
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara berkembang yang mana ekonomi menjadi 

prioritas utama untuk pembangunan Negara.Sumber-sumber penerimaan Negara 

dapat dikelompokkan menjadi penerimaan yang berasal dari sektor pajak, bea 

cukai, retribusi, iuran, sumbangan, laba dari badan milik usaha Negara dan 

sumber lainnya. Pajak merupakan titik fokus masalah yang terus dihadapi. 

Pajak termasuk sumber penerimaan utama negara, oleh karena itu 

pembayaran pajak sangat memiliki peranan penting untuk peningkatan 

pembangunan, yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan 

kesejahteraan masyarakat.Oleh karenanya, pajak perlu dikelola secara seksama 

dengan meningkat peran serta seluruh lapisan masyarakat dan dari aparat 

perpajakan sendiri. 

Sistem perpajakan yang selalu mengalami perubahan dari masa ke masa 

sesuai perkembangan masyarakat dan Negara, baik dalam bidang kenegaraan 

maupun bidang sosial dan ekonomi. Pajak yang dibayarkan berguna untuk 

pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur undang-undang. Untuk 

menjalankan pemerintahan dan pembangunan pemerintah membutuhkan dana yag 

tidak sedikit, dana tersebut berasal dari berbagai sumber penghasilan antara lain 

kekayaan alam, barang-barang yang dikuasai oleh pemerintah, denda-denda, atau 

warisan yang diberikan kepada Negara, hibah, wasiat, dan iuran masyarakat 
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kepada Negara berdasarkan undang- undang dengan tidak mendapatkan jasa 

timbal.Pengetahuan akan pajak adalah suatu yang harus dimiliki oleh setiap wajib 

pajak, pengetahuan tersebut berpengaruh pada penerimaan pajak suatu Negara.  

Dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah 

dan wajib pajak. Adanya perbedaan kepentingsn tersebut menyebabkan wajib 

pajak cenderung mengurangi jumlah pembayaran pajak baik secara legal maupun 

ilegal. Dilain pihak, pemerintah memerlukan dana untuk membiayai pengeluaran 

dalam rangka penyelenggaraan pemerintah. Mengingat pentingnya penerimaan 

pajak terhadap pembangunan nasional maka Direktorat Jendral Pajak sebagai 

instansi pemerintah sebagai unit dalam organisasi departemen keuangan yang 

ditugasi untuk mengatasi masalah, pemerintah pajak telah berusaha untuk 

merangkum tugas tersebut dengan sebaik baiknya melalui pelaksanaan program 

intensifikasi dan ekstensifikasi dalam bidang perpajakan. Triono (2011) 

mengemukakan bahwa keberhasilan dalam upaya itentukan oleh dua hal yang 

berkaitan yaitu kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan sistem 

perpajakan yang kondusif serta sikap dan kemampuan aparat pajak dalam 

elaksanakan tugasnya. 

Negara Indonesia telah melaksanakan pemungutan pajak jauh sebelum 

meraih kemerdekaan hingga saat ini. Namun pada saat itu istilah pajak belum 

digunakan, melainkan “upeti”. Hasil dari upeti ini akan dikelola dan kemudian 

digunakan kembali oleh pemerintah untuk keperluan rakyat, seperti : 

pembangunan jalan, fasilitas umum dan lain sebagainya. 
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Pada tahun 1984, pemerintah memberlakukan reformasi perpajakan dengan 

menerapkan self assessment system dalam pemungutan pajak, Namun sebelum 

menerapkan sistem tersebut, pemrintah telah lebih dulu menggunakan official 

assessment system. Dengan pengharapan penerimaan pajak akan semakin 

meningkat. Karena pajak memiliki peranan penting dalam pembangunan Negara. 

Begitu pula dengan kewenangan Negara untuk memungut pajak dari 

rakyatnya juga harus didasarkan pada aturan hukum yang jelas, sehingga 

pemungutan itu berdasarkan undang-undang, dinyatakan pada pasal 23A UUD 

1945 amandemen ketiga yang berbunyi “pajak dan pemungutan lain yang bersifat 

memaksa untuk keperluan Negara diatur undang-undang”. 

