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BAB 1 

PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pembangunan Nasional memiliki tujuan untuk mempercepat pembangunan 

ekonomi daerah yang efektif dan kuat dengan memberdayakan potensi ekonomi 

daerah, serta memperhatikan penataan ruang fisik maupun soasial sehingga terjadi 

pemerataan pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pelaksanaan dengan otonomi 

daerah.  

Untuk mewujudkan pembangunan nasional pemerintah menggulirkan 

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan 

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang perimbangan keuangan antara 

pusat dan Daerah yang menetapkan bahwa penerimaan daerah dalam pelaksaan 

desentralisasi  terdiri dari pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber dana 

daerah.  

Sebagaimana konsep dasar dari otonomi daerah adalah pemberian 

wewenang  yang lebih luas kepada  daerah untuk merencanakan dan 

melaksanakan pembangunan daerahnya masing-masing sesuai dengan potensi 

yang ada pada daerah masing-masing. Dengan begitu daerah pemerintah dituntut 

untuk dapat menggali kemampuan yang dimiliki dalam menciptakan serta 

mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang akan menjadi sumber 

pembiayaan daerah. 
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Untuk mengurangi dominasi sumbangan Pemerintah Pusat serta 

meningkatkan pembangunan dan memaksimalkan otonomi daerah, Pemerintah 

Daerah harus lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.  

 Menurut Undang-undang  No. 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah 

terdiri dari : 

1.      “Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari :    

 a. Pajak daerah; 

 b. Retribusi daerah; 

 c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan  

 d. Lain-lain PAD yang sah. 

2.  Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

d, meliputi: 

 a. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan; 

 b. Jasa giro; 

 c. Pendapatan bunga; 

 d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; 

e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari 

penjualan dan/atau pengadaan barang dan/jasa oleh Daerah”.
1
   

 

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh 

orang pribadi atau badan yang berketentuan tentang undang-undang dengan tidak 

mendapatkan keseimbangan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 

daerah untuk kemakmuran rakyat.  

Menurut Mardiasmo (2013) “Pajak daerah, yang selanjutnya 

disebut pajak, adalah kontribusi wajib pajak 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”.
2 

 

Salah satu pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring 

dengan diperhatikannya komponen sektor jasa dan pariwisata dalam kebijakan 

                                                           
1
 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004. 

2
 Mardiasmo, Perpajakan Edisi Revisi XVII,Aandi,2013, hal. 1 
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pembangunan sehingga dapat menunjang berkembangnya bisnis rekreasi 

(pariwisata) adalah pajak hotel. Semula menurut Undang-undang nomor 18 Tahun 

1997 pajak atas hotel disamakan dengan pajak restoran dengan nama pajak hotel 

dan restoran. Namun, dengan adanya perubahan undang-undang tentang pajak 

daerah dan retribusi, dikeluarkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, 

pajak hotel dan pajak restoran dipisahkan menjadi jenis pajak yang berdiri sendiri. 

Ini mengidentifikasikan besarnya potensi akan keberadaan pajak hotel dalam 

pembangunan suatu daerah. 

Secara umum  hotel adalah bangunan yang dipakai orang untuk menginap 

dan dipungut bayaran, kebanyakan masyarakat mungkin berfikir bahwa hotel 

hanya mencakup hotel berbintang , hotel melati, dan bangunan tempat orang 

menginap seperti wisma. Adapun data jumlah wajib pajak hotel yang terdaftar 

adalah : 

    Tabel 1.1 

 Daftar Wajib Pajak Hotel Yang Terdaftar 
 

No 

 

KLASIFIKASI 

HOTEL 

TAHUN 

2017 

TAHUN 

2018 

TAHUN 

2019 

1. BINTANG 5 - - - 

2. BINTANG 4 1 2 2 

3. BINTANG 3 3 4 4 

4. BINTANG 2 1 2 2 

5. BINTANG 1 3 2 3 

6. MELATI 3 3 3 3 

7. MELATI 2 3 3 3 

8. MELATI 1 2 2 2 

 JUMLAH 16 18 19 

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah Kota Tanjungbalai 
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Tabel 1.2  

Target dan Realisasi Pajak Hotel 
 

 

Tahun 

Target Penerimaan 

Pajak Hotel 

Realisasi 

Penerimaan Pajak 

Hotel 

Persentase 

2017 Rp. 50.0000.000 Rp. 51.060.554,00 102,12% 

2018 RP. 50.0000.000 Rp. 160.350.540,00 320,70% 

2019 Rp.370.000.000 Rp. 371.304.508,70 100,35% 

Sumber: Badan pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah 

     

Dilihat dari Realisasi  PAD Kota Tanjung balai disetiap tahun nya 

mengalami perubahan dari tahun sebelumnya dari target yang sudah ditetapkan. 

