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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kerangka otonomi daerah dan disetralisasi fiskal memberikan dimensi 

yang lebih jelas bagi daerah untuk melaksanakan pemerintahan dan pelayanan 

serta pengelolaan keuangan berdasarkan pada prinsip transparansi, partisipasi, dan 

akuntabilitas. Melalui otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pembangunan 

nasional yang bersifat inklusif mengedepankan pembangunan berdimensi 

kewilayahan dengan daerah sebagai pusat pertumbuhan (Toni, 2005: 5) 

Dengan dimensi yang jelas tersebut, maka urusan pemerintahaan yang 

menjadi kewenangan pemerintah pusat didanai oleh APBN, sedangkan urusan 

pemerintah yang menjadi urusan pemerintah daerah didanai APBD. Kebijakan 

pendanaan kepada daerah dalam rangka menjalankan urusan dan kewenangan 

yang telah dilimpahkan tersebut diikuti dengan pemberian kewenangan dan 

tanggung jawab untuk melakukan pungutan pajak dan retribusi daerah dalam 

rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah/PAD. 

Pembangunan nasional akan tercapai apabila setiap sumber pendapatan 

daerah dapat dikelola dengan baik oleh pemerintah melalui kebijaksanaan-

kebijaksanaan didalam meningkatkan pendapatan daerah. Salah satunya melalui 

pemungutan pajak dan retribusi daerah. Karena dengan pemungutan pajak maka 

akan menambah sumber pendapatan bagi Negara terutama daerah. 
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Peningkatan nilai suatu lembaga atau organisasai dapat dicapai jika 

lembaga tersebut mampu beroperasi dengan mencapai tujuan yang telah yang 

ditargetkan. Tentunya dalam mencapai tujuan tersebut selalu akan mendapatkan 

hambatan-hambatan. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, maka suatu 

organisasi atau lembaga perlu memiliki suatu sistem pengelolaan perusahaan yang 

baik Good Corporate Governance (GCG). 

Tata kelola yang baik (Good Corporate Governance) merupakan struktur 

yang oleh stakeholders, pimpinan menyusun tujuan perusahaan dan sarana untuk 

mencapai tujuan tersebut dan mengawasi kinerja (Zarkasyi, 2008 : 35). 

Konsep governance secara sederhana merujuk pada, proses pembuatan 

keputusan dan implementasinya. Realisasi Good Governance menjadi sangat 

penting karena dampaknya yang dapat mendorong terwujudnya pembangunan 

ekonomi daerah, yang artinya peningkatan pembangunan ekonomi daerah 

dimungkinkan dengan adanya Good Governance (Zuhro, 2010: 2). 

Sektor Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Penerimaan Pajak 

daerah yang penting untuk mambiayai seluruh pembiayaan daerah, pembangunan 

daerah dan membantu kelancaran roda Pemerintahan. Pajak daerah adalah pajak 

yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga 

pemerintah daerah tersebut. Salah satu Pendapatan Asli Daerah yaitu berasal dari 

pajak daerah.  

Pajak daerah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 

2000 terbagi menjadi dua, yaitu pajak Propinsi dan pajak Kabupaten/Kota. 
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Pembagian ini dilakukan sesuai dengan kewenangan pengenaan dan pemungutan 

masing-masing jenis pajak daerah pada wilayah administrasi Propinsi atau 

Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 

Tahun 2000 ditetapkan empat jenis pajak Propinsi dan tujuh jenis pajak 

Kabupaten/Kota (Setiawan, 2006: 35). 

Namun setelah mengalami perubahan yaitu Undang-undang Nomor 28 

tahun 2009 maka di tetapkan menjadi enem jenis pajak Provinsi dan sembilan 

jenis pajak Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan 

Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, 

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor , pajak Air Permukaan dan pajak Rokok. 

Sedangkan pajak Kabupaten/Kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak 

hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak Mineral Bukan Logam dan 

Batuan, pajak parkir, pajak Air Bawah Tanah, pajak Sarang Burung Walet dan 

Bea Perolehan Hak Atas Tanah (Setiawan, 2006: 36) 

Pajak hotel merupakan salah satu pajak daerah yang potensinya semakin 

berkembang seiring dengan semakin diperhatikannya komponen sektor jasa dan 

pariwisata dalam kebijakan pembangunan sehingga dapat menunjang 

berkembangnya bisnis rekreasi (pariwisata). Dengan semakin dibukanya usaha-

usaha periwisata dan semakin terbukanya aktivitas ekonomi maupun kerjasama 

antardaerah maupun antarnegara, industri perhotelan jinni dibuktikuga ikut 

berkembang pesat. Hal ini dibuktikan dengan semakin meningkatnya kunjungan 
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wisatawan, baik wisatawan mancanegara maupun domestic dari tahun ke tahun. 