Negara telah mengatur jenis pajak berdasarkan pihak yang memungut 

menjadi dua yaitu Pajak Negara dan Pajak Daerah.Pajak Daerah adalah pajak 

yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan daerah tersebut. 

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) salah satu berasal dari pajak daerah. 

Pajak daerah di Indonesia diatur dalam UU 28 Tahun 2009 sedangkan undang-

undang yang mengatur besarnya tarif pajak, tata cara pembayaran dan pelaporan 

pajak penghasilan adalah undang-undang No. 36 Tahun 2008 yang merupakan 

penyempurnaan dari undang-undang No. 17 Tahun 2000. Undang-undang pajak 

penghasilan telah menetapkan sistem secara Self Assessment.  

Self Assessment merupakan pemberian kepercayaan penuh kepada wajib 

pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan seluruh 

pajak yang menjadi kewajibannya. Dengan kata lain, wajib pajak menentukan 

sendiri besarnya pajak yang dibayarkan. Peningkatan kepatuhan wajib pajak dan 
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memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak merupakan salah satu upaya 

yang telah dilakukan oleh pemerintah. Peningkatan kualitas pelayanan diharapkan 

dapat meningkatkan kepuasan wajib pajak sehingga dapat menciptakan kesadaran 

diri dalam membayar pajak. 

Pengetahuan akan pajak dan penguasaan terhadap perpajakan yang dimiliki 

oleh wajib pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak agar 

terhindar dari sanksi-sanksi yang berlaku. Undang-undang pajak penghasilan telah 

menetapkan self assessment sebagai tata cara pembayaran dan pelaporan yang 

dimuat dalam Undang-undang No.36 tahun 2008 yang merupakan 

penyempurnaan dari undang-undang No.17 tahun 2000. 

Melalui keterbukaan dan pelaksanaan penegakan hukum (law enforcement) 

dinilai sangat berperan penting dalam menjalankan sistem self assessment itu 

sendiri. Kepercayaan penuh yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak untuk 

menghitung dan membayarkan pajaknya harus diimbangi dengan upaya 

penegakan hukum dan pengawasan perpajakannya. Dengan menjalankan 

penegakan hukum melalui pemeriksaan atau penyidikan pajak dan penagihan 

pajak diharapkan dapat mengurangi kecurangan. 

Sesuai dengan ditetapkannya undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Pemerintah Kota Pekanbaru menetapkan 

Peraturan Daerah mengenai Pajak Hotel yaitu PERDA No.7 tahun 2011dan Pajak 

Restoran yaitu PERDA No. 6 tahun 2011 yang mengatur tentang tata cara, berisi 

pasal-pasal, dan lain-lainnya mengenai Wajib Pajak Hotel dan Wajib Pajak 

Restoran. 
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Self Assessment diterapkan di Pekanbaru pada tahun 2009 sesuai peraturan 

perundang-undangan yang ada, dengan objek pajak yang meliputi, BPHTB, Iklan, 

Restoran, Hotel, Hiburan, Air Tanah, Parkir dan lainnya. Terkait dengan Wajib 

Pajak Hotel dan Restoran dalam pengurusan perpajakannya menggunakan Self 

Assessment, maka diharapkan Wajib Pajak terkait Pajak Hotel dan Restoran dapat 

memenuhi kewajibannya pada tanggal yang telah ditentukan, adapun upaya yang 

dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru terkait dengan pembayaran 

Pajak Hotel dan Restoran, yaitu dengan memberi arahan atau sosialisasi kepada 

Wajib Pajak Hotel dan Restoran agar melakukan pembayaran pajak tepat waktu 

serta bekerja sama dengan baik dalam proses perpajakan dengan menciptakan 

keterbukaan dan kepercayaan Wajib Pajak dalam melakukan proses pembayaran 

serta perhitungan pajak terhutang. 

