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BAB I 

 
PENDAHULUAN 

 
 
 
 

1. 1 Latar Belakang 
 

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah, yang 

diharapkan dapat membantu pembiyaan daerah untuk melaksanakan otonominya, 

yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri disamping 

penerimaan yang berasal dari pemerintah berupa subsidi/bantuan. Sumber pajak 

daerah tersebut diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan 

pemerintahan, dan pembangunan daerah untuk meningkatkan pemerataan 

kesejahteraan rakyat. Menurut Purwono (2010: 10) Pajak Daerah adalah pajak yang 

wewenang pemungutannya dimiliki oleh pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 18 tahun 1997, ditetapkan sembilan (9) jenis pajak daerah, yang 

terdiri tiga jenis pajak daerah tingkat 1 provinsi yaitu pajak kendaraan bermotor, 

bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor. dan 

enam jenis pajak daerah tinkat II pajak kabupaten/Kota yaitu pajak hotel, pajak 

restoran, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengolahan 

bahan galian dan pemamfaatan air bawah tanah dan air permukaan. 

Dalam melakukan pembangunan suatu daerah membutuhkan dana yang 

cukup besar, salah satu sektor pendapatan daerah yang paling besar untuk 

membangun daerah sendiri yaitu berasal dari pajak restoran. 

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. 

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran, pemungutan pajak restoran di 

Indonesia saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor  34 Tahun 2000 yang 

merupakan perubahan atas Undang-Undang  Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak 
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daerah  dan  retribusi  daerah  dan  peraturan  pemerintah  nomor  65  tahun  2001 

tentang pajak daerah. 

Menurut Undang- Undang Dasar 1945 pasal 23A ditentukan bahwa “pajak 

dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan 

undang- undang”. Undang- undang, dalam kalimat ini dapat berarti dengan suatu 

undang-undang  atau  peraturan  perundangan  lainnya  dibawah  undang-undang 

yang pembuatannya berdasarkan undang-undang.  

Pemungutan pajak daerah berdasarkan dengan peraturan daerah, begitu juga 

dengan pemungutan pajak restoran. Dimana tarif pemungutan pajak restoran 

tersebut adalah 10%. Tarif pemungutan pajak restoran sudah ditentukan oleh 

peraturan pemerintah yaitu pada Peraturan Daerah (PERDA) No 3 Tahun 2011. 

Tarif pemungutan pajak restoran ditentukan sendiri oleh pemerintah daerah, tetapi 

tidak boleh dari 10%. 

Namun pada Dinas Pendapatan Asli Daerah kabupaten Kampar telah 

menetapkan tarif pemungutan pajak restoran sebesar 10% dengan Peraturan 

Pemerintah  Kabupaten  Kampar.  Sebagaimana  yang  tercantum  dalam PERDA 

(peraturan Daerah) Kabupaten Kampar Nomor 3  Tahun 2011 tentang pajak 

restoran  pada Bab 1 Pasal 10 menjelaskan bahwa ”pajak restoran adalah  pajak  

atas  pelayanan  yang  yang  disediakan  oleh  restoran”. Penyelenggaraan restoran 

adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha  restoran  tertentu  

dan  atas  nama  pihak  lain  yang  menjadi  tanggung jawabnya. Pada bab 2 pasal 2 

menjelaskan dengan peraturan daerah ini, dipungut pajak restoran terhadap orang 

pribadi atau badan yang mengusahakan restoran. 



3 
 

 

Untuk melihat gambaran tentang wajib pajak restoran dapat dilihat pada tabel 1.1: 

 
Tabel 1.1 : Jumlah Wajib Pajak Restoran 

 
No Tahun Jumlah Wajib Pajak 

1 2013 67 

2 2014 67 

3 2015 74 

4 2016 74 

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar 
 

Dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa jumlah wajib pajak restoran yang 

membayar pajak terus meningkat atau mengalami kenaikan dibandingkan tahun 

sebelumnya. Hal ini disebabkan karena semakin meningkatnya jumlah pajak 

restoran yang  masuk  di  Kabupaten  Kampar.  Sehingga  hal  ini  akan menambah 

manfaat bagi peningkatan perekonomian masyarakat yang berkelanjutan. 

Sehingga dari pemungutan pajak tersebut dapat dilihat bahwa salah satu 

pajak yang dinilai mampu memberikan masukan pendapatan yang mencapai 

realisasi  dari  target  setiap  tahunnya  adalah  pajak  yang  berasal  dari  restoran. 

Dalam melaksanakan pemungutan pajak restoran ini diterbitkan peraturan yang 

dibuat oleh pemerintah daerah dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten 

Kampar No 3 Tahun 2011  tentang  pemungutan  pajak  restoran. 



