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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional Indonesia bertujuan untuk mewujudkan

masyarakat Indonesia yang adil dan makmur dengan melalui peningkatan taraf

hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat dalam rangka

mewujudkan tujuan dari pembangunan Nasional, maka pelaksanaan

pembangunan harus merata diseluruh Tanah Air dan tidak terlepas dari adanya

pembangunan daerah yang merupakan bagian yang sangat penting dari

Pembangunan Nasional. Untuk memperlancar Pembangunan Nasional maka

perlu digunakan suatu dana yang berasal dari penerimaan Negara yaitu dari

Pemungutan Pajak Daerah.

Pajak merupakan penerimaan negara terbesar. Penerimaan Sumber

Daya Manusia mempunyai umur relatif terbatas, suatu saat akan habis dan

tidak bisa diperbarui. Hal ini berbeda dengan pajak, sumber penerimaan ini

mempunyai umur tidak terbatas terlebih dengan semakinbertambahnya jumlah

penduduk.

Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara

(pemerintah) berdasarkan Undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan

terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi

kembali (kontra prestasi/ balas jasa) secara langsng, yang hasilnya digunakan

untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan
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dan pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa pajak adalah pembayaran

wajib yang dikenakan berdasarkan undang-undang yang tidak dapat dihindari

bagi yang tidak berkewajiban dan bagi mereka yang tidadk mau membayar

pajak dapat dilakukan paksaan. Dengan demikian, akan terjamin bahwa kas

negara selalu berisi uang pajak. Selain itu, pengenaan pajak berdasarkan

undang-undang akan menjamin adanya keadilan dan kepastian hukum bagi

pembayar pajak sehingga pemerintah tidak dapat sewenang-wenang

menetapkan besarnya pajak.

Pembangunan daerah perlu dijalankan atau dikembangkan sebagai

salah satu upaya penting untuk mewujudkan kehendak otonomi yang luas,

nyata dan bertanggung jawab. Dengan otonomi semacam ini diharapkan agar

daerah otonom tidak hanya menerima bantuan subsidi dari pusat, tetapi

dituntut juga untuk mengali potensi dan sumber keuangan baru serta sumber-

sumber Pendapatan Asli Daerahnya, yang tidak bertentangan dengan

kepentingan nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku, sehingga pembiayaan kegiatan pemerintah dan pembangunan tersebut

dapat mendukung terwujudnya otonomi daerah yang luas dan nyata serta

bertanggung jawab.

Pajak daerah sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah diharapkan

menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan

masyarakat.

Pemberlakuan dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan daerah

pada dasarnya tidak hanya  menjadi urusan pemerintah daerah sebagai pihak
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yang menetapkan dan memungut pajak dan retribusi daerah, tetapi juga

berkaitan dengan masyarakat pada umumnya.

Di dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan

keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah disebut bahwa

sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil

Pajak dan Bukan Pajak. Pendapatan Asli Daerah Sendiri terdiri dari:

a. Pajak Daerah

b. Retribusi Daerah

c. Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan

d. Lain-lain PAD yang sah

Dengan demikian dapat dipahami bahwa sector Pajak Daerah

merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang terpenting untuk

membantu kelancaran jalannya roda Pemerintahan dan Pembangunan Daerah,

dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat,

sebagaiman halnya jika dikaitkan dengan konteks pemberian Otonomi Daerah

yang menghendaki terwujudnya pelaksanaan berbagai pembangunan di

Daaerah melalui pembiayaan sendiri.

Potensi – potensi pajak daerah dimaksudkan untuk membekali

pemerintah daerah dengan instrumen fiskalnya untuk memperluas basis

perolehan PAD. Pemberlakuan pajak – pajak baru memerlukan

konsultasidengan masyarakat dan disahkan oleh DPRD juga oleh pemerintah

pusat. Namun demikian, dua persoalan besar yang sudah diidentifikasi dalam

tahap ini : hilangnya sebagian besar basis pajak yang dilokalisasi, semacam

PBB dan semakin besarnya pajak – pajak yang tidak potensial. Pada tingkat



4

lokal ada tujuh jenis pajak namun hanya beberapa saja yang benar –benar

menyumbang secara berarti bagi total pendapatan.

