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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Salah satu penerimaan Negara yang saat ini sedang gencar-gencarnya 

digalakkan adalah pajak daerah. Pemungutan pajak Daerah merupakan salah satu 

cara meningkatkan pendapatan asli Daerah dan pungutan ini dikenakan kepada 

masyarakat wajib pajak dan badan sebagai pencerminan kewajiban dibidang 

perpajakan. Dalam pembangunan suatu daerah, terdapat beberapa sumber 

perpajakan yang mendukung pembiayaan daerah. 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 menetapkan imbalan secara langsung digunakan untuk 

keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Selama ini, pengutan daerah yang berupa Pajak dan Retribusi Daerah 

diatur dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah. 

Pemerintah daerah semaksimal mungkin untuk menggali potensi yang ada 

di daerahnya masing-masing. Daerah hukum pelaksanaan otonomi daerah di 

Indonesia didasarkan atas Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai 

berikut. “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, 



 

 

2 

dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, 

kabupatan, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dalam 

undang-undang”. Dalam ayat (2) ditegaskan bahwa: “pemerintah daerah provinsi, 

kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan 

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Kemudian dalam ayat (5) 

dinyatakan bahwa “pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, 

kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan 

pemerintah pusat”. 

Dinas Pendapatan Daerah Rohil menargetkan penerimaan sektor pajak 

dan retribusi sebesar Rp30,5 miliar dan baru terealisasi Rp20,9 miliar (68,79 %) 

hingga Agustus 2016.” Dengan rincian realisasi penerimaan sektor pajak  sekitar 

Rp18,7 miliar dan sektor retribusi sebesar Rp 2,24 miliar," kata Kepala Bidang 

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Azuar, dikonfirmasi Rabu (21/9/2016). 

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang 

berperan penting dalam sumber pembiayaan daerah. Salah satu pajak daerah yang 

berpotensi adalah pajak hotel. Pajak hotel  pada dasarnya merupakan iuran atau 

pungutan yang wajib dibayar atas pelayanan yang diberikan hotel dengan 

pembayaran yang sifatnya dapat dipaksakan oleh pemerintah dengan ketentuan 

yang berlaku sebesar 10% dan nilai jual objek yang diharapkan dengan 

menunjang pelaksanaan pembangunan yang dicita-citakan tercapai dengan sesuai 

tujuan. 
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Kabupaten Rokan Hilir merupakan kabupaten yang sedang berkembang 

dan giat dalam menyelenggarakan pembangunan, tentunya Pemerintah Kabupaten 

Rokan Hilir membutuhkan banyak 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, salah satunya kebupaten yang menerapkan pajak pada hotel. Pajak 

Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. 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 10 (sepuluh). Hal ini tercantum dalam 

peraturan daerah kabupaten Rokan hilir Nomor 7 tahun 2011. Besarnya pajak 

terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif yang sudah ditetapkan dari dasar 

pengenaan pajak (jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel). 

Dalam menjalankan pemungutan pajaknya, agar mencapai tujuan yang 

ditergetkan Kabupaten Rohil berulang kali mensosialisasikan kepada masyarakat 

yang mempunyai hotel agar dapat membayar pajak dengan tepat waktu, akan 

tetapi tidak semuanya masyarakat yang mengindahkan peraturan yang telah 

ditetapkan, hal tersebut terjadi karena masih ada kurangnya tingkat kepatuhan 

masyarakat dalam membayar pajak. Oleh karena itu Dinas Pendapatan daerah 

Rokan Hilir memberikn surat teguran atau himbauan terlebih dahulu kepada wajib 
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pajak hotel. Karena pajak hotel sangat penting untuk daerah. Sebab, sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang ada, pajak tersebut apabila 

dibayarkan akan kembali kedaerah.  

Realisasi penerimaan Pajak Hotel dari Tahun 2013-2016 dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini : 

Tabel 1.1 

Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Rokan Hilir   

Tahun Anggaran 2013-2016 

N

o 
Jenis pajak Tahun Target (Rp) Realisasi (RP) Persentase 

1 Pajak hotel 

-melati Satu 

-losmen/ rumah 

penginapan/ 

pesangrahan/ hostel/ 

rumah kos 

-wisma pariwisata 

2013 1,060,000,000 

1,000,000,000 

10,000,000 

 

 

 

50,000,000 

704,241,695 

630,163,195 

7,724,000 

 

 

 

66,354,500 

66.44% 

63.02% 

77.24% 

 

 

 

132.70% 

2 Pajak hotel 

-melati Satu 

-losmen/ rumah 

penginapan/ 

pesangrahan/ hostel/ 

rumah kos 

-wisma pariwisata 

2014 1,060,000,000 

1,000,000,000 

10,000,000 

 

 

 

50,000,00 

702,017,475 

641,845,925 

3,481,000 

 

 

 

56,690.550 

66.23% 

64.18% 

34.18% 

 

 

 

113.38% 

3 Pajak hotel 

-melati Satu 

-losmen/ rumah 

penginapan/ 

pesangrahan/ hostel/ 

rumah kos 

-wisma pariwisata 

2015 1,060,000,000 

1,000,000,000 

10,000,000 

 

 

 

50,000,000 

1,497,137,724 

1,379,123,924 

2,035,000 

 

 

 

115,978,800 

141.24% 

137.91% 

20.35% 

 

 

 

231.96% 

4 Pajak hotel 

-melati Satu 

-losmen/ rumah 

penginapan/ 

pesangrahan/ hostel/ 

rumah kos 

-wisma pariwisata 

2016 1,110,000,000 

1,000,000,000 

10,000,000 

 

 

 

100,000,000 

1,500,275,437 

1,383,154,215 

3,875,565 

 

 

 

111,245,657 

135.16% 

138.32% 

38.76% 

 

 

 

111.25% 

 Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir 2016 
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Dengan adanya latar belakang masalah yang telah disebutkan penulis 

diatas. Dapat merumuskan permasalahan penulis tertarik untuk mengambil judul 

“Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel pada Dinas Pendapatan Daerah  

(Dispenda)  Bagan Siapiapi di Kabupaten Rokan Hilir “ 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas , maka 

penulis dapat merumuskan permasalahan yaitu “Bagaimana Tata Cara 

Pemungutan Pajak Hotel Pada Dinas Pendapatan Daerah  (Dispenda)  Bagan 

Siapiapi Di Kabupaten Rokan Hilir?” 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui tentang bagaimana Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel 

Pada Dinas Pendapatan Daerah  (Dispenda)  Bagan Siapiapi Di Kabupaten 

Rokan Hilir. 

2. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah 

dalam meningkatkan penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Rokan Hilir. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penulisan  yang dilakukan penulis pada Dinas 

Pendapatan Daerah  (Dispenda)  Bagan Siapiapi Di Kabupaten Rokan Hilir 

adalah :  
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a. Bagi Penulis  

Dengan adanya penelitian yang dilakukan penulis pada Dinas 

Pendapatan Daerah  (Dispenda)  Bagan Siapiapi Di Kabupaten Rokan 

Hilir  dapat mempermudah penulis dalam penyelesaian proposal penulis, 

dapat menambah wawasan penulis dalam bidang perpajakan sehingga 

penulis dapat memiliki pengalaman lebih dalam bidang perpajakan. 

b. Bagi Instansi 

Dapat memberikan informasi kepada instansi dan dapat sebagai 

bahan masukan informasi kepada pegawai-pegawai Dinas Pendapatan 

Daerah (Dispenda) Bagan Siapiapi di Kabupaten Rokan hilir untuk 

sebagai bahan panduan pendaftaran dan pemungutan pajak Hotel di 

Kabupaten Rokan Hilir. 

c. Bagi Wajib Pajak  

Bisa mempermudah wajib pajak dalam melakukan pendaftaran 

dan pembayaran pada Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Bagan 

Siapiapi di Kabupaten Rokan hilir dan wajib pajak bisa mudah 

memahaminya. 

1.4   Metode Penelitian 

1.4.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Adapun tempat pelaksanaan penulis ini dilakukan pada DISPENDA 

Kabupaten Rokan Hilir dimulai sejak  bulan Januari 2017 sampai selesai. 
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1.4.2 Jenis Data 

a. Data Primer  

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari 

sumber melalui wawancara. Dalam hal ini penulis akan mewawancarai 

secara langsung kepada pegawai kantor Dinas pendapatan Daerah 

Kabupaten Rokan Hilir. Data primer itu adalah data yang tidak tertulis 

yang didapatkan dari wawancara penulis dengan pegawai kantor Dinas 

Pendapatan Daerah (Dispenda) Bagan Siapiapi di Kabupaten Rokan hilir. 

b. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung 

dengan media perantara . Data sekunder berbentuk laporan, catatan, 

dokumen serta arsip melalui tempat atau koleksi yang didapatakan dari 

Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Bagan Siapiapi di Kabupaten Rokan 

hilir. 

1.4.3 Metode Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data dan penelitian data penulisan menggunakan 

metode abservasi, wawancara dan dokumentasi. 

a. Observasi 

Observasi adalah penulis mengamati langsung turun kelokasi 

penelitian untuk menngamati secara dekat  mengenai masalah yang 

diteliti. 
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b. Wawancara 

Pengambilan data melalui wawancara /secara lisan langsung 

dengan sumber datanya , baik melalui tatap muka  atau lewat telephone. 

c. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan cara mengambil 

data-data dari catatan dokumentasi, arsip, administrasi yang sesuai dengan 

masalah yang diteliti. Dalam hal ini dokumentasi diperoleh dari dokumen-

dokumen dan arsip yang didapat dari tempat penelitian. 

1.4.4 Analisis Data  

Setelah data tersusun secara sistematis langkah selanjutnya yaitu 

mengadakan analisis. Dalam hal ini penulis melakukan pengolahan terhadap 

data kemudian disajikan berdasarkan analisi kualitatif yaitu mengolah data-

data dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku 

sehingga dapat ditarik kesimpulan. 

1.5  Sistematika Penulisan Tugas Akhir 

Sistematika penulisan merupakan uraian secara garis besar mengenai 

apa yang menjadi dasar atau acuan dari suatu penulisan. Dalam sistematika 

penulisan tugas akhir ini penulis susun atas IV bab dan akan disajikan secara 

menyeluruh yang akan dijabarkan pada bab-bab berikutnya. Adapun 

sistematika penulisannya sebagai berikut : 
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 BAB I  : PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, metode 

penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan 

 

 BAB II : GAMBARAN UMUM DINAS PENDAPATAN DAERAH  

(DISPENDA) BAGAN SIAPIAPI DI KABUPATEN 

ROKAN HILIR 

pada bab ini akan menjelaskan deskripsi atau gamnbaran 

umum kantor Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Bagan 

Siapiapi di Kabupaten Rokan hilir, Visi dan Misi, struktur 

Organisasi dan uraian tugas unit kerja Dinas Pendapatan 

Daerah (Dispenda) Bagan Siapiapi di Kabupaten Rokan hilir 

 BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK 

Bab ini merupakan bab yang akan menguraikan tentang 

perpajakan yang berkaitan dengan pajak hotel dan 

menjelaskan tentang tata cara pemungutan pajak hotel. 
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 BAB IV  : PENUTUP 

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang 

kesimpulan dan saran-saran yang dikemukakan atas dasar 

penelitian yang telah dilakukan  

 DAFTAR PUSTAKA 

 


