditetapkan, hal tersebut terjadi Karena 

masih ada kekurangan tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar 

pajak.64%.  
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Menurut Undang-undang No 28 Tahun 2009 Pajak Daerah adalah 

kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan 

yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsungdan digunakan untuk keperluan Daerah 

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.  

Hal ini menunjukkan bahwa pajak adalah pembayaran wajib yang 

dikenakan berdasarkan undang-undang yang tidak dapat dihindari bagi yang 

berkewajiban dan bagi mereka yang tidak mau membayar pajak. 

Tarif pajak restoran dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000  

paling tinggi sebesar sepuluh parsen dan ditetapkan dengan peratuan daerah 

kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan 

keluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota. Dengan demikian, Setiap 

daerah kabupaten/kota diberi kewewenagan untuk menetapkan besarnya tarif 

pajak yang mungkin berbeda dengan kabupaten/kota lainnya asalkan tidak 

lebih dari sepuluh persen. (Marihot P. Siahaan 2013:334) 

Berdasarkan definesi pajak diatas, dapat ditarik kesimpulan tentang 

ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak sebagai berikut: 

1. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun 

pemerintah daerah, berdasarkan undang-undang serta aturan 

pelaksanaannya. 

2. Pembayaran pajak harus masuk kepada kas negara yaitu kas pemerintah 

pusat ataupun pemerintah daerah (sesuai dengan jenis pajak yang 

dipungut) 
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3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontra prestasi 

individu oleh pemerintah (tidak ada imbalan langsung yang diperoleh 

sipembayar pajak). Dengan kata lain, tidak ada hubungan langsung antara 

jumlah pembayaran pajak dengan kontra prestasi secara individu. 

4. Penyelenggaraan pemerintah secara umum merupakan manifestasi kontra 

prestasi dari negara kepada wajib pajak  

5. Pajak dipungut karena ada satu keadaan, kejadian dan perbuatan yang 

menurut peraturan perundang-undangan pajak dikenakan pajak. 

6. Pajak memiliki sifat dipaksakan. Artinya wajib pajak yang tidak 

memenuhi kewajiban pembayaran pajak, dapat dikenakan sanksi, baik itu 

sangsi pidana maupun denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Dengan adanya latar belakang masalah yang telah disebutkan 

diatas, penulis menuangkan hasil penelitian dalam tugas akhir dengan 

judul ‘‘Mekanisme PemungutanPajak Restoran Di Badan Pendapatan 

Daerah (BAPENDA) Kabupaten Rokan Hilir’’ 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Dengan adanya latar belakang masalah yang telah disebutkan penulis 

diatas. Dapat dirumuskan pemasalahan penulisan sebagai berikut. “Bagaimana 

Mekanisme PemungutanPajak Restoran pada Kantor Badan Pendapatan 

DaerahKabupaten Rokan Hilir’’ 

 

 

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan yang ingin di capai adalah untuk mengetahui 

tentang Mekanisme Pemungutan Pajak Daerah di Bapenda Kabupaten 
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Rokan Hilir. Khususnya pajak restoran pada Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Rokan Hilir. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

a. Untukmenambahpengetahuan tentang tingkat kepatuhan masyarakat 

dalam membayar pajak pada Badan Pendapatan Kabupaten Rokan 

Hilir. 

b. Dapat memberikan informasi kepada instansi dan dapat sebagai bahan 

masukan informasi kepada pegawai-pegawai Badan Pendapatan 

Daerah di Kabupaten Rokan hilir 

c. Dengan adanya penelitian ini yang dilakukan di Badan Pendapatan 

Kabupaten Rokan Hilir dapat mempermudah penulis dalam 

penyelesaian proposal penulis dan dapat menambah wawasan penulis 

dalam bidang perpajakan sehingga penulis dapat memiliki pengalaman 

lebih dalam bidang perpajakan. 

 

1.4  Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif 

deskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah berupa prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang dan prilaku yang dapat diamati. 
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1.4.1 Lokasi penelitian   

Adapun tempat pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada kantor 

badan pendapatan daerah di Kabupaten Rokan Hilir 

1.4.2 Waktu Penelitian 

Adapun tempat pelaksanaan penelitian penulis ini dilakukan pada 

kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir pada bulan  

Januari-Maret 2017. 

1.4.3 Jenis Data 

Jenis data yang di gunakan penulis dalam penelitian ini adalah data 

sekunder, yaitu data di peroleh dalam bentuk laporan, catatan dan 

dokumen melalui kantor tempat penelitian. 

1.4.4 Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Observasi berarti pengamatan dan pencatatan sistematis 

terhadap fenomena yang diselidiki. Untuk mencari informasi dan 

mengumpulkan data yang diperlukan dan meyimpulkan hal-hal yang 

berkaitan dengan masalah yang di teliti. 

b. Wawancara 

Pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara /secara 

lisan baik melalui tatap muka  atau lewat telephone dengan pihak 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir. 
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1.4.5 Analisis Data  

Penulisan menganalisis data yang diperoleh  dengan menggunakn 

penjelasan yang bersifat kualitatif, yaitu penjelasan dengan kata-kata yang 

sistimatis, sehingga permasalahan terungkap objektif. 

 

 

1.5 Sistimatika Penulisan 

Dalam penulisan Tugas Akhir ini, terdapat bab dengan uraian sebagai 

berikut: 

 

BAB I :  PENDAHULUAN 

  Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan maslah, 

tujuan penelitian, manfaat, penelitian yang terdiri dari lokasi 

penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data metode 

penulisan, analisis data dan sistimatika laporan 

BAB II : GAMBARAN UMUM BADAN PENDAPATAN DAERAH 

(BAPENDA) BAGAN SIAPIAPI DI KABUPATEN ROKAN 

HILIR 

  Padabab ini akan menjelaskan deskripsi atau gamnbaran umum 

kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bagan Siapiapi di 

Kabupaten Rokan hilir, Visi dan Misi, struktur Organisasi dan 

uraian tugas unit kerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) 

Bagan Siapiapi di Kabupaten Rokan hilir 
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BAB III : TINJAUAN  TEORI  DAN  PRAKTEK 

Bab ini merupakan bab yang akanmenguraikan tentang 

perpajakan yang berkaitan dengan pajak restoran (teori) dan 

menjelaskan tentang mekanisme pemungutan pajak restoran di 

kantor badan pendapatan daerah di rokan hilir (praktek). 

BAB IV : PENUTUP 

  Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang 

kesimpulan dan saran-saran yang dikemukakan atas 

dasarpenelitian yang telah dilakukan. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