Saat ini hampir setiap tempat di Indonesia memiliki hotel yang beragam jenis. 

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 20 

dan 21, Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. 

Sedangkan yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa 

penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, 

yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, 

pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah 

kamar lebih dari sepuluh (Peraturan Daerah  Kota pekanbaru Nomor 7 tahun 2011 

tentang pajak Hotel Pasal 1 Ayat 10) 

Pengenaan Pajak Hotel tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten 

atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang 

diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak 

mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Oleh karena itu, untuk dapat 

dipungut pada suatu daerah kabupaten atau kota, pemerintah daerah harus terlebih 

dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang Pajak Hotel. 

Adanya Undang-Undang Otonomi Daerah memberi peluang lebih banyak 

bagi daerah untuk menggali potensi sumber-sumber penerimaan daerah dibanding 

peraturan-peraturan sebelumnya yang lebih banyak memberi keleluasaan pada 

pemerintah di atasnya. Meskipun harus diakui undang-undang tersebut dapat 

merangsang daerah untuk melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber- 
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sumber penerimaannya. Untuk itu diperlukan suatu perencanaan yang tepat 

dengan memperhatikan potensi yang dimiliki. 

Pemerintah daerah kota Pekanbaru telah mengeluarkan peraturan daerah 

No 7 tahun 2011 mengenai Pajak Hotel dalam pasal 2 yang menyebutkan bahwa 

(Peraturan Daerah Kota pekanbaru No 7 tahun 2011 tentang pajak Hotel, Pasal  2):  

1.  Pajak Hotel dipungut Pajak kepada Pemilik atau Pengusaha atas pelayanan 

yang disediakan oleh Hotel; 

2. Objek Pajak Hotel adalah Pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan 

pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang 

sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan termasuk fasilitas olah 

raga dan hiburan. 

3. Jasa Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini adalah fasilitas 

telepon, faksimile, teleks, internet, fotocopy, pelayanan cuci, seterika, 

transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.  

4. Termasuk Objek Pajak Hotel adalah Rumah Kos dengan jumlah kamar lebih 

dari 10 (sepuluh) kamar.  

5. Tidak termasuk Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini 

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

asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis,  

e. Jasa biro perjalanan atau pelayanan wisata yang diselenggarakan oleh 

Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum. 

f. Rumah kost milik yayasan dan pesantren, serta rumah kost yang di sewa 

oleh pelajar/ mahasiswa.  

6. Subjek Pajak Hotel adalah Orang Pribadi atau Badan yang melakukan 

pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan Hotel;  

7. Wajib Pajak Hotel adalah Orang Pribadi atau Badan yang mengusahakan 

Hotel. 

Dalam islam telah dijelaskan dalil-dalil mengenai masalah pajak itu 

sendiri, sebagaimana dalm firman Allah SWT: 

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memeakn 

harta sesamamu dengan cara yang abtil…(QS. An-nisa:29)  

 

Dalam ayat tersebut diatas Allah SWT melarang hamba-Nya untuk saling 

memakan harat sesamanya dengan jalan yang tidak dibenarkan. Dan pajak adalah 

salah satu jalan yang batil untuk memakan harta sesamanya apabila dipungut 

tidak sesuai dengan aturannya 

Berdasarkan data dari Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru, diperoleh 

realisasi pajak penerimaan pajak daerah dari tahun 2013-2016, sebagaimana 

dZipaparkan pada table berikut: 
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Tabel. 1.1 

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel  

Kota Pekanbaru tahun 2013-2016 

 

Tahun 

Target Penerimaan 

Pajak Hotel 

(Rp) 

Realisasi Penerimaan 

Pajak Hotel 

(Rp) 

2013 20.141.383.801 19.479.924.235 

2014 23.559.945.294 22.554.327.580 

2015 26.310.297.256 24.679.267.530 

2016 30.267.062.263 29.856.565.519 

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru tahun 2017 

 

Berdasarkan data tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan 

pajak hotel dipekanbaru dari tahun 2013-2016 mengalami peningkatan, namun 

masih belum mencapai hasil sesuai dengan yang telah ditargetkan oleh Dinas 

pendapatan kota pekanbaru. Dalam hal ini penerimaan pajak hotel dari tahun 

ketahun mengalami peningkatan mengingat makin meningkatnya pertumbuhan 

pembangunan hotel yang berada dipekanbaru. Pajak hotel merupakan suatu hal 

yang cukup menjajanjikan bagi pendapatan daerah khususnya pekanbaru. 

