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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1  Latar Belakang 

 

Dengan berlakunya otonomi daerah yang telah berlaku sejak 01 

Januari 2003. Pemerintah daerah telah di berikan kewenangan untuk mengatur 

dan mengurus rumah tangganya sendiri, dengan menggunakan sumber-

sumber keuangan untuk memenuhi kebutuhan pembiyaan pemerintah 

danpembangunan di daerah melalui pendapatan asli daerah (PAD). Pajak 

daerah merupakan salah satu sumber bagi pendapatan asli daerah (PAD) yang 

dipungut oleh pemerintah dari masyarakat daerah dengan tidak 

mendapatkanimbalan secara langsung. Salah satu sumber penerimaan 

pendapatan aslidaerah (PAD) adalah pajak daerah, salah satu jenis pajak 

daerah adalah pajak hotel. Di Kabupaten Merauke pajak hotel tumbuh dengan 

baik maka perpotensi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) 

diKabupaten Merauke. Dengan demikian diharapkan pemerintah daerah 

mengelola pendapatan tersebut dengan baik dan untuk kemudian dapat 

menjadikan daerahnya mencapai kesejahteraan. Untuk mencapai 

kesejahteraan,maka pemerintah harus mengetahui apa saja faktor-faktor yang 

menjadi pendukung dan penghambat penarikan pajak hotel sehingga 

pemerintah dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dengan cara 

mendukung faktor tersebut jumlah hotel di Kabupaten Merauke dari tahun 

2013- 2017 berjumlah 19 buah hotel. 

Hal tersebut di sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merauke 

Nomor 9 tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang mengungkapkan bahwa 

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang 
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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. 

Sektor pendapatan daerah mempunyai peran yang sangat penting 

karena dengan melalui sektor pendapatan daerah dapat membiayai kegiatan 

pemerintah dalam pembangunan yang menjadi unsur dari rumah tangga 

daerah. Dikabupaten Merauke Badan Pendapatan Daerah memberikan setiap 

wajib pajaknya sebuah alat berupa cash register, alat tersebut merupakan 

sistem yang di pakai oleh badan pendapatan daerah Kabupaten Merauke untuk 

mengontrol pendapatan yang di terima oleh wajib pajak untuk menentukan 

besarnya pajak daerah dari obyek pajak tersebut. Sistem tersebut 

menguntungkan bagi wajib pajak karena untuk memper mudah wajib pajak 

serta melatih wajib pajak untuk sadar akan  membayar hak dan kewajiban 

wajib pajak agar mempermudah pembayaran pajak dan juga memberikan 

fasilitas wajib pajak untuk bisa menggunakan media sosial sebagai sumber 

informasi pepajakan dan juga wajib pajak lebih mudah dalam menentukan 

besarnya pajak daerah yang terutang. 

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk membahas 

dalam laporan Praktek Kerja Lapangan yang berjudul “Analisis Penerimaan 

Pajak Hotel Di Kabupaten Merauke Dan Faktor Yang 

Mempengaruhinya”. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana penerimaan pajak hotel di kabupaten merauke pada tahun 2013-

2017? 

2. Bagaimana kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah di Kabupaten 

Merauke? 
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3. Bagaiamana tingkat ketercapian realisasi pajak hotel pada tahun 2013-

2017? 

4. Apa saja faktor pendukung dan penghambat penarikan pajak hotel di 

Kabupaten Merauke? 

 

1.3  Tujuan Penulisan 

Tujuan penulisan yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui penerimaan pajak hotel di Kabupaten Merauke pada 

tahun 2013-2017. 

2. Untuk mengetahui kontribusi pajak hotel pajak daerah di Kabupaten 

Merauke. 

3. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan target serta realisasi 

penerimaan pajak hotel. 

4. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam penarikan 

pajak hotel di Kabupaten Merauke. 

 

1.4  Manfaat Penulisan 

Penulis berharap laporan Praktek Kerja Lapangan ini dapat bermanfaat bagi 

beberapa 

pihak diantaranya : 

1. Bagi Pemerintah  

Bermanfaat sebagai bahan evaluasi bagi Pemerintah Daerah khususnya 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Merauke agar lebih memperhatikan 

sumber-sumber penerimaan pajak daerah agar di tahun-tahun berikutnya 

lebih bisa melampaui target yang telah di tentukan dan agar masyarakat 

daerah harus lebih taat dalam membayar pajak guna untuk membantu 

Pemerintah Daerah melalui Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 
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Merauke dalam perencanaan peningkatan pajak daerah dan Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) khusunya pajak hotel. 

2. Bagi Akademik 

Bermanfaat untuk referensi bagi universitas khusnya pada program studi 

D3 Perpajakan agar dapat di jadikan sebagai acuan dalam pembelajaran 

khusnya di bidang pajak daerah. 

 

3. Bagi Masyarakat 

Bermanfaat sebagai sarana informasi bagi masyarakat tentang bagaimana 

perkembangan pendapatan daerah dari sector pajak hotel diBadan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Merauke. 

 

1.5  Sitematika Penulisan 

Sitematika penulisan bertujuan untuk memberikan gambaran 

mengenai pembahasan yanglebih jelas dalam Praktek Kerja Lapangan. 

Laporan ini dibagi menjadi 5 bab yaitu : 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat 

penulisan, dan sistematika penulisan dalam laporan Praktek Kerja Lapangan 

ini. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Berisi mengenai teori-teori yang berhubungan dengan penelitian, sehingga 

teori-teori tersebut dapat di gunakan sebgai acuan dalam pembahasan 

masalah. 

BAB III GAMBARAN UMUM TEMPAT PRAKTEK KERJA LAPANGAN 

DAN METODE PENELITIAN 

Berisi mengenai sejarah dan gambaran umum Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten 
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Merauke dan metode penelitian. 

BAB IV HASIL PEMBAHASAN 

Berisi mengenai pembahasan masalah dan hasil penelitian. 

BAB V PENUTUP 

Berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