Realisasi penerimaan Pajak Hotel pada Tahun 2017 sebesar Rp. 51.060.554,00 

dengan persentase 102,12% dari target yang ditetapkan pemerintah kota Tanjung 

balai. S edangkan target pajak hotel tahun 2018 yang ditetapkan badan pengelola 

keuangan dan asset daerah kota Tanjung balai sebesar Rp. 50.000.000, maka dari 

itu target pajak sudah tercapai. 

 Pada Tahun 2018 Pendapatan Realisasi Pajak Hotel yaitu Rp. 

160.350.540,00 dengan persentase 320,70% dari target yang ditetapkan 

Pemerintah  Kota Tanjung balai. Sedangkan Target Pajak Hotel Tahun 2018 yang 

ditetapkan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tanjung balai 

sebesar Rp. 161.100.540,00 , maka dari itu target pajak sudah tercapai. Pada tahun 

2019 Pendapatan Realisasi Pajak Hotel yaitu Rp.371.304.508,70 dengan 

persentase 100,35% dari target yang ditetapkan Pemerintah Kota Tanjung balai. 

Sedangkan Target Pajak Hotel tahun 2019 sebesar Rp. 370.000.000,00, maka dari 

itu target pajak telah tercapai.  
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Efektivitas merupakan suatu ukuran yang menggambarkan seberapa jauh 

target yang dicapai. Menurut Ulum (2009), Efektivitas merupakan hubungan 

antara keluaran dengan pencapaian tujuan atau sasaran yang harus 

dicapai.”
3
 Efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil 

pemungutan pajak dengan tujuan target yang telah ditetapkan. Efektivitas 

penerimaan pajak hotel terhadap pajak daerah dikatakan efektif apabila realisasi 

minimal memenuhi target yang ditetapkan setiap tahunnya dan memenuhi kriteria 

keefektifan. Dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintah dan 

pembangunan daerah, salah satu sumber pendapatan daerah diantaranya berasal 

dari penerimaan pajak daerah salah satunya dari sektor pajak hotel.  

Adapun yang menjadi fenomena dalam pajak hotel adalah dari tahun 2017 

sampai tahun 2018 target pajak hotel tidak mengalami perubahan atau 

peningkatan, sementara jika dilihat dari daftar wajib pajak hotel setiap tahun 

mengalami peningkatan. Rendahnya target yang ditetapkan oleh pemerintah 

daerah kota tanjungbalai membuat realisasi penerimaan pajak hotel melebihi 

target.    

Menurut Penelitian Terdahulu oleh Agriani  (2016) melakukan penelitian 

berjudul “Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah 

(PAD)  di Kabupaten Minahasa Selatan”. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui seberapa besar Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) di Kota Minahasa Selatan. Adapun hasil penelitian yaitu PAD 

sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mempunyai peranan penting dalam 

                                                           
3
 Ihyaul Ulum, Audit Sektor Publik, Edisi 1, Cetakan Ke-1 : Bumi Aksara, 

Jakarta,2009,hal.26 
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pembangunan. Upaya untuk meningkatkan PAD tentunya tidak lepas dari peran 

masing-masing komponen PAD.  

Berdasarkan latar belakang penelitian maka penelitian bertujuan untuk 

mengetahui besarnya tingkat penerimaan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli 

Daerah di Kota Tanjung balai dari Tahun 2017-2019 yang kemudian mengambil 

judul “ANALISIS PENERIMAAN PAJAK HOTEL SEBAGAI 

PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA TANJUNG BALAI”  

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat 

dirumuskan masalah penelitian yang timbul adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pertumbuhan penerimaan pajak hotel di Kota Tanjungbalai 

dari tahun 2017 sampai dengan 2019 ? 