Penulis juga telah melakukan wawancara untuk menunjang kelengkapan 

data. Wawancara dilakukan kepada Bapak Iwandri selaku Kepala Sub Bidang 

pendataan Dinas Pendapat Kota pekanbaru, beliau mengatakan: 

Data yang kami dapat hingga tahun 2017 ini sudah lebih dari 200 hotel 

yang beroperasi di pekanbaru mulai dari yang berskala besar hingga 

kecil, mulai dari hotel berbintang hingga hotel atau wisma biasa. Rumah 

singgah atau kos-kos saat ini juga telah banyak di pekanbaru. Hal ini 

tentu akan menambah jumlah pajak yang masuk ke daerah (Tanggal 8 mei 

2017 Pukul 14.20 WIB) 

 

 



8 
 

Berikut rincian Hotel-hotel yang berada dipekanbaru yang telah terdata 

oleh Dinas Pendapat Kota pekanbaru hingga tahun 2017: 

Tabel. 1.2 

Rekapitulasi Hotel di Pekanbaru hingga tahun 2017 

 

NO NAMA KLA 

1 Hotel Aryaduta Bintang 5 

w2 Pt. Jatra Mandiri Indonesia (Hotel Grand Jatra) Bintang 5 

3 Pt. Pangeran Pekanbaru Hotel (Hotel Pangeran) Bintang 4 

4 Hotel Grand Elite Bintang 4 

5 Hotel Mutiara Merdeka Bintang 4 

6 Hotel Grand Zuri Bintang 4 

7 Pt. Nirwana Turisindo (Hotel The Premiere By Grand Zury) Bintang 4 

8 Hotel Grand Central Bintang 4 

9 Hotel Novotel Pekanbaru Bintang 4 

10 Indrapura Hotel Bintang 3 

11 Dyan Graha Hotel Bintang 3 

12 Pt. Sukasurya Internusa (Hotel Grand Suka Pekanbaru) Bintang 3 

13 Hotel Sahid/Ratu Mayang Bintang 3 

45 Pt. Zuri Hotel Manajemen (Hotel Pelangi/Zuri Express) Bintang 2 

46 Pt. Sumber Mas Melayu (Citismart Hotel) Bintang 2 

47 Pt.Dwi Mandiri Indo Jaya/Fave Hotel Pekanbaru Bintang 2 

51 Hotel Makmur Jaya Bintang 1 

52 Hotel Dharma Utama Bintang 1 

Sumber: Data statistik Dispenda Kota pekanbaru tentang Hotel-hotel di pekanbaru 

tahun 2017 

 

Pada sistem pemungutan pajak di Indonesia, kepatuhan wajib pajak adalah 

isu penting dan menjadi perhatian dari Direktorat Jenderal Pajak. Jumlah 

penerimaan Negara dari sektor pajak belum mencapai tax ratio optimal yang 

disebabkan karena wajib pajak yang tidak patuh terhadap undang-undang 
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perpajakan. Indonesia termasuk Negara yang tingkat kepatuhannya rendah, 

dengan tax ratio masih 12% dan termasuk paling rendah di antara Negara-negara 

tetangga dan kesadaran pajak orang pribadi juga masih rendah jika dibandingkan 

dengan Negara lain (Siti, 2003: 27) 

Di kota Pekanbaru juga memperlihatkan hal yang sama, pada tahun 2017 

ini ditemukannya lima hotel dipekanbaru yang dikenakan sanksi oleh Badan 

Pendapatan Kota pekanbaru karena setoran pajak yang disampaikan tidak sesuai 

dengan kondisi lapangan. Hal ini disebakan karena untuk perhitungan pajak hotel 

dan restoran, pihak Bapenda menyerahkan perhitungannya kepada pihak wajib 

pajak sendiri, yang mengakibatkan jumlah pajak yang disetorkan tidak sesuai 

dengan jumlah kunjungan kehotel tersebut (Sumber: http/detakriaunesw.com, tanggal 

17 maret 2017,  pukul: 20.17) 

Penerapan Good Corporate Governance erat kaitannya menjalin 

hubungan dengan para Stakholder (stakeholder Relations), dalam hal ini 

stakeholder yang paling penting ialah wajib pajak yang merupakan para 

pengusaha hotel yang mendirikan usahanya diwilayah pekanbaru. Berdasarkan 

dari penemuan tersebut dapat dilihat bahwa masih adanya wajib pajak yang 

memberikan setoran pajak tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Hal ini 

menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengelolaan yang dilakukan di 

