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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Otonomi daerah menghendaki daerah untuk berkreasi dalam mencari 

sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah daerah 

dalam rangka penyelanggaran pemerintahan dan pembangunan. Dalam 

Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerha dan Retribusi 

Daerah, pajak dan retribusi daerah merupakan dua sumber Pendapatan Asli 

Daerah (PAD), disamping penerimaan dari kekayaan Daerah yang dipisahkan 

serta PAD lain-lain yang sah (Edward, 2013).  

Dimana pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk 

kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut. Sesuai 

dengan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 20 dan 21. 

Salah satu pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan 

diperhatikannya komponen sektor jasa dan pariwisata dalam kebijakan 

pembangunan sehingga dapat menunjang berkembangnya pajak hotel tersebut. 

Sebagaimana yang kita ketahui, bahwasannya pajak merupakan 

penerimaan Negara besar. Kurang lebih 2/3 penerimaan Negara saat ini 

bersumber dari pajak. Dominasi pajak sebagai sumber  penerimaan merupakan  

satu hal yang sangat wajar,  terlebih ketika sumber daya alam, khususnya  

minyak bumi yang tidak bisa lagi diandalkan. Penerimaan dari sumber daya 

alam mempunyai umur yang relative terbatas, suatu saat akan habis dan tidak 

bisa di perbaharui. Hal ini berbeda dengan pajak, sumber penerimaan ini 
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mempunyai umur tidak terbatas, terlebih dengan semakin bertambahnya 

jumlah penduduk. 

Pemberian kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak daerah 

dan retribusi daerah telah mengakibatkan pemungutan berbagai jenis pajak 

yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. 

Peran penerimaan perpajakan dari tahun ketahun mengalami 

peningkatan yang cukup signifikan baik secara nominal maupun persentase 

terhadap seluruh pendapatan Negara. Hal ini juga di iringi dengan 

meningkatkannya APBN dari tahun ke tahun. Ini memberikan tugas kepada 

Direktorat Jenderal Pajak untuk senantiasa melakukan usaha untuk 

meningkatkan jumlah penerimaan pajak. 

Mengenai pengelolaan sumber daya  alam maka  daerah di beri 

kebebasan untuk mengelolah suber daya alam secara baik dan benar sesuai 

dengan Undang-Undang yang telah di buat oleh daerah. Seperti Pendapatan 

Asli Daerah ( PAD ) yang dimaksud pendapatan asli daerah adalah pendapatan 

yang di peroleh daerah yang di pungut dengan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan. 

Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana biasa dapat dari, yaitu : 

a. Pajak Daerah 

b. Retribusi Daerah 

c. Hasil pengelolaan kekayaan alam yang di Pisahkan. 

d. Lain-lain Pendapatan asli daerah yang di sah diantaranya : 

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan 

2. Jasa Giro 
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3. Pendapatan Bunga 

4. Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap mata Uang asing 

5. Komisi , potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan 

atau pengadaan barang atau jasa oleh daerah. 

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara (Pemilihan kekayaan dari 

sektor partikelir kesektor pemerintah) berdasarkan Undang-Undang dapat 

dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa timbal yang langsung dapat di 

tunjukan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. 

Dalam suatu negara pastilah terdapat pemerintah yang berperan 

mengatur seluruh kepentingan masyarakat, dalam menjalankan roda 

pemerintahan diperlukan biaya yang jumlahnya sangat besar untuk 

memperlancar jalannya pemerintahan tersebut. Biaya itu berasal dari 

pendapatan-pendapatan pemerintah, yang salah satunya bersumber dari pajak. 

Menurut Waluyo (2013 : 2-5), Pajak adalah iuran kepada Negara (yang 

dapat dipaksakan ) yang terutang oleh yang wajib membayarannya menurut 

peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung 

dapat di tunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan 

pemerintahan. 

Diantara pendapatan Asli Daerah salah satunya adalah pajak daerah.  

Pajak ini adalah pajak daerah yang di pungut masyarakat di daerah tersebut 

yang bersangkutan. Pajak daerah dan pajak nasional merupakan suatu sistem 

perpajakan Indonesia yang pada dasarnya merupakan beban masyarakat. 

Sehingga di jaga  agar kebijakan tersebut  dapat memberikan beban yang adil. 
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Untuk sebuah kabupaten  maka jenis-jenis pajak yang di tetapkan sebanyak 7 

(tujuh) jenis pajak. Walaupun demikian, daerah kabupaten dapat memungut 

salah satu atau beberapa jenis pajak yang telah di tetapkan apabila potensi 

pajak di daerah kabupaten tersebut di pandang kurang memadai, jenis-jenis 

pajak daerah kabupaten atau kota adalah : 

1. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel 

2. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran 

3. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan 

4. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan  reklame 

5. Pajak penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik 

6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C yaitu pajak atas kegiatan 

pengembalian  bahan galian golongan C sesuai dengan peraturan 

perundang- undangan  yang berlaku. 