2. Bagaimana efekivitas penerimaan pajak hotel di Kota Tanjungbalai dari 

tahun 2017 sampai dengan tahun 2019? 

3. Berapa  besar kontribusi penerimaan pajak hotel sebagai Pendapatan Asli 

Daerah di Kota Tanjungbalai dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan diadakan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pertumbuhan penerimaan pajak hotel di Kota 

Tanjungbalai dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. 

2. Untuk mengetahui efektivitas penerimaan pajak Hotel di Kota 

Tanjungbalai dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. 
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3. Untuk mengetahui besar kontribusi pajak hotel sebagai Pendapatan Asli 

Daerah di Kota Tanjungbalai dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019.  

1.4  Manfaat Penelitian  

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan  dapat mengembangkan 

kemampuan berpikir dalam pengetahuan tentang pajak daerah khususnya 

pajak hotel dan untuk lebih menyempurnakan ilmu pengetahuan yang telah 

diperoleh selama masa perkuliahan dan membandingkan dengan 

kenyataan yang terjadi dilapangan.  

2. Bagi Universitas, hasil penelitian ini diharapkan menjadi tambahan 

informasi dan refrensi perpustakaan yang dapat digunakan untuk 

penelitian selanjutnya. 

3. Bagi Pemerintan, hasil penelitian ini diharapkan memberikan pemikiran 

bagi pemerintah dalam mengambil kebijaksanaan dalam usahanya untuk 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna membiayai  pembangunan 

daerah khususnya penerimaan yang berasal dari pajak daerah. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Otonomi Daerah  

  Otonomi daerah dapat diartikan sebagai hak,wewenang, dan kewajiban 

yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri 

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi 

masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan 

pemerintahan dalam rangka pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan . 

 2.1.1     Tujuan Otonomi Daerah  

 Tujuan otonomi daerah menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 

adalah sebagai berikut: 

a. Meningkatkan Pelayanan Umum 

Dengan adanya otonomi daerah diharapkan ada peningkatan pelayanan 

umum secara maksimal dari lembaga pemerintah di masing-masing 

daerah. Dengan pelayanan maksimal tersebut diharapkan masyarakat dapat 

merasakan secara langsung manfaat dari otonomi daerah. 

b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

Setelah pelayanan maksimal dan memadai, diharapkan kesejahteraan 

masyarakat pada suatu daerah otonom bisa lebih baik dan meningkat. 

Tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut menunjukkan bagaimana 

daerah otonom bisa menggunakan hak dan wewenangnya secara tepat, 

bijak dan sesuai dengan yang diharapkan.  
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c. Meningkatkan daya saing daerah  

Dengan mengharapkan otonomi daerah diharapkan dapat 

meningkatkan daya saing daerah dan harus memperhatikan bentuk 

keanekaragaman suatu daerah serta khususnya atau keistimewaan daerah 

tertentu serta tetap mengacu pada semboyan negara kita”Bhineka Tunggal 

Ika” walaupun berbeda-beda namun tetap satu jua.  

 Tujuan utama dikeluarkan otonomi daerah yaitu membebaskan pemerintah 

pusat dari berbagai beban dan mengurusi suatu daerah yang bisa diserahkan 

kepada pemerintah daerah. Oleh karenanya pemerintah pusat memiliki 

kesempatan untuk mempelajari,merespon,memahami berbagai kecendrungan 

global dan menyeluruh serta dapat mengambil manfaat. Kebijakan otonomi 

daerah untuk mengembangkan kehidupan demokrasi,pemerataan,keadilan, 

mendorong dalam memberdayakan masyarakatnya 

2.2 Pendapatan Asli Daerah   

 Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu  sumber penerimaan 

daerah yang bertujuan memberikan keuangan kepada Pemerintah Daerah sesuai 

dengan potensi daerah. Dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Pendapatan Asli 

Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan 

peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan   

diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dapat 

dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-
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undangan. Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang 

berasal dari sumber ekonomi asli daerah. 