Salah satu masalah yang paling menonjol mengenai sistem pajak yang

ada sekarang ini menyangkut jenis pajak daerah yang terlalu banyak. Ini

menimbulkan beberapa akibat. Pertama, karena pajak sering tumbang tindih,

beberapa jenis pajak dikenakan pada objek yang sama dengan dasar yang

berbeda –beda dan sering dikelola oleh tingkat permerintahan yang berbeda-

beda, sulit sekali menetukan beban dan dampak sistem pajak secara

keseluruhan. Kedua, tagihan-tagihan kecil yang dilakukan beurlang-ulang

menimbulkan sikap enggan membayar pada pihak pembayar pajak. Ketiga,

meski banyak pajak daerah yang mencoba memasukkan unsur progresif

kedalam susunannya, sistem yang ada sekarang ini keseluruhan berpengaruh

tidak adil karena sulit menuysun sistem pajak yang benar-benar progresif

dengan pajak kecil-kecil yang demikian banyak dan sebagian besar masih

memberatkan kaum miskin. Keempat, pajak dan pungutan-pungutan kecil

yang banyak sekali itu cenderung menimbulkan simpang siur sehingga sulit

bagi pembayar pajak untuk mengetahui apakah pungutan yang ditarik sah atau

tidak.

Penerimaan Pajak Daerah dalam menggali potensi Pendapatan Asli

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

diantaranya :

1. Pajak Restoran

2. Pajak Hotel

3. Pajak Hiburan

4. Pajak Reklame
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5. Pajak Sarang Burung Walet

6. Pajak Penerangan Jalan

7. Pajak Bahan Galian C

8. Pajak Parkir

9. Pajak Pemanfaatan air dibawah tanah dan air permukaan

Salah satu penerimaan Pendapatan Asli Daerah adalah Pajak Restoran,

dasar Pajak Restoran adalah Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang

Pajak Daerah dan Undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan bahwa

penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas Pendapatan

Daerah dan Pembiayaan Daerah.

Pajak restoran pada dasarnya merupakan iuran atau pungutan yang

wajib dibayar atas pelayanan yang diberikan restoran dengan pembayaran

yang sifatnya dipaksakan oleh pemerintah dengan ketentuan yang berlaku

sebesar 10% dan nilai jual objek pajak diharapkan dengan menunjang

pelaksanaan pembanngunan guna meningkatkan kesejateraan masyarakat

sehingga tujuan pembangunan yang dicita-citakan itu tercapai dengan baik.

Pada umumnya diperkotaan, antara lain pajak – pajak hotel, retoran,

hiburan dan reklame adalah pajak –pajak yang utama menyumbang

pendapatan. Dengan melihat semakin banyaknya restoran – restoran dan

rumah makan diKota Pekanbaru semestinya pajak yang dipungut atas pajak

restoran juga dapat benar – benar menyumbang secara berarti bagi total

pendapatan daerah Kota Pekanbaru.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2011

tentang Pajak Restoran maka dilakukan pemungutan atas Pajak Restoran yang

ada di Kota Pekanbaru dengan tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10%
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dari dasar pengenaan Pajak Restoran. Dasar Pengenaan Pajak Restoran adalah

jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.

Banyaknya Restoran yang ada di Kota Pekanbaru berdasarkan

pendataan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru,

maka diharapkan mampu untuk menunjang penerimaan pendapatan daerah

khususnya pada sector pajak daerah.Dibawah ini ditampilkan Daftar Rsetoran,

Rumah Makan, serta Kedai kopi yang ada di Kota Pekanbaru.

Tabel 1.1 : Daftar Restoran, Rumah Makan, Kedai Kopi yang ada di
Kota Pekanbaru.

No Nama Jumlah
1 Restoran 16
2 Rumah Makan 40
3 Kedai Kopi 66
4 Kafe, dll 108

Jumlah 230
Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru tahun 2013

Untuk daftar nama-nama Restoran, Rumah makan, Kedai kopi, Kafe

dll selengkapnya dapat dilihat pada halaman Lampiran.Sasaran peningkatan

sumber pendapatan daerah yang berasal dari pajak restoran memiliki dua arti

strategis yaitu sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah dan sebagai

salah satu komponen dalam melaksanakan otonomi daerah. Efektivitas

penerimaan pajak restoran terhadap pajak daerah perlu dilakukan mengingat

jumlah target penerimaan yang ditetapkan setiap tahun anggaran relatife lebih

kecil dibandingkan potensi yang dimiliki dari pajak hotel dan restoran untuk

pemerintah kota Pekanbaru.