7. Pajak Parkir, yaitu pajak yang di kenakan atas penyelenggaraan tempat 

parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang 

berkaitan dengan pokok usaha maupun disediakan sebagai suatu usaha. 

Disini saya melihat bahwa pajak hotel merupakan pendapatan asli 

daerah yang sangat potensial jika dikelola dengan baik terutama Kota 

Pekanbaru yang dijadikan sebagai pusat perdagangan dan jasa yang memasuki 

era metropolitan. Sehingga Saya termotivasi dalam meneliti fenomena yang 

mengenai pajak Hotel di Kota Pekanbaru. 

Pajak Hotel  adalah pajak atas pelayanan hotel. Di mana hotel adalah 

bangunan yang khusus di sediakan bagi orang  untuk dapat menginap atau 

istirahat dengan memperoleh pelayanan, dana atau fasilitas lainnya dengan di 
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pungut bayaran termasuk bangunan yang menyatu, di kelola dan dimiliki oleh 

pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran. Dalam sebuah 

hadits yang shahih Rasulullah SAW bersabda: 

ْمرِِ اَلا ياِحلُّما بِِطيبِناْفٍسِمنَِْلا ْسلٍِمإَلا هاِئٍما  
Artinya:  “Tidak halal harta seseorang kecuali dengan kerelaan dari 

pemiliknya” 

 

Adapun dalil secara khusus yang mengancam apabila pajak tidak 

dipungut dengan benar diantaranya bahwa Rasulullah bersabda: 

 إِنََّصاِحَباْلَمْكِسِفالنَّار
Artinya: ”Sesungguhnya pelaku/pemungut pajak (diadzab)di neraka” [HR 

Ahmad 4/109, Abu Dawudkitab Al-imarah:7] 

 
Jelas sekali, bahwa pajak merupakan  pungutan daerah  yang di 

maksudkan untuk membiayai penyelengaraan pemerintah dan pembangunan  

daerah. Karena realitanya seluruh rangkaian kegiatan  pemerintah dan 

pembangunan tidak akan terlepas dari tuntunan biaya yang sangat besar, di 

samping juga biaya atau dana merupakan tulang punggung bagi terleksananya  

aktifitas pemerintah daerah. 

Penerimaan pajak daerah dalam menggali potensi Pendapatan  Asli 

Daerah (PAD) di Kota Pekanbaru, ada beberapa  bentuk pajak yang ada, 

diantaranya : 

1. Pajak Hotel. 

2. Pajak Restoran. 

3. Pajak Hiburan. 

4. Pajak Reklame. 
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5. Pajak Penerangan Jalan. 

6. Pajak Pengambilan atau Pengelolaan Bahan Galian Golongan C. 

7. Pajak Burung Walet. 

8. Pajak Hasil Budi Daya Perikanan. 

9. Pajak Hasil penangkapan Ikan. 

Penerimaan dari pajak hotel  perlu dikelola dengan baik  agar dapat 

memberikan  sumbangan  yang berarti  bagi peningkatan  pendapatan Asli 

Daerah. Dengan melakukan  pelaksanaan dan pengawasan pemungutan yang 

baik maka di harapkan  pengelolaannya bisa dilakukan secara efisien  dan 

efektif, sehingga kemungkinan terjadi kebocoran dalam pemungutannya dapat 

di hindari. Penelitian ini cukup menarik dilakukan karena dapat meningkatkan 

pendapatan dari sektor pajak Hotel itu sendiri. Berdasarkan hasil pengamatan, 

terdapat beberapa fenomena yaitu : 

a. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak hotel. 

b. Pemerintah kurang dalam hal penagihan dan pengawasan pajak secara 

langsung sehingga dapat mengakibatkan tidak tercapainya target dalam 

pajak hotel. 

c. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak hotel. 

d. kemampuan pemerintah untuk menggali sumber penerimaan pajak dari 

sektor-sektor ekonomi belum optimal. 

e. penerimaan pajak ini sangat rendah karna berdampak terhadap kebijakan 

fiskal terutama pembiayaan program strategis seperti jaminan sosial, 

pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. 
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Berikut penulis akan menyajikan data target dan realisasi dari tahun 