2.2.1  Sumber Pendapatan Asli Daerah  

a. Pendapatan Pajak Daerah  

 Pajak Daerah, yang selanjutnya disebutkan pajak, 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. pajak daerah terbagai menjadi 2, yaitu: 

a. Pajak Provinsi 

b. Pajak Kabupaten/Kota 

b.  Hasil Retribusi Daerah 

 Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin 

tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah 

untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 

 Retribusi daerah terdiri atas 3(Tiga) jenis, yaitu:  

1. Retribusi Jasa Umum 

2. Retribusi Jasa Usaha 

3. Retribusi Perijinan 

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan  

 Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan terdiri dari : Bagian laba atas 

penyertaan modul BUMD, bagian laba atas penyertaan BUMN, bagian laba 
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atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha 

masyarakat.  

d. Lain-lain PAD yang sah  

 Yang termasuk dalam lain-lain PAD yang sah antara lain hasil penjualan 

aset daerah, jasa, giro, pendapatan bungan, keuntungan selisih nilai tukar 

rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan, ataupun bentuk lain 

sebagai akibat dari penjualan barang dan jasa oleh daerah.  

 

2.3 Pengertian Pajak 

 Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang 

sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. 

Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya 

produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.  

 Menurut Rochmat Soemitro  (Mardiasmo 2011:1) “Pajak adalah iuran 

rakyat kepada kas negara berdsarkan Unnag-undang (yang dapat 

dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang 

langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar 

pengeluaran umum”.
4
 

 

 Menurut Siti Resmi (2014:4) “Pajak sebagai suatu kewajiban 

menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu 

keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, 

tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan 

pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari 

negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum”
5
. 

 Menurut Diaz Priantara (2016:2) “Pajak merupakan iuran kepada 

Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayaranya 

menurut peraturan-peraturan, dengan tidak  mendapatkan prestasi kembali, 

                                                           
4
 Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati, Akuntansi Perpajakan, Edisi Ketiga: 

Salemba Empat, Jakarta,2013, hal. 6 
5
 Siti Resmi, Perpajakan, Edisi Kedelapan Salemba Empat, Jakarta, 2014, hal.4 
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yang langsuung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara yang 

menyelenggarakan pemerintahan”
6
 

 

Dari beberapa pendapatan yang memberikan definisi atau pengertian 

tentang pajak, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib rakyat kepada 

negara yang bersifat memaksa dan tidak mendapat jasa imbalan yang langsung 

digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.  

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan ketiga 

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan (UU KUP), Pajak adalah suatu kontribusi wajib kepada negara yang 

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.  

 Dari pengertian-pengertian yang telah disebutkan diatas, dapat 

disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak,adalah 

1. Pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang. 

2. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah 

daerah. 

3. Pajak bersifat dapat dipaksakan 

4. Tidak ada kontraprestasi (imbalan yang langsung dapat dirasakan oleh 

pembayar pajak. 

5. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah. 

                                                           
6
 Diaz Priantara, Perpajakan Indonesia, Edisi Ketiga : Mitra Wacana Media, Jakarta, 

2016, hal. 2  
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Adapun pengelompokan pajak menurut Prof. Mardiasmo, MBA.,Ak 

sebagai berikut: 

1. Menurut Golongannya 

a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib 

pajak dan tidak dapat dibebankan atau ditampilkan kepada orang lain. 

Contoh: Pajak penghasilan 

b. Pajak Tidak Langsung yaitu, pajak yang pada akhirnya dapat 

dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. 

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai 

2. Menurut Sifatnya 

a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 

subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak 

Contoh : Pajak penghasilan 

b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa 

memerhatikan keadaan diri wajib pajak. 

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah 

2.4  Fungsi Pajak  

    Pajak merupakan sarana untuk stabilitas ekonomi di Indonesia, 

khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan. Karena pajak merupakan sumber 

pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran 

pembangunan. Seperti yang telah diketahui dari ciri-ciri yang melekat pada 
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pengertian pajak dari berbagai definisi maka pajak memiliki fungsi tertentu. 

Fungsi pajak yaitu : 

1. Fungsi penerimaan (Budgetair) 

Yaitu memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara, dengan 

tujuan  untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Contoh, 

dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerim aan dalam negeri.  

2. Fungsi Mengatur (Regulerend) 

Yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik 

dibidang ekonomi,soasial, maupun politik dengan tujuan tertentu. 

3. Fungsi Pemerataan (Stabilitas) 

Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara 

pembagian pendapatan dengan kesejahteraan masyarakat. 