4 
 

Untuk melihat pendapatan yang dilihat dari target dan realisasi dalam 

pemungutan pajak restoran ini dapat dilihat pada table dibawah ini : 

 

Tabel 1.2 Target dan Realisasi Pemungutan Pajak Restoran Di 

Kabupaten Kampar Tahun 2013-2016 

 
 

No Tahun 

Anggaran 

Target Realisasi Persentase 

1 2013 2.730.300.000, 3.822.237.748,00 140.01 

2 2014 2.800.000.000, 5.050.157.043,70 180,36 

3 2015 2.800.000.000, 3.249.960.913,40 116,07 

4 2016 3.330.234.388, 4.085.757.862,00 122,69 

 Sumber : Dinas  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Kampar 

Pada  tabel 1.2  diatas  dapat  dilihat  bahwa  perkembangan  realisasi  

pemungutan  pajak  restoran  pada  tahun  2013  penerimaannya  sangat  bagus  yang  

mana  mencapai 140,01%, pada  tahun  2014  penerimaannya mengalami peningkatan  

mencapai  180,36% dari tahun  2013,  pada  tahun 2015  mengalami  penurunan 

sebanyak  116,07% dari  tahun 2014,  pada  tahun  2016  mengalami  peningkatan   

sebanyak  122,69% dari  tahun  2015. Terlihat  target  penerimaan  pajak  restoran 

dapat  terealisasi  bahkan  jauh  melebihi  target, hal ini  dapat menjadi  dasar  bahwa  

penerapan  sistem  pemungutan  pajak  restoran  sudah  berjalan dengan baik. 
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Berdasarkan keadaan data tersebut, maka penulis tertarik mengangkat 

judul:“  PENERAPAN SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN PADA 

DINAS PENDAPATAN ASLI DAERAH    KABUPATEN KAMPAR”.  

 Dalam laporan Tugas Akhir penulis. 

1. 2 Perumusan Masalah 
 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis 

merumuskan  permasalahan, yaitu: “Bagaimana penerapan sistem pemungutan pajak 

restoran   Dinas Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Kampar”? 

 
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 
1.3.1  Tujuan Penelitian 

 
Berdasarkan judul yang penulis ambil, maka tujuan yang ingin dicapai          

dalam penelitian ini adalah Bagaimana untuk mengetahui Penerapan Sistem 

Pemungutan Pajak Restoran Pada Dinas  Pendapatan Daerah  Kabupaten Kampar. 

1.3.2    Manfaat Penelitian 
 

1. Memberikan informasi kepada restoran untuk mengetahui aliran dana 

kewajiban  pajak yang dibayarkan  

2. Memberikan informasi dan masukan kepada Dinas Pendapatan Daerah 

khususnya mengenai penerapan sistem pemungutan pajak restoran. 

3. Sebagai referensi penulis berikutnya. 
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1.4 Metode Penelitian 

 
 1.4.1   Lokasi penelitian 

 Penelitian dilakukan di Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan 

 Keuangan  Dan  Aset (DPPKA) Kabupaten  Kampar  yang  beralamat  

          di jalan  Prof  M  Yamin SH. 

 1.4.2  Waktu Penelitian  

  Penelitian   ini   mulai   dilaksanakan   pada   bulan  23  Februari  

  2017 

 1.4.3 Jenis Data 

1.  Data  Primer  adalah  data  yang  diperoleh  oleh  penulis  secara 

langsung   dari   Pegawai   Kantor   Dinas   Pendapatan   Daerah 

Kabupaten  Kampar 

 1.4.4   Metode Pengumpulan Data 
 

  1 .  Observasi, yaitu penulis langsung turun ke lokasi penelitian untuk 

 mengamati secara dekat mengenai masalah yang diteliti 

2.  Interview (Wawancara), yaitu penulis melakukan wawancara 

 langsung yaitu tanya jawab langsung kepada Kepala Bidang 

 Pendataan, Penetapan dan Keberatan tentang bagaimana penerapan 

 sistem pemungutan pajak restoran pada Dinas Pendapatan Daerah 

 Kabupaten Kampar. 

1.4.5  Analisis Data 

  Dalam  laporan  ini  penulis  menggunakan  pengolahan  data secara 

 kualitatif yaitu analisis yang tidak didasarkan pada perhitungan 

 statistik, akan tetapi dalam bentuk pertanyaan dan uraian yang 

 selanjutnya akan disusun secara sistematis dalam bentuk Tugas Akhir. 
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 1.5    Sistematika Penulisan 
  

Sistematika  tugas  akhir  merupakan  garis  besar  penyusunan yang   

bertujuan   untuk   mempermudahkan   jalan   pikiran   dalam memahami 

keseluruhan tugas akhir yaitu sebagai berikut: 

BAB I      : Pendahuluan 
 

 Dalam bab ini dapat disajikan Latar Belakang, Perumusan 

 Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian 

 dan Sistematika Penulisan. 

BAB II     :  Gambaran Umum Kantor Dinas Pendapatan Daerah  

  Kabupaten Kampar 

 Dalam   bab   ini   merupakan   gambaran   umum   tentang 

 Sejarah Kantor Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten 

 Kampar, yang meliputi Visi dan Misi, Tugas Pokok dan 

 Fungsi, serta Struktur Organisasi. 

BAB III   : Tinjauan Teori dan Praktek 
 

Bab ini berisikan pembahasan dan menganalisa tentang 

tinjauan penerapan sistem pemungutan pajak restoran 

BAB IV   : Penutup 
 

Bab ini merupakan bab penutup  yang  berisikan kesimpulan 

kesimpulan mengenai hal-hal yang telah dikemukakan dari 

beberapa saran yang menjadi bahan masukan dalam 

peninjauan  penerapan  sistem  pemungutan  pajak  restoran 

DAFTAR PUSTAKA 

 
 