2012-2016 tentang pencapaian yang dilakukan oleh kantor Dinas Pendapatan 

Daerah dalam pajak Hotel kota Pekanbaru pada Tabel. 1.1 

Tabel 1.1 

Target dan Realisasi Pajak Hotel Kota  

Pekanbaru Tahun 2012 - 2016 

Tahun 

Anggaran 

Target Pajak Hotel 

(Rp) 

Realisasi Pajak 

Hotel (Rp) 

Penerimaan 

Pendapatan 

Pajak Hotel % 

2012         14.343.360.499         17.434.725.349       121,55 

2013         20.141.383.801          19.479.924.235          96,72  

2014         23.599.905.294          22.554.327.582           95,57  

2015         43.959.895.823          22.519.977.181          51,23  

2016         30.074.453.964          28.607.749.661           95,12  

Sumber :Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, 2016 

Berdasarkan tabel diatas, pada realisasi pajak hotel Kota Pekanbaru 

ditahun 2012 penerimaan pajak hotel tidak memenuhi target yang telah 

ditetapkan, namun dari tahun 2013 sampai dengan 2016  mengalami 

peningkatan setiap tahunnya. Dimana pendapatan pajak hotel sebagai 

pendapatan asli daerah naik sebesar 121,55% ditahun 2012, sedangkan ditahun 

2013 sampai dengan 2016 mengalami penurunan di dalam penerimaan 

pendapatan pajak hotel di Kota Pekanbaru. Sehingga dari hasil tabel tersebut 

tidak memenuhi target yang ditetapkan oleh pendapatan pajak hotel sebagai 

pendapatan asli daerah di Kota Pekanbaru. 

Dari hasil ini motivasi penulis dalam melakukan penelitian adalah 

ingin mengetahui efektifitas pelaksanaan dan pemungutan pajak hotel  yang 

sebenarnya, apakah efektif atau tidak pelaksanaan dan pemungutan pajak  

hotel di Kota Pekanbaru.  
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Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan diatas, mendasari 

penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH 

EFEKTIFITAS PELAKSANAAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK 

HOTEL TERHADAP PENERIMAAN  PENDAPATAN  PAJAK 

HOTEL DI KOTA PEKANBARU”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang 

akan di teliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Apakah efektifitas pelaksanaan pajak hotel berpengaruh signifikan 

terhadap penerimaan pendapatan Pajak Hotel di Kota Pekanbaru. 

b. Apakah efektifitas pengumutan pajak hotel berpengaruh signifikan 

terhadap penerimaan pendapatan Pajak Hotel di Kota Pekanbaru. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun dari tujuan penelitian ini di dalam proposal juga terdapat 

beberapa hal, yaitu : 

a. Untuk mengetahui apakah efektifitas pelaksanaan Pajak hotel berpengaruh 

signifikan terhadap Pendapatan Pajak Hotel di Kota Pekanbaru. 

b. Untuk mengetahui efektifitas pemungutan Pajak hotel berpengaruh 

signifikan terhadap. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini akan menghasilkan beberapa hal, 

yaitu : 
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a. Bagi Penulis. 

Menambah wawasan keilmuan bagi mahasiswa tentang 

pelaksanaan dan pengawasan pajak hotel dalam aspek pajak yang mana 

menghasilkan informasi yang akurat dalam perkembangan di kota 

pekanbaru. 

b. Bagi Pemerintah dan Publik. 

Sebagai sumbangsih pemikiran kepada pemerintah daerah dalam 

menentukan kebijakan keuangan daerah terutama aspek pajak perhotelan 

yang menjamur di Kota Pekanbaru. 

c. Bagi Dosen dan Mahasiswa. 

Diharapkan dapat sebagai bahan tambahan keilmuan atau 

informasi yang bermanfaat sebagai referensi bagi penulis lain, sehingga 

mampu memberikan hasil yang dapat dijadikan acuan dalam 

pengembangan penelitian selanjutnya. 

 

1.5 Sistematika Penelitian 

Secara garis besar pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 

beberapa bab, yang akan diuraikan sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN. 

 Bab ini merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang 

latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II :  LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS. 

 Pada bab ini penulis akan mengemukakan tinjauan pustaka yang 

berisikan landasan teori yang menguraikan teori-teori mengenai 

penelitian yang akan di teliti. 
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BAB III :  METODE PENELITIAN. 

 Pada bab ini penulis mengemukakan tentang lokasih penelitian 

jenis dan sumber data, populasi dan sampel, metode pengumpulan 

data dan analisa data. 

BAB IV:  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. 

 Dalam bab ini penulis akan membuktikan hasil penelitian yang 

telah dilakukan. 

BAB V:  KESIMPULAN DAN SARAN. 

 Pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dari hasil 

penelitian dan saran-saran yang perlu dikemukakan. 

 

 

 


