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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan daerah telah dicanangkan pemerintah merupakan suatu

kesatuan yang utuh dan pembangunan nasional diarahkan guna untuk mencapai

tujuan pembangunan nasional serta menciptakan landasan yang kuat bagi bangsa

Indonesia umumnya dan masyarakat daerah khususnya, sehingga daerah dapat

tumbuh dan berkembang atas dasar prakarsa dan potensi yang dimilikinya sendiri

seiring dengan konsepsi otonomi daerah.

Adapun ketentuan yang mengatur kewenangan daerah terdapat dalam

undang-undang Otonomi daerah No.32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah,

dengan esensi kebijakan otonomi daerah yang dewasa ini telah menempatkan

kabupaten dan kota sebagai titik berat otonomi nampaknya akan memberikan

harapan bagi masyarakat untuk dapat menikmati pelayanan publik yang lebih

terlaksana dan terciptanya iklim demokrasi didaerah serta memunculkan harapan

baru bagi masyarakan untuk memperoleh kebijakan-kebijakan daerah yang lebih

mementingkan keinginan pemerintah pusat sebagaimana yang telah terjadi.

Dalam undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan

antara pemerintah pusat dan daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan asli

daerah terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik

daerah dan hasil pengelolaan kekayaan lainnya yang dipisahkan dan lain-lain

pendapatan asli daerah (Haw.Widjaja 2005: 78).  Pengelolaan pajak daerah dan

retribusi daerah diatur dengan undang-undang 28 tahun 2009 tentang pajak daerah
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dan retribusi daerah serta peraturan pelaksanaan lainnya  termasuk peraturan

daerah. Penerimaan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penjualan sejumlah

out put atau dengan kata lain merupakan segala pendapat yang diperoleh

perusahaan hasil dari penjualan produksi nya.

Diantara berbagai jenis penerimaan daerah yang menjadi sumber daya

sepenuhnya dapat dikelola oleh daerah adalah dari pendapatan asli daerah (PAD),

oleh karena itu upaya peningkatan penerimaan dari pendapatan asli daerah perlu

mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah daerah dengan cara

intensifikasi maupun dengan cara eksentifikasi dengan maksud agar daerah tidak

terlalu mengandalkan harapan pada pemerintah tingkat atas tetapi harus mampu

mandiri sesuai cita-cita otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.

Adapun sumber-sumber pendapatan asli daerah menurut undang-undang

No. 32 Tahun 2004 (Marihot. P. Siahaan 2005: 15)

1. Pendapatan Asli Daerah

a. Pajak Daerah

b. Retribusi Daerah

c. Hasil Pengelolaan kekayaan pisahan

d. Lain-lain pendapatan asli daerah

2. Dana Perimbangan

3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

4. Pembiayaan yang bersumber dari :

a. Sisa lebih perhitungan anggaran daerah

b. Penerimaan pinjaman daerah



3

c. Dana cadangan daerah

d. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pendapatan asli daerah bersumber yang sering dijadikan ukuran sebagai

kemampuan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah dan salah satu

sumber PAD yang dominan setelah retribusi daerah adalah pajak daerah.

Dengan demikian faktor pajak daerah merupakan salah satu sumber

penerimaan daerah yang penting untuk membantu lancarnya jalan roda

pemerintahan dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan seluruh masyarakat.

Begitu juga daerah kabupaten Kampar yang merupakan daerah otonomi

seperti daerah otonomi lainnya yang ada di Indonesia bahwa untuk membiayai

pengeluaran daerah baik yang berupa pembiayaan rutin maupun pembangunan

yang memerlukan dana yang cukup besar maka dinas pendapatan daerah selaku

unsur pelaksanaan daerah dibidang penapatan daerah diharusan mampu menggali

potensi-potensi pendapatan daerah dan usaha daerah lainnya secara optimal.

Dalam undang-undang No.28 Tahun 2009 menyebutkan ada beberapa

pajak yang telah ditentukan dari pemerintahan pusat untuk dapat dilaksanakan

oleh pemerintah daerah, diantara nya :

A. Pajak Provinsi terdiri atas:

1. Pajak Kenderaan Bermotor

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

4. Pajak Air Permukaan; dan

5. Pajak Rokok
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B. Pajak Daerah terdiri atas :

1. Pajak Hotel

2. Pajak Resrtoran

3. Pajak Hiburan

4. Pajak Reklame

5. Pajak Penerangan Jalan

6. Pajak mineral bukan logam dan batuan

7. Pajak air tanah

8. Pajak bea perolehan hak atas tanah

9. Pajak parkir

10. Pajak sarang burung walet

11. Pajak bumi dan bangunan

Disini penulis melihat bahwa pajak hotel merupakan salah satu Pendapatan

Asli Daerah yang potensial jika dikelola dengan baik karena dengan seiring

berkembangnnya pembangunan di Kabupaten Kampar menjadi kota yang

berkembang dengan pesat telah banyak hotel-hotel, wisma-wisma serta

penginapan yang berada di Kabupaten Kampar. Berikut ini disajikan daftar Hotel,

Wisma dan Penginapan yang terdata pada Dinas Pendapatan Kabupaten Kampar.
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Tabel 1.1 Daftar Nama Hotel, Wisma Serta Peginapan yang ada Di
Kabupaten Kampar