Dinas pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.   
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Menjalin hubungan dengan stakeholder sangat diperlukan. Beberapa 

penelitian yang telah dilakukan menyimpulkan bahwa pelaksanaan Good 

Corporate Governance di Indonesia tergolong yang terburuk di asia. Berdasarkan 

penelitian PERC (political and Economic Rich Cunsultan), sebuah lembaga riset 

yang berbasis di hongkong. Posisi Indonesia dalam pelaksanaan Good Corporate 

Governance berada di posisi terbawah dikawasan asia pada tahun 2001 

(Munandar, 2009:239). 

 Hal lain dikemukakan oleh kepala Badan Pendapat Kota pekanbaru, 

Azharisman Rozie yang mengungkapkan bahwa: 

Jumlah pajak hotel yang tidak disetorkan yang berhasil di kumpulkan oleh 

Badan Penadapatan Daerah senilai 3 milyar Rupiah, dan pihak terkait 

sudah dikenakan denda dari kisaran ratusan juta hingga 1 M (hasil 

wawancara kepada Dinas Pendapatan Daerah kota pekanbaru, Bapak 

Azharisman Rozie tanggal 21 maret 2017, Pukul 10.30 WIB) 

  

Hal lain juga di ungkapkan oleh bapak Adi lesmana, selaku Kepala Sub 

Bidang Pemeriksaan Pajak Daerah Badan pendapatan Daerah Kota pekanbaru, 

yang menyebutkan bahwa: 

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim Pemeriksa Pajak 

daerah Kota pekanbaru, memang telah ditemukan beberapa hotel yang 

menyetorkan jumlah pajak kepada Dispenda tetapi tidak sesuai dengan 

yang seharusnya disetorkan, hal ini karena wajib pajak atau hotel 

tersebut telah melakukan kesalahan dalam perhitungan jumlah pajak. 

Namun kami tidak bisa menyebutkan hotel mana saja yang telah 

melakukan pelanggaran pajak, karena ini merupakan kerahasiaan yang 

harus dijaga oleh Dispenda demi menjaga citra hotel tersebut (Tanggal 8 

mei 2017Pukul 15.00 WIB) 
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Data yang bersifat rahasia, memang tidak boleh disebarkan ke berbagai 

pihak karena hal ini telah tertuang dalam Undang-Undang Pasal 28 Ayat 1 dan 2 

yaitu: 

1. Setiap Pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu 

yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka 

jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan daerah 

2. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga 

ahli yang ditunjuk oleh walikota untuk membantu dalam pelaksanaan 

ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah1 

Adi Lesmana juga menambahkan dalam wawancara yang dilakukan 

peneliti, beliau menambahkan bahwa: 

Dinas Pendapatan Daerah juga mengalami kesulitan dalam menjalankan 

kefektifitasan dalam pengawasan pembayaran pajak, hal ini karena 

kurangnya personil atau tim yang memadai serta berkompeten dalam hal 

pengkajian pajak. Hal ini juga salah satu penyebab realisasi 

pemabayaran pajak tidak mencapai hasil sesuai dengan yang telah 

ditargetkan (Hasil wawancara Adi lesmana Kepala Sub Bidang 

Pemeriksaan Pajak Daerah Badan pendapatan Daerah Kota pekanbaru 

Tanggal 8 mei 2017Pukul 15.00 WIB) 

 

 

 

 

                                                           
1 Himpunan Peraturan Daerah Kota pekanbaru: Pertaturan Daerah Kota Pekanbaru N0n7 Tahun 2011 

tentang Pajak Hotel 
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Jumlah hotel di pekanbaru yang sangat banyak, membuat pengawasan 

terhadap pembayaran pajak hotel kurang berjalan maksimal. Hal ini 

mengakibatkan sosialisasi terhadap penerapan pajak hotel tidak secara 

menyeluruh di lakukan. Hal ini dapat terlihat dari pengamatan beberapa hotel di 

pekanbaru.  

Seperti hotel Arya Duta, menurut keterangan Manajemen dari pihak hotel 

bapak Subandi mengatakan bahwa, setiap pembayaran serta urusan pajak, pihak 

hotel menyerahkan langsung kepada konsultan pajak yang telah dipilih oleh pihak 

manajemen hotel. Hal ini dikarenakan dinas terkait menyerahkan langsung 

perhitungan pajak kepada wajib pajak yaitu hotel, jika ada permasalahan pajak 

baru akan dilakukan diskusi dengan Dispenda. 