Berdasarkan data pada Dinas Pendapatan Daerah kota Pekanbaru, 

peningkatan pertumbuhan usaha penginapam hotel pada kota pekanbaru 

mengalami peningkatan, terbukti bahwa dalam tahun 2016 pembangunan hotel 

yang semula berjumlah 155 kini pada awal tahun 2017 meningkat menjadi 162 

hotel, namun peningkatan pembangunan ini tidak memberikan kontribusi dalam 

penerimaan pajaknya, terbukti bahwa penerimaan pajak hotel tidak dapat 

mencapai target yang telah ditentukan.(Dispenda kota Pekanbaru,2017) 
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Berikut adalah uraian target dan realisasi Pajak Hotel di Kota Pekanbaru 

selama periode 8 tahun (2009-2016) : 

Tabel 1.1 : Data Pajak Hotel Selama Periode 8 Tahun  

Tahun 
Target Penerimaan 

Pajak Hotel (Rp) 

Realisasi Penerimaan 

Pajak Hotel (Rp) 

2009 13.220.955.080 9.020.174.352 

2010 17.000.000.000 11.650.381.433 

2011 11.916.000.000 12.909.505.521 

2012 14.343.360.499 17.434.725.349 

2013 20.141.383.801 19.479.924.235 

2014 23.599.905.294 22.554.327.582 

2015 43.959.895.823 22.519.977.181 

2016 30.074.453.964 28.607.749.661 

   Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 2017 

Dari tabel data diatas, dapat ditarik keimpulan bahwa terlihat jelas adanya 

tahun penerimaan pajak yang tidak sesuai dengan target, yaitu pada tahun 2009, 

2010,  2013, 2015, dan 2016. Dan penerimaan pajak tertinggi terjadi pada tahun 

2012. 

Begitu pula dengan restoran, perkembangan usaha pada sektor restoran 

berdasarkan data pada Dinas Pendapatan Daerah kota Pekanbaru, peningkatan 

pertumbuhan usaha restoran pada kota pekanbaru mengalami peningkatan, 

terbukti bahwa dalam tahun 2016 pembangunan restoran pada sektor fast food 

atau makanan cepat saji mengalami pertumbuhan sebanyak 10 restoran, namun 

peningkatan pembangunan ini tidak memberikan kontribusi dalam penerimaan 

pajaknya, terbukti bahwa penerimaan pajak restoran tidak dapat mencapai target 

yang telah ditentukan. 
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Berikut adalah uraian target dan realisasi Pajak Restoran di Kota 

Pekanbaru selama periode 8 tahun (2009-2016) : 

Tabel 1.2 : Target dan Realisasi Pajak Restoran Tahun 2009-2016 

Tahun 
Target Penerimaan 

Pajak Restoran (Rp) 

Realisasi Penerimaan 

Pajak Restoran (Rp) 

2009 16.281.489.000 16.324.116.165 

2010 20.100.000.000 18.735.653.387 

2011 19.500.000.000 20.179.998.732 

2012 24.806.467.613 30.811.151.871 

2013 38.260.771.626 37.289.201.114 

2014 45.892.825.359 49.087.877.030 

2015 69.626.749.163 49.866.956.574 

2016 66.522.489.166 63.669.515.014 

   Sumber : Dispenda Kota Pekanbaru 

Dari tabel data diatas, dapat ditarik keimpulan bahwa terlihat jelas adanya 

tahun penerimaan pajak yang tidak sesuai dengan target, yaitu pada tahun 2010,  

2013, 2015, dan 2016. Serta penerimaan pajak tertinggi terjadi pada tahun 2014. 