  

2.5 Pajak Daerah 

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 

Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa  

“Pajak Daerah, yang kemudian disebut pajak, ialah partisipasi wajib kepada 

daerah yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan yang dipaksakan 

berdasar atas undang-undang, dan tidak menerima balasan secara langsung 

yang dipakai untuk kepentingan daerah demi kesejahteraan rakyat”.
7
 

 

Menurut Daerah Kabupaten Asahan Pajak Daerah merupakan salah satu 

sumber pendapatan asli daerah yang memiliki peranan yang sangat strategis dalam 

                                                           
7
 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah  
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meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan akan digunakan untuk keperluan 

daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.  

Menurut Siahaan (2016:9) 

“Pajak Daerah adalah Iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada 

orang atau pribadi  atau badan tanpa imbalan langsung yang berlaku, yang 

digunakan ntuk mebiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan 

pembangunandaerah”.
8
  

Menurut Darwin(2001:68) 

 seperti juga pajak pada umumnya, pajak daerah juga mempunyai 

peranan ganda yaitu sebagai sumber pendapatan daerah ( berfungsi 

budgeteir ) dan sebagai alat pengatur perekonomian daerah (regulerend).
9
  

 

Dengan di berlakukannya Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 maka 

memperkuat eksistensi undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang 

pemerintah daerah sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

undang-undang nomor 12 tahun  2008 tentang perubahan kedua atas undang-

undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan undang-undang 

nomor 33 tahun 2004 tentang pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat 

dan pemerintah daerah. Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintah daerah 

dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan 

pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan pemerintah negara.  

Menurut pasal 2 Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak 

daerah dan retribusi daerah, maka dipungut oleh: 

 

                                                           
8
 Marihot Pahala Siahaan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Edisi Revisi, Cetakan 

ke-4: Rajawali Pers, Jakarta,2016, hal. 9 
9
  Darwin, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Mitra Wacana Media 201, hal 68 
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a. Pajak-pajak Provinsi terdiri dari : 

1. Pajak Kendaraan bermotor(PKB) dan Pajak Kendaraan di Atas Air 

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor(BBNKB) dan Bea Balik Nama 

Kendaraan di Atas Air. 

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor(PBBKB) 

4. Pajak pemanfataan Air Baawah Tanah dan Air Permukaan. 

b. Pajak-pajak Kabupaten/Kota yang terdiri dari: 

1)  Pajak Hotel. 

2) Pajak Restoran.  

3) Pajak Hiburan. 

4) Pajak Reklame. 

5) Pajak Penerangan Jalan. 

6) Pajak Parkir. 

 

2.6   Pajak Hotel 

Pengenaan pajak hotel tidak mutlak ada pada setiap daerah Kabupaten atau 

Kota di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada 

pemerintah kabupaten atau kota. Oleh karena itu, untuk dapat di pungut pada 

suatu daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak 

hotel. Peraturan itu akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis 

pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak hotel di daerah kabupaten atau 

kota yang bersangkutan. 
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Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah 

fasilitas penyedia jasa penginapan peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya 

dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, 

wisma pariwisata, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10( sepuluh). 

 

2.6.1 Objek Pajak  

Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel 

dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang 

sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga, 

hiburan dan persewaan ruangan di hotel yang disewakan oleh pihak hotel. Jasa 

Penunjang meliputi fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotocopy, 

pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang yang 

disediakan atau dikelola hotel.  

Adapun yang tidak termasuk objek Pajak Hotel adalah sebagai berikut: 

a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah 

b. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya 

c. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti 

asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis. 

Jasa biro perjalanan atau perjalan wisata yang diselenggarakan oleh hotel 

2.6.2 Subjek Pajak  

   Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang 

melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan 

hotel. Maksudnya adalah subjek pajak disini merupakan konsumen orang pribadi 
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ataupun badan yang menikmati pelayanan hotel sehingga subjek pajak yang akan 

menanggung pembayaran pajak. Wajib pajak adalah pengusaha hotel yang 

berkewajiban untuk melaporkan kepada Pemerintah Daerah mengenai 

pemungutan pajak yang dilakukan. 