N
No

Nama-Nama Hotel Alamat

1
1

Labersa Grand Hotel
jl. parit indah no siak hulu po box 1444
Kampar (Batas Kota Pakanbaru

2
2

Hotel Sr Altha  Bangkinang
Jl.Prof.M.Yamin Sh bangkinang
kab.Kampar - Riau 28412 ( Depan
islamic centre)

3
3

Hotel Stanum Resort jl. Sudirman 28412

4
4

Hotel Teratai Bangkinang jl. Pendidikan Bangkinang

5
5

Hotel Bangkinang Baru
jl. di panjaitan no.74 langgini
bangkinang

6
6

Penginapan Kembang
Sungkai

jl Jend Sudirman 35, Bangkinang

7
7

Wisma Angga jl. Jend. A. Yani Bangkinang

8
8

Wisma Arqom
jl. Prof. M. Yamin, SH No. 137
Bangkinang

9
9

Wisma Bangkinang Baru
jl. di panjaitan no.74 langgini
bangkinang

1
10

Wisma Dian jl. sudirman no.45 bangkinang 28412

1
11

Wisma Fitri jl. Sisingamangaraja Bangkinang

1
12

Wisma Langgini jl. prof. m. yamin bangkinang 28412

13 Wisma Nirvana jl. Datuk Tabano Bangkinang
1

14
Wisma Pantian Ragi

jl. sungai kampar no.20 bangkinang
28412

1
15

Wisma Samudra jl. m. yamin no.27 bangkinang 28411

1
16

Hotel Bangkinang Baru
jl. di panjaitan no.74 langgini
bangkinang

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar 2015

Dari data di atas kita bisa menyimpulkan bahwa banyak sekali Hotel,

Wisma dan Penginapan yang ada di Kabupaten Kampar, ini berarti bertambah

pula pendapatan daerah dari sektor pajak hotel, Wisma dan Penginapan. Jika hal
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ini dikelola dengan baik dan terus ditingkatkan maka pendapatan daerah akan

semakin besar dan akan menambah keuangan daerah kabupaten Kampar.

Sejak diterbit nya peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang pajak

Hotel, hal tersebut merupakan upaya pemerintah Kabupaten Kampar melalui

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar untuk menggali potensi-potensi

sumber penerimaan pajak hotel pada dinas pendapatan, pengelolaan, keuangan

dan aset daerah kabupaten Kampar.

Keseluruhan penerimaan pajak hotel daerah tersebut memiliki peranan

penting bagi pendapatan daerah kabupaten Kampar yang diarah kan sebagai

penggerak roda pemerintah dan pembangunan daerah. Selain itu, penerimaan

pajak Hotel termasuk pendapatan asli daerah yang di kumpulkan seluruh

kecamatan yang ada di kabupaten Kampar. Sehingga setiap kecamatan dan intansi

akan memberikan peranan penting dalam penerimaan pajak daerah khususnya

pajak Hotel di Kabupaten Kampar Lebih jelas bisa di lihat tabel berikut ini:

Tabel 1.2. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Tahun 2010-2015 di
Kabupaten Kampar

N
No

Tahun Target(Rp) Realisasi(Rp) Persentase

1
1

2010 Rp.247,127,439 Rp.192,022,500 77,70%

2
2

2011 Rp.247,127,436 Rp.193,887,900 78,46%

3
3

2012 Rp.247,127,439 Rp.187,525,100 75,88%

4
4

2013 Rp.248,707,436 Rp.171,235,400 68,85%

5
5

2014 Rp.248,707,436 Rp.115,357,036 53,62%

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar 2015
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Dari tabel 1.2  dinas menunjukan bahwa 2010 target yang ditetapkan untuk

pajak hotel sebesar Rp. 247.127.439 penerimaan dari sektor pajak hotel yang

dapat terealisasi kurang baik yakni sebesar Rp. 192.022.500 atau sebesar

(77,70%). Dan pada tahun 2011 target yang telah ditetapkan pajak hotel adalah

Rp.  247.127.436 dan terealisasi sebesar Rp. 193.887.900 atau sebesar (78,46%)

mengalami peningkatan, dari tahun sebelumnya. Dan pada tahun 2012 juga

penerimaan pajak hotel juga tidak mencapai target  dimana target nya sebesar Rp.

247.127. 439 dan hanya terealisasi Rp. 187.527.100  atau sebesar (75,88%). Pada

tahun 2013 juga belum terealisasi dengan baik, adapun target nya sebesar Rp.

248.707.436 dan realisasi nya Rp. 171. 235.400 atau  sebesar (68,85%).