Dari uraian diatas tergambar bahwasannya Sistem Self Assessment yang 

diterapkan oleh pemerintah dalam pelaksanaannya belum berjalan dengan 

maksimal, sehingga tidak sesuai dengan harapan pemerintah. Adanya perbedaan 

realisasi dengan target pajak hotel serta pajak restoran dapat menghambat 

anggaran pendapatan daerah. Berdasarkan belum maksimalnya penerapan sistem 

self assessment, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut 

mengenai efektifitasnya sistem self assessment ini dengan judul :  

“Analisis Efektifitas Self Assessment System Pada Pemungutan Pajak Hotel 

dan Restoran Kota Pekanbaru (Studi Kasus pada Kantor Dinas Pendapatan 

Daerah Kota Pekanbaru)” 
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1.2 Rumusan Masalah 

Sesuai dengan Latar Belakang Masalah diatas, penulis merumuskan 

permasalahan penelitian ini yakni: 

1. Bagaimana efektifitas Self Assessment System pada pemungutan pajak 

hotel di Kota Pekanbaru 

2. Bagaimana efektifitas Self Assessment System pada pemungutan pajak 

restoran di Kota Pekanbaru 

3. Apa saja penyebab atau hambatan yang timbul dengan penerapan sistem 

pemungutan self assessment pada pajak Hotel di Kota Pekanbaru 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Setiap penelitian yang dilakukan tentunya mempunyai tujuan yang ingin 

dicapai. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui bagaimana efektifitas self assessment system dalam  

pemungutan pajak hotel yang diterapkan Pemerintah Kota Pekanbaru 

2. Untuk mengetahui bagaimana efektifitas self assessment system dalam  

pemungutan pajak restoran yang diterapkan Pemerintah Kota Pekanbaru 

3. Untuk mengetahui penyebab atau hambatan dalam penerapan sistem 

pemungutan Self Assessment tersebut. 

 

 

 

 

 

1.4 Manfaat Penelitian 
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Adapun manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini, antara lain adalah: 

1. Bagi penulis 

Diharapkan dapat menambah wawasan dan menguji kemampuan 

Mahasiswa berkaitan dengan efektifitas sistem self assessment pada pajak 

Hotel dan Restoran di Kota Pekanbaru. 

2. Bagi universitas 

Manfaat bagi universitas adalah sebagai acuan akademis sekaligus 

menambah perbendaharaan perpustakaan Universitas guna membantu para 

mahasiswa dalam menghadapi pemecahan masalah yang sama. 

3. Bagi Instansi Terkait 

Manfaat bagi instansi adalah sebagai bahan masukkan bagi pihak 

pihak yang berwenang yang berhubungan dengan penelitian kebijakan 

pada pelaksanaan atau penggunaan suatu sistem pemungutan pajak yang 

diterapkan untuk dapat mengoptimalkan penerimaan pajak. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Secara garis besar, penelitian ini dituangkan dalam 6 bab yaitu : 

BAB I  :  PENDAHULUAN  

  Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, 

manfaat penelitian dan sistematika penulisan.  
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BAB II  :  TINJAUAN PUSTAKA  

  Bab ini berisi penjelasan teori yang menjadi tujuan utama penelitian 

ini, review penelitian terdahulu dan informasi lain yang akan 

membentuk kerangka teori yang berguna untuk menyusun penelitian.  

BAB III  :  METODE PENELITIAN  

  Bab ini menampilkan cara yang dipilih untuk memperoleh jawaban 

atas permasalahan yang diajukan, desain penelitian, jenis penelitian, 

sampel dan metode pengambilan sampel, data penelitian, definisi 

operasional variabel dan analisis data.  

BAB IV  :  GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

  Bab ini berisikan tentang profil, tugas pokok dan fungsi Dinas 

Pendapatan Daerah 

 

BAB V  :  PEMBAHASAN 

  Bab ini menganalisis hasil pengumpulan data, hasil diskusi terkait 

efektifitas self assessment system dalam pemungutan pajak hotel 

BAB VI :  KESIMPULAN  

  Bab ini merupakan bagian terakhir dari laporan penelitian ini,yang 

berisi kesimpulan, keterbatasan dan implikasi hasil penelitian.  

 

 

 

 