 Hotel lain juga menunjukkan hal yang sama, seperti hotel holi. Pihak 

manajemen hotel hanya mendapatkan himbauan serta pemberitahuan 

untuk membayar pajak. Menurut bapak Rendi selaku manajemen 

Pengelola hotel  Holi, pihak nya tidak menggunakan konsultan pajak 

dalam menangani masalah perhitungan pajak hotel, sehingga mereka 

masih kebingungan dan kesulitan ketika membayar pajak. Ini karena 

sistem pembukuan yang masih manual (Manajemen Hotel Holi 

pekanbaru, bapak Rendi 5 Mei 2017) 

 

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka peneliti 

melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Good Corporate Governance 

(GCG) Pada Pelaksanaan Peraturan Daerah No 7 Tahun 2011 Tentang 

Pajak Hotel Di  Kota Pekanbaru” 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis membuat penelitian 

dengan rumusan masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana Implementasi Good Corporate Governance (GCG) Pada 

Pelaksanaan Peraturan Daerah No 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel Di  

Kota Pekanbaru? 

2. Apa langkah-langkah pendukung yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan 

daerah Kota pekanbaru agar Implementasi Good Corporate Governance 

(GCG) Pada Pelaksanaan Peraturan Daerah No 7 Tahun 2011 Tentang Pajak 

Hotel Di  Kota Pekanbaru berjalan maksimal 

1.3 Tujuan dan keguanaan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas penelitian ini 

bertujuan : 

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Implementasi Good Corporate 

Governance (GCG) Pada Pelaksanaan Peraturan Daerah No 7 Tahun 

2011 Tentang Pajak Hotel Di  Kota Pekanbaru 

2. Untung mengetahui bagaimana langkah-langkah pendukung yang 

dilakukan oleh Dinas Pendapatan daerah Kota pekanbaru agar 

Implementasi Good Corporate Governance (GCG) Pada Pelaksanaan 
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Peraturan Daerah No 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel Di  Kota 

Pekanbaru berjalan maksimal 

1.3.2 Kegunaan Penelitian 

1. Keunggulan secara teoritis/ akademis 

a. Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan dan ilmu 

pengetahuan dibidang Ilmu Administrasi Negara. 

 

b. Penelitian ini bisa memberikan referensi dan bahan acuan untuk 

diskusi mengenai gambaran perusahaan tentang Bagaimana 

Implementasi Good Corporate Governance (GCG) Pada 

Pelaksanaan Peraturan Daerah No 7 Tahun 2011 Tentang Pajak 

Hotel Di  Kota Pekanbaru 

2. Kegunaan Secara Praktis 

a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi atau 

rujukan bagi perusahaan terkait yang tentunya akan menghasilkan 

timbal balik yang positif bagi perusahaan. 

b. Bagi peneliti diharapkan dapat memberikan pengalaman dan 

menerapkan ilmu pengetahuan yang diterima selama mengikuti 

perkuliyahan maupun studi secara mandiri. 
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1.4 Sistematika Penulisan 

Untuk mengetahui secara keseluruhan terhadap penelitian ini, penulis menyusun 

dalam sistematika berikut ini: 

BAB I:  PENDAHULUAN 

Dalam pendahuluan ini berisikan tentang; latar belakang 

permasalahan; rumusan masalah; tujuan dan manfaat 

penelitian; dan sistematika penelitian 

 

 

BAB II:  LANDASAN TEORI 

Menjelaskan tentang konsep operasional, dan teori-teori yang 

berkenaan dengan Implementasi Peraturan Daerah No 7 Tahun 

2011 tentang Pajak Hotel di  kota pekanbaru 

BAB III:  METODE PENELITIAN 

Menjelaskan tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis dan 

sumber data, metode pengumpulan data, Informan Penelitian, 

serta teknik analisa data 

BAB IV:  GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN 

Menjelaskan tentang gamabran umum mengenai perusahaan 

yang akan diteliti oleh penulis 

BAB V:  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
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Bagian ini akan menyajikan data-data yang telah diperoleh dari 

hasil wawancara, observasi dilapangan dan dokumentasi yang 

dipadukan dengan teori-teori yang dikemukakan dalam 

kerangka teorritis dan konsep operasional 

BAB IV:  KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi tentang kesimpulan serta saran terhadap 

penelitian yang dilakukan penulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