Kemudian pada tahun 2014 penerimaan pajak hotel semakin menurun dimana

dengan target Rp. 248.707.436 dan realisasi nya  sebesar Rp. 115.357.036 atau

sebesar (53,62%). Dari tahun ke tahun penerimaan pajak hotel tidak dapat di

realisasikan dengan baik dan tidak mencapai target yang telah di tetapkan.

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar merupakan unsur

pelaksanaan dan penanggung jawab dalam bidang pengelolaan keuangan daerah

kabupaten Kampar. Salah satu nya adalah mengelola penerimaan pajak hotel,

dimana melalui pelaksanaan sistem penerimaan yang harus dilalui tahap demi

tahap sistem tersebut saling berhubungan dan kait mengkait satu sama lain.

Penurunan realisasi penerimaan pajak hotel dan tidak tercapainya target yang

telah di tetapkan yang terjadi di kabupaten Kampar di duga merupakan dari

pelaksanaan sistem penerimaan pajak hotel yang dikelola oleh dinas pendapatan

daerah kabupaten Kampar belum berjalan optimal, sehingga unit yang terkait
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dalam kegiatan penerimaan pajak hotel belum mampu mencapai penerimaan yang

sesuai dengan target yang telah ditetapkan tiap tahun. Namun yang menjadi suatu

pertimbangan bahwa dalam penerimaan pajak hotel tersebut masih terdapat

beberapa kendala dan hambatan dalam proses pemungutan pajak hotel yang ada di

kabupaten Kampar diantara nya :

1. Sulitnya ditemukan para wajib pajak hotel

2. Masih banyak para wajib pajak hotel yang menunda pembayarannya

3. Kurangnya pengawasan oleh pemerintah daerah terhadap wajib pajak

sehingga masih ada wajib pajak yang tidak membayar pajak hotel.

4. Belum optimalnya sistem kerja pihak Dinas Pendapatan Kabupaten

Kampar selaku unsur pelaksanaan dan penanggung jawab dalam

pengelolaan bidang keuangan daerah sehingga satuan unit kerja terkait

dengan kegiatan pemungutan pajak hotel belum mampu mencapai

penerimaan sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh dinas

pendapatan daerah kabupaten Kampar.

Dalam kegiatan penerimaan pajak hotel ini biasanya kabupaten Kampar

ini telah menetapkan target sebelum nya dan apakah target  yang ditetapkan telah

dapat terlaksanakan baik atau tidak dan apakah terealisasi dengan baik atau pun

tidak. Dan apakah ada hambatan-hambatan atau tidak adanya hambatan sama

sekali.

Berdasarkan uraian-uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul “Analisis Penerimaan Pajak Hotel Pada Dinas

Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan aset Kabupaten Kampar”.
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1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fenomena-fenomena penulis temui

sehubungan dengan belum optimal nya pencapaian target penerimaan pajak hotel,

maka penulis dapat merumuskan permasalahan nya yaitu :

1. Bagaimanakah Penerimaan Pajak Hotel pada dinas pendapatan,

pengelolaan, keuangan dan aset Kabupaten Kampar ?

2. untuk mengetahui faktor penghambat penerimaan pajak hotel pada Dinas

Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan Dan Aset Kabupaten Kampar?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sistem penerimaan

pajak hotel pada Dinas Pendapatan Pengelolaan, Keuangan Dan Aset

Kabupaten Kampar

2. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat yang mempengaruhi

pelaksanaan penerimaan pajak hotel pada Dinas Pendapatan Pengelolaan,

Keuangan Dan Aset Kabupaten Kampar di kabupaten Kampar.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitiannya yaitu :

1. Memberikan masukan atau informasi pemerintahan kabupaten Kampar

tentang penerimaan pajak hotel

2. Menambah pengetahuan bagi penulis sehingga menjadi pengalaman yang

bermanfaat
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3. Sebagai sumbangan pemikiran dalam bentuk karya ilmiah kepada Fakultas

Ekonomi dan Ilmu Sosial khususnya jurusan Administrasi Negara.

1.5 Sistematika Penulis

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pertama yang mana dalam bab ini berisi latar

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, tujuan

penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Bab ini mengurangi tentang teori-teori yang berhubungan dengan

masalah penelitian yang akan diteliti pengertian atau defenisi konsep,

konsep operasional, hipotesis dan kerangka pemikiran

BAB III : METODEOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian tempat dan waktu

penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta

analisis data

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini berisi keadaan umum kantor Dinas Pendapatan Daerah

Kabupaten Kampar, Struktur Organisasi, Uraian Tugas, Keadaan

Pegawai, Serta fasilitas kerja pada Dinas Pendapatan Daerah

Kabupaten Kampar.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi hasil pengelolaan data dilapangan, hasil

penelitian Di Lapangan serta distribusi wawancaratentang sistem
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penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Kampardan upaya yang

dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar untuk

meningkatkan penerimaan pajak hotel di Kabupaten Kampar

BAB VI : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup, yang berisikan tentang kesimpulan

dari hasil penelitian serta saran-saran yang diperlukan.


