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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Menurut undang-undang no 28 tahun 2009 tentang pajak daerah 

dan retribusi daerah pasal 1 angka 10, pajak daerah adalah kontribusi 

wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 

bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan 

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Halim 2014) sedangkan pajak 

daerah menurut peraturan daerah kabupaten Bulungan nomor 9 tahun 2011 

ialah salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai 

pelaksanaan pemerintah, dimana kebijakan pajak daerah dilaksanakan 

berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta 

masyarakat dan akuntanbilitas dengan memperhatikan potensi daerah. 

Efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan 

dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas merupakan hubungan 

antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap 

pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau 

kegiatan. Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila 

output yang dihasilkan  bisa memenuhi tujuan yang di harapkan, atau 

dikatakan spending wisely atau sasaran akhir kebijakan.  (Mahmudi, 

2005).
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Pembiayaan Daerah bersumber dari pendapatan asli daerah yang di 

dalamnya terdapat Pajak daerah, dalam peraturan daerah kabupaten 

Bulungan nomor 9 tahun 2011 Bab 2 pasal 3 ada 11 jenis pajak daerah 

yang dipungut terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak 

reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, 

pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan 

bangunan pendesaan dan perkotaan (PBB-P2), dan Bea perolehan hak atas 

tanah dan bangunan (BPHTB).  

Kabupaten Bulungan mempunyai 10 kecamatan yang termasuk 

didalamnya kecamatan  Tanjung Selor. Tanjung Selor merupakan ibukota 

Kabupaten Bulungan yang dimana pada tahun 2012 telah resmi menjadi 

Ibukota Kalimantan Utara, dengan perubahan status Tanjung Selor 

menjadi ibukota Provinsi Kalimantan Utara sejak 5 tahun silam, sehingga 

dengan berkembangnya Tanjung Selor sebagai ibukota provinsi tentu 

berdampak baik terhadap pertumbuhan ekonomi di Tanjung Selor. Salah 

satu sumber penerimaan pajak daerah yang cukup signifikan perubahannya 

didapatkan dari pajak restoran. Pajak restoran merupakan pajak atas 

pelayanan yang disediakan oleh restoran, restoran yang dimaksud disini 

adalah fasilitas penyedia makanan atau minuman dengan dipungut 

bayaran,yang mencakup juga rumah makan,kafetarian,kantin,warung,bar 

dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering. (Halim, 2014). 
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Menurut berita didalam Koran kaltara dan Bulungan post mengenai 

pajak Restoran, Sejak terbit Peraturan Daerah (PERDA) pada tahun 2011 

Dinas Pendapatan Daerah yang sekarang telah berubah nama menjadi 

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) sudah 

melakukan pemungutan pajak sesuai dengan PERDA tersebut tetapi belum 

maksimal, baru pada tahun 2015 realisasi pajak tersebut berjalan maksimal 

ini dikarenakan BP2RD mulai bertahap melakukan strategi jemput bola 

yaitu dengan menyebar 4 orang karyawan untuk melakukan penagihan ke 

setiap warung atau semacamnya tetapi saat penagihan masih ada 

kesalahpahaman di kalangan masyarakat terutama pemilik warung makan 

dikarenakan pemilik warung makan tersebut mengira pajak yang 

dikenakan sebesar 10 persen tersebut dikeluar melalui pemilik warung 

padahal yang membayar 10 persen ialah pembeli yang makan atau minum 

di warung atau restoran tersebut, serta menurut Kepala Badan Pengelolaan 

Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Bulungan yang baru yaitu Bapak 

Adi Irwansyah saat diwawancarai mengatakan kendala saat ini ialah masih 

kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, meski pihaknya 

sudah berupaya melakukan strategi jemput bola melakukan penarikan 

pajak tapi hasilnya belum maksimal juga. 

Berikut ini adalah realisasi dari target penerimaan pajak restoran di 

kabupaten Bulungan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 : 
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Tabel 1.1 

Realisasi Penerimaan Pajak Restoran 

Kabupaten Bulungan 

 

 

Sumber : Bulungan.prokal.com (data diolah)  

Berdasarkan tabel 1.1 mengenai penerimaan pajak restoran kabupaten 

Bulungan, diketahui bahwa realisasi penerimaan pajak restoran selalu 

melampaui target yang telah ditetapkan, melihat target penerimaan pajak 

restoran yang meningkat sangat tinggi ini, sehingga penulis terpanggil untuk 

melakukan penelitian terhadap permasalahan di atas yaitu tentang 

pemungutan pajak restoran yang berjalan dikabupaten Bulungan, apakah 

sudah efektif atau belum dan penyebab target realisasi pajak restoran 

meningkat tinggi. Sehingga pada penelitian ini penulis ingin melakukan 

penelitian dengan judul “Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak 

Restoran pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah 

Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara”.  

 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang diuraikan diatas, dapat dirumuskan 

masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana efektivitas pemungutan 

pajak restoran pada badan pengelola pajak dan retribusi daerah Kabupaten 

Bulungan Kalimantan Utara” 

Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Persentase (%)

2013 35,500,000.00Rp          99,886,903.20Rp          281.37%

2014 80,000,000.00Rp          98,557,104.20Rp          123.20%

2015 528,990,100.00Rp        1,395,067,483.27Rp     263.72%

2016 1,000,000,000.00Rp     2,231,738,670.67Rp     223.17%

2017 1,500,000,000.00Rp     1,928,937,135.68Rp     128.60%



5 
 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas pemungutan 

pajak restoran tersebut.  

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

referensi bagi masyarakat kabupaten Bulungan mengenai penerimaan 

pajak daerahnya terutama pajak restoran, serta agar masyarakat 

menyadari pentingnya membayar pajak untuk kemajuan daerah dan 

kemakmuran masyarakat kabupaten Bulungan.  