2.6.3   Cara Pemungutan Pajak Hotel 

 Tata cara pemungutan pajak hotel yaitu : 

1. Pemungutan pajak tidak dapat diborongkan artinya, seluruh proses kegiatan 

pemungutan pajak hotel tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. 

2. Pajak dipungut berdasarkan ketetapan wajib pajak atau dibayar sendiri oleh 

wajib pajak. 

2.6.4  Tarif Pajak Hotel  

  Tarif Pajak hotel adalah jumlah pembayaran yang dialkukan kepada 

hotel, tarif pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan 

pajak. 

 

2.7     Analisis Pertumbuhan 

  Analisis pertumbuhan berguna untuk mengetahui apakah pajak Hotel 

dalam tahun tertentu atau selama beberapa tahun, penerimaan pajak hotel 

mengalami pertumbuhan secara positif ataukah negatif. 

  Menurut Amran dan Halomoan (2018:220) 

 “Analisis Pertumbuhan pendapatan bermanfaat untuk mengetahui 

apakah pemerintah  daerah dalam tahun anggaran bersangkutan 

atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya 
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mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif ataukah 

negatif”.
10

 

 

   Laju pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita 

dalam jangka panjang. Jika diterapkan dalam pajak hotel laju pertumbuhan adalah 

proses kenaikan penerimaan pajak hotel dalam jangka panjang. 

   Untuk menghitung pertumbuhan digunakan rumus:  

�� =
����(��	)

�(��)
 x 100% 

  Dimana:  

  Gx       : Pertumbuhan Penerimaan Pajak Hotel pertahun. 

  Xt          : Realisasi penerimaan Pajak Hotel tahun tertentu. 

X(t-1)      : Realisasi penerimaan Pajak Hotel pada tahun sebelumnya.  

 

2.8 Analisis kontribusi 

Analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi 

pajak hotel terhadap total pendapatan Pajak Daerah Pemerintah Kota Tanjung 

balai dalam kurun waktu 3 tahun yaitu dari tahun 2017-2019, yang persentase nya 

dihitung dari realisasi Pajak hotel dibandingkan dengan total realisasi pendapatan 

pajak daerah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam rumus dibawah ini. 

Kontribusi =
���������	����������		�����	�����	

���������	����������	� !
"#$$% 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
10

 Amran Manurung dan Halomoan Sihombing, Analisis Laporan Keuangan, 

Universitas HKBP Nommensen, Medan,2018, hal. 24 
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Tabel 2.1 Klasifikasi Kriteria kontribusi 

 

Persentase Kriteria 

0,00%-10% Sangat kurang 

10,10%-20% Kurang 

20,10%-30% Sedang 

30,10%-40% Cukup Baik 

40,10%-50% Baik 

Di atas 50% Sangat Baik 

Sumber : Tim Litbang Depdagri 

 

2.9 Analisis Efektivitas  

 Menurut Mardiasmo (2009 :134)” Efektivitas adalah ukuran berhasil 

tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila 

suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan 

dengan efektif”
11

.  

 Efektivitas merupakan suatu ukuran yang menggambarkan seberapa jauh 

target yang dicapai, yang mana target tersebut adalah sudah ditentukan 

sebelumnya. Efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pajak 

dengan tujuan target yang telah ditetapkan. Efektivitas pajak hotel terhadap 

pendapatan asli daerah dikatakan efektif apabila realisasi minimal memenuhi 

target yang ditetapkan setiap tahun dan memenuhi kriteria keefektifan. Dalam 

menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintah dan pembagunan daerah, 

salah satu sumber pendapatan dintara nya berasal dari penerimaan pajak daerah, 

                                                           
11

 Mardiasmo, Akuntansi  Sektor Publik, Andi. Yogyakarta,2009, hal 134. 
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sumber pendapatan daerah diantaranya berasal dari penerimaan pajak hotel. Maka 

tingkat efektivitas dapat dirumuskan sebagai berikut:  

Efektivitas PAD=
���������	����������	� !

&��'��	����������	� !
"#00%

12
 

   

Berdasarkan pengertian diatas efektivitas Pendapatan Asli Daerah(PAD), 

maka yang dimaksud dengan efektivitas pajak hotel yaitu menggambarkan 

kemampuan penerima daerah dalam merealisasikan pajak hotel yang 

sdirencanakan dibandingkan dengan target pajak yang ditetapkan.  