Kesenjangan antara potensi dan target yang telah di tentukan

menyebabkan kecilnya jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebagai

sumber pembiayaan pembangunan, yang berimplikasi pada para pengambil
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keputusan yang sulit melakukan perencanaan sumber pembiayaan secara lebih

baik, sehingga upaya percepatan pelaksanaan pembangunan dapat terhambat

dan otonomi daerah tidak dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Target penerimaan Pajak Restoran merupakan ketetapan yang

ditetapkan oleh pemerintah terhadap setiap wajib pajak pengusaha restoran

atau badan yang menyelenggarakan usaha, yakni sebagai salah satu sumber

Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru, yang dimaksudkan untuk

menggalang sumber Pendapatan Daerah bagi kelancaran roda pemerintahan

dan pembangunan daerah, lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2 : Daftar Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran pada
Dispenda Kota Pekanbaru

No Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Persentase

1 2009 16.281.489.000 16.324.116.165 100.26%

2 2010 20.100.000.000 18.617.214.499 92,62 %

3 2011 19.500.000.000 20.179.998.732 103,4 %

4 2012 24.806.476.613 30.811.151.871 124,20%

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru tahun 2013

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2010 realisasi

penerimaan pajak restoran tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan

yaitu Rp.20.100.000.000 dengan realisasi sejumlah Rp.18.617.214.499.

dengan melihat permasalahan diatas tentunya tidak terlepas dari peran Sumber

Daya Manusia nya (pegawai) dalam mengambil keputusan dan menjalankan

tugasnya dengan baik. Pegawai yang baik adalah pegawai yang memiliki

kompetensi. Dengan memiliki kompetensi yang berkaitan dengan tugas dan

tanggung jawabnya diharapkan pegawai mampu menjalankan tugasnya secara

professional. Menurut Wibowo (2007:110) kompetensi adalah suatu
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kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas

yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap

kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Dengan demikian, kompetensi

menunjukkan keterampilan atau pengetahuan yang dicirikan oleh

profesionalisme dalam suatu bidang tertentu sebagai suatu yang terpenting,

sebagai unggulan bidang tersebut.

Kompetensi sebagai kemampuan seseorang untuk menghasilkan pada

tingkat yang memuaskan di tempat kerja, termasuk diantaranya kemampuan

seseorang untuk mentransfer dan mengaplikasikan keterampilan dan

pengetahuan tersebut dalam situasi yang baru dan meningkatkan manfaat yang

disepakati.

Kompetensi juga menunjukkan karakteristik pengetahuan dan

keterampilan yang dimiliki atau dibutuhkan oleh setiap individu yang

memampukan mereka untuk melakukan tugas dan tanggung jawab mereka

secara efektif dan meningkatkan standar kualitas profesional dalam pekerjaan

mereka.

Kompetensi menjelaskan apa yang dilakukan orang ditempat kerja

pada berbagai tingkatan dan memperinci standar masing-masing tingkatan,

mengidentifikasi karakteristik, pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

oleh individual yang memungkinkan menjalankan tugas dan tanggung jawab

secara efektif sehingga mencapai standar kualitas profesional dalam bekerja,

dan mencakup semua aspek catatan manajemen kinerja, keterampilan dan

pengetahuan tertentu, sikap, komunikasi, aplikasi, dan pengembangan.

Kemampuan merupakan karakteristik individu yang mendasari kinerja

atau perilaku ditempat kerja. Kinerja di pekerjaan dipengaruhi oleh :
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pengetahuan, kemampuan, dan sikap, gaya kerja, kepribadian, kepentingan/

minat, dasar-dasar, nilai sikap, kepercayaan, dan gaya kepemimpinan.