 Efektivitas  =
���������	���(�'(���	�����	�����	

&��'��	�����	�����
"#$$%  

   

 Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif 

apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 atau 100%, sehingga semakin tinggi 

rasio efektivitas berarti menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. 

Adapun kriteria penerimaan pajak hotel adalah sebagai berikut:  

Tabel 2.2 

Interprestasi Nilai Efektivitas 

 

Persentase Kriteria 

>100% Sangat Efektif 

100% Efektif 

90%-99% Cukup Efektif 

75%-89% Kurang Efektif 

<75% Tidak Efektif 

Sumber: H. Dasril Manajemen keuangan daerah 2005

                                                           
12

  Amran Manurung dan Halomoan Sihombing, Op. Cit., hal.226 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

  

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian dilakukan di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota 

Tanjung balai. Waktu Penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus 2020- Oktober 2020. 

 

3.2 Objek dan Subjek Penelitian 

3.2.1 Objek Penelitian  

 Objek Penelitian merupakan sesuatu yang menjadi pokok penelitian. Adapun yang 

menjadi objek dalam penelitian adalah Data penerimaan pajak hotel dan pendapatan asli daerah. 

3.2.2 Subjek Penelitian   

 Subjek penelitian adalah orang-orang atau badan yang berhubungan dengan objek 

penelitian atau mereka yang memberikan informasi tentang objek penelitian. Sehubungan 

dengan itu maka subjek dalam penelitian ini yaitu Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah kota 

Tanjung balai.  

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Hasan, 

”Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang 

melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.”
13

.  

                                                           
13

 Hasan, M. Iqbal, Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, Ghalia Indonesia, 

Bogor,2002 
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Sumber data berasal dari Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota 

Tanjung balai. Adapun data yang diperlukan adalah sebagai berikut: 

1. Data Target penerimaan pajak hotel pemerintah kota tanjungbalai 2017-2019. 

2. Data realisasi penerimaan pajak hotel yang terdaftar pada pemerintah kota 

tanjungbalai 2017-2019. 

3. Data pendapatan asli daerah pemerintah kota tanjungbalai untuk tahun 2017-2019. 

 

3.4 Jenis Penelitian  

Jenis Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, penelitian deskriptif  Menurut Elvis 

Penelitian desktiptif adalah sebuah metode yang digunakan peneliti untuk menemukan 

pengetahuan atau teori terhadap penelitian pada satu waktu tertentu.
14

    

 

3.5 Teknik pengumpulan Data 

 Menurut Kuncoro (2009) “Proses pemantauan mencakup studi-studi pengamataan, 

dimana penelitian memeriksa kegiatan suatu subjek atau sifat suatu bhan tanpa berusaha 

mendapatkan tanggapan dari siapapun”.
15

 Dengan pengumpulan data yang dilakukan akan 

diperoleh data yang diperlukan untuk memevahkan masalah. Metode pengumpulan data yang 

dilakukan dalam penelitian ini yaitu : 

1. Metode Dokumentasi  

Dokumentasi yaitu laporan dari kejadian-kejadian yang berisi pandangan serta pemikiran 

–pemikiran manusia dimasa yang lalu. Pengumpulan data dengan mempelajari buku-

buku caatan arsip dan pemerintah daerah yang dibuat masa lalu dan berkaitan  dengan 

                                                           
14

 Elvis F Purba dan Parulian Simanjuntak, Metode Penelitian, Edisi Kedua. Universitas HKBP 

Nommensen, Medan,2011,hal.19  
15

  Mudrajad  Kuncoro, Metode Riset Untk Bisnis dan ekonomi, In Medan, jakarta, 2009, hal 145 
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masalah yang ditelaah. Dokumen yang diikumpulkan adalah seperti Realisasi penerimaan 

tahun 2017-2019. 

2. Metode Warancara   

Menurut Sijabat (2014) “Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam 

metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek 

penelitian”
16

 Dalam bentuknya yang paling sederhana wawancara terdiri atas sejumlah 

pertanyaan yang dipersiapkan oleh peneliti dan diajukan kepada seseorang seseorang 

mengenai topik penelitian secara tatap muka. 

 Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara untuk mengetahui tentang pajak hotrl di 

Kota Tanjungbalai pada tahun 2017-2019.     

  

a. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan teknis analisis data kuantitatif dan teknik analisis desktiptif. 

Data kuantitatif digunakan untuk menguji dan menilai setiap data dengan menggunakan 

rumusan-rumusan dan perhitungan secara sistematis sehingga hasil yang diperoleh dapat 

dipertanggungjawabkan. Sedangkan analisis data deskriptif digunakan untuk memberikan 

gambaran (desktiptif) dari suatu fenomena seecara objektif.    

  

3.7 Metode Analisis Data  

 Analisis data dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian data dengan teknik 

analisis yang ada. Data yang digunakan dalam analisis adalah data penerimaan Pajak Hotel, 

analisis pertumbuhan pajak hotel, analisis efektivitas Pajak Hotel, dan analisis kontribusi Pajak 

Hotel. Data hasil penelitian tersebut akan dianalisis menggunakan alat analisis yang terdiri dari : 

                                                           
16

 Jadongan Sijabat, Metode Penelitian Akuntansi, Universitas HKBP Nommensen, Medan 2014, hal 88  
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1. Analisis Pertumbuhan  

Untuk menghitung pertumbuhan dari penerimaan pajak hotel digunakan rumusan sebagai 

berikut : 

  �� =
����(��	)

�(��)
 x 100% 

Dimana: 

Gx  : Pertumbuhan Penerimaan Pajak Hotel pertahun. 

Xt  : Realisasi Penerimaan Pajak Hotel pada tahun tertentu 

X(t-1)  : Realisasi Penerimaan Pajak Hotel pada tahun sebelumnya.  

2. Analisis Efektivitas  

Analisis yang digunakan untuk mengetahui efektivitas dari penerimaan pajak Hotel di 

Kota Tanjung balai dari tahun 2017-2019, dengan menggunakan langkah-langkah : 

a. Efektivitas  

1) Mengambil data target penerimaan pajak Hotel dari tahun 2017-2019 

2) Mengambil data target penerimaan pajak hotel dari tahun 2017-2019 

3) Memasukkan kedua data tersebut kedalam rumus: 

4) Memasukkan hasil perhitungan efektivitas penerimaan Pajak Hotel ke dalam tabel 

Tabel 3.1 

Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel di Kota Tanjungbalai  

 

 

Persentasi Kriteria 

>100% Sangat Efektif 

100% Efektif 



26 

 

90%-99% Cukup Efektif 

75%-89% Kurang Efektif 

<75% Tidak Efektif 

Sumber : H. Dasril Manjaemen Keuangan Derah 2005 

3. Analisis Kontribusi 

Analisis kontribusi pajak hotel digunakan untuk mengetahui kontribusi dari penerimaan 

pajak hotel dalam mendukung pendapatan daerah. 

Analisis  ini dihitung dengan cara membandingkan antara realisasi penerimaan pajak 

hotel dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah ((PAD) .  

 

1) Mengambil data target penerimaan Hotel dari tahun 2017-2019 

2) Mengambil data relisasi penerimaan PAD dari tahun 2017-2019 

3) Memasukkan kedua data tersebut kedalam rumus : 

 

4) Mengelompokkan Kontribusi penerimaan Pajak Hotel kedalam tabel. Memasukkan 

hasil perhitungan kedalam tabel.  

 

Tabel 3.2 

Klasifikasi Kriteria Kontribusi 

Persentase Kriteria 

0,00%-10% Sangat kurang 

 

Kontribusi =
)*+,-.+.-	/*0*1-2++0	/+3+4	567*,	

)*+,-.+.-	/*0*1-2++0	/89
	x	100% 
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10,10%-20% Kurang 

20,10%-30% Sedang 

30,10%-40% Cukup Baik 

40,10%-50% Baik 

Di atas 50% Sangat Baik 

 Sumber : H. Dasril Manajemen Keuangan Daerah 2005 

 Jika Penerimaan pajak hotel selalu meningkat tiap tahun nya berarti mampu memberikan 

kontribusi kepada Pendapatan Asli Daerah. Tetapi jika pertumbuhan penerimaan pajak hotel 

menurun maka kontribusi yang diberikan kepada Pendapatan Asli Daerah juga mengalami 

penurunan.  

 

 