Kompetensi pegawai yang terdiri dari pengetahuan (knowledge),

kemampuan/ keterampilan (skill), sikap (attitude), situsi (situation).Dari uraian

diatas dapat diakatakan kurangnya kompetensi pada pegawainya, kurangnya

skill yang pegawai miliki terhadap pungutan pajak restoran dilihat dari masih

banyaknya restoran yang enggan membayarkan kewajiban pajaknya. Masalah

kompetensi  menjadi hal penting, karena dengan sumber daya manusia yang

memiliki kompetensi, suatu organisasi/ unit pengelola dan pemberi jasa/

layanan kepada wajib pajak, tentunya sangat memerlukan kompetensi dalam

meningkatkan kinerja, terutama dalam meningkatkan penerimaan pajak

restoran. Berikut ditampilkan daftar jumlah pegawai yang ada pada Dinas

Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

Tabel 1.3 : Daftar Jumlah Pegawai pada Dinas Pendapatan Daaerah
Kota Pekanbaru

No. Bagian Sub Kerja Jumlah Pegawai
1 Kepala Dinas 1
2 Sekretariat 26
3 Bidang Pendataan dan Penetapan 32
4 Bidang Penagihan 15
5 Bidang Retribusi dan Pendapatan lain-lain 9
6 Bidang Bagi Hasil Pendapatan 7
7 UPTD 11

Jumlah 101
Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru tahun 2014

Dari berbagai permasalahan tersebut dan dengan melihat banyaknya

restoran dan rumah makan yang semakin hari semakin meningkat dan

berkembang di Kota Pekanbaru yang tentunya restoran-restoran dan rumah

makan tersebut memiliki potensi pajak yang memadai mestinya mampu
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meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pajak yaitupajak restoran serta

memiliki kontribusi yang memadai terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota

Pekanbaru.Terjadinya permasalahan-permasalahan seperti banyaknya restoran

yang tidak jujur melaporkan pajaknya dan kesenjangan antara target dan

realisasi tentunya tidak terlepas dari peran pegawai dalam hal penerimaan

pajak restoran tersebut. Dimana pegawai harus memiliki kompetensi yang

yang bagus sehingga mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang

ada, karena apabila kompetensi pegawai dalam suatu instansi tersebut baik

maka dapat dikatakan penerimaan pajak restoran tersebut akan maksimal dan

seperti yang diharapkan.Dari kasus diatas penulis tertarik untuk mengangkat

masalah tersebut dengan judul “PENGARUH KOMPETENSI PEGAWAI

TERHADAP PENERIMAAN PAJAK RESTORAN PADA DINAS

PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU.”

1.2 Perumusan Masalah

Dari permasalahan tersebut dapat dilihat bahwa kompetensi pegawai

mempengaruhi penerimaan pajakrestoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kota

Pekanbaru atas permasalahan tersebut dirumuskan pertanyaan sebagai berikut:

“Bagaimanakah pengaruh kompetensi pegawai terhadap peneriman

pajak restoran pada Dinas Pendapatan Dareah Kota Pekanbaru?”

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui pengaruh kompetensi pegawai terhadap penerimaan

pajak restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.
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1.4 Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1) Secara teoritis dapat memperluas dan memperkaya wawasan

khususnya tentang Potensi pajak rumah makan dan restoran pada Dinas

Pendapatan Daeraah Kota Pekanbaru.

2) Sebagai penambah referensi bagi peneliti lain tentang permasalahan yang

sama dimasa yang akan datang.

3) Sebagai sarana untuk melatih dan menguji serta meningkatkan

kemampuan berikir penulis melalui penulisan ilmiah.

4) Dapat menambah dan memperkaya khasanah ilmu dan pengetahuan

tentang perpajakan khususnya tentang Pajak Rumah Makan dan Restoran.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Bab ini merupakan bab pendahuluan dimanan dikemukakan hal-hal

mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian,

kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori

Dalam bab ini berisi telaah pustaka yang merupakan landasan teori

yang menyangkut referensi dan buku-buku dengan permasalahan

yang dibahas oleh peneliti.

BAB III Metode Penelitian

Dalam bab ini diuraikan mengenai metodologi peneltian berupa tipe

penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber

data, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data.
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BAB IV Gambaran Umum

Bab ini berisikan tentnang gambaran umum tentang objek yang akan

diteliti dan tempat dimana dilakukannya penelitian ini, gambaran

umum ini akan membahas dan merincikan Dinas Pendapatan Daerah

Kota Pekanbaru.

BAB V Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini diuraikan hasil-hasil penelitian dan pokok

permasalahannya.

BAB VI Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian serta kritik dan

saran.


