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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1   Latar Belakang Penelitian 

Reformasi membawa banyak perubahan dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara di Republik Indonesia. Salah satu dari sekian banyak reformasi yang 

membawa kepada suatu perubahan adalah reformasi hubungan antara Pemerintah 

Pusat dengan Pemerintah Daerah, yang lebih dikenal dengan otonomi daerah. 

Sistem pemerintahan yang terdesentralisasi atau biasa dikenal dengan otonomi 

daerah mulai diberlakukan pada tanggal 1 januari 2001 dengan ditetapkannya 

Undang-Undang (UU)  Nomor 22 Tahun 1999 yang dirubah menjadi Undang 

Undang Nomor 23Tahun 2014 tentang “ Pemerintahan Daerah ” dan Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 33 

Tahun 2004 tentang “ Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Daerah ”. Pemberlakuan kedua Undang-Undang ini berkonsekuensi pada 

perubahan pola pertanggungjawaban daerah atas dana yang dialokasikan. 

Otonomi daerah pada hakekatnya adalah kewenangan daerah otonom 

untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut 

prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dengan mengacu kepada 

Undang-Undang yang berlaku. Dengan diberlakukannya otonomi daerah ini setiap 

daerah diberikan kewenangan yang lebih luas untuk menggali, mengelola dan 

menggunakan sumber daya alam serta potensi-potensi lain yang terdapat di 
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daerahnya sendiri, guna menunjang kelancaran pelaksanaan pembangunan dan 

pemerintahannya. Tujuan akhirnya setiap daerah dituntut untuk bisa mengurangi 

ketergantungan keuangan kepada pemerintah pusat, sehingga setiap daerah harus 

bisa membiayai rumah tangganya sendiri. 

Penyelenggaran tugas dan fungsi pemerintahan,pelaksanaan pembangunan 

dan pelayanan kepada masyarakat oleh pemerintah baik pusat maupun daerah 

pastilah memerlukan pembiayaan. Salah satu sumber dananya adalah Pendapatan 

Asli Daerah atau yang biasa disebut dengan PAD. Menurut Pasal 1 ayat 18 UU 

No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Daerah, “PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut 

berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” 

Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan PAD untuk mengurangi 

ketergantungan terhadap pembiayaan dari pusat. 

Untuk mengurangi dominasi sumbangan pemerintah pusat serta 

meningkatkan pembangunan dan dalam menjamin terselenggaranya otonomi 

daerah yang semakin mantap, maka diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan 

kemampuan keuangan sendiri yakni dengan upaya peningkatan penerimaan PAD. 

Halim (2004), mengemukakan sebagai konsekuensi menjalani otonomi daerah 

yang dimulai pada Tahun 2001, maka masing-masing daerah dituntut untuk 

berupaya meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah agar mampu membiayai 

penyelenggaraan pemerintahan dan lebih meningkatkan pelayanan kepada 

masyarakat. 
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Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dapat dilakukan dengan  

intensifikasi dan ekstensifikasi yang salah satunya dengan adalah dengan 

meningkatkan efisiensi sumber daya dan sarana yang terbatas serta meningkatkan 

efektivitas pemungutan yaitu dengan mengoptimalkan potensi yang ada serta terus 

diupayakan menggali sumber-sumber pendapatan baru yang potensinya 

memungkinkan sehingga dapat dipungut pajak dan retribusinya ( Halim,2004). 

Pengoptimalan potensi yang ada dan penggalian potensi pendapatan baru 

merupakan hal yang harus dilakukan dikarenakan permasalahan yang ada setelah 

otonomi daerah berlangsung yaitu hampir semua daerah di Indonesia bergantung 

kepada pusat, hal ini dapat dilihat dari kecilnya kontribusi PAD terhadap 

Pendapatan Daerah secara keseluruhan dan struktur Pendapatan Daerah di hampir 

seluruh daerah di Indonesia masih bergantung dengan Dana Perimbangan tak 

terkecuali dengan Kota Bandung. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pelayanan Pajak Kota 

Bandung, Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung adalah sebagai berikut : 
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Tabel 1.1 

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah  

Tahun Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Daerah 

Kontribusi 

(%) 

2005              229.645.751.696,00              416.004.953.913,00  55,20% 

2006              253.892.993.009,00              461.383.466.762,00  55,03% 

2007              291.028.616.137,00              544.883.298.247,00  53,41% 

2008              322.880.537.428,00           1.054.846.741.043,00  30,61% 

2009              372.423.970.433,00           1.465.541.388.211,00  25,41% 

2010              440.331.559.083,00           2.298.193.258.803,00  19,16% 

2011              803.663.585.485,00           2.841.444.102.085,00  28,28% 

2012           1.001.806.364.114,00           3.184.961.023.778,00  31,45% 

2013           1.442.775.238.323,00           4.332.088.946.776,00  33,30% 

rata-

rata 

                 

573.160.957.300,89  

            

1.844.371.908.846,44  36,87% 

Sumber : Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung (diolah) 

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah 

Kota Bandung dari  tahun ke tahun mengalami kenaikan , hal ini berarti bahwa 

Pemerintah Daerah mampu mengelola Pendapatan Asli Daerah dengan baik. Akan 

tetapi, kontribusi pendapatan asli daerah terhadap anggaran pendapatan daerah 

pada tahun 2005-2007 termasuk baik melebihi 50% akan tetapi untuk tahun 2008-

2013 masih tergolong kecil atau kurang ini terlihat dari kontribusi PAD terhadap 

Pendapatan Daerah dari tahun 2008-2013 paling besar hanya 33,30%. Sedangkan 

secara rata-rata keseluruhan dari tahun 2005-2013 hanya mencapai 36,87%.  

Dari hal ini dapat dilihat bahwa Pemerintah daerah Kota Bandung masih 

sangat bergantung pada unsur pendapatan daerah yang lain bukan PAD. Padahal, 

Kota Bandung mempunyai potensi pendapatan daerah yang sangat besar dari 

berbagai sektor jika pemerintah dapat mengoptimalkan penerimaannya 

dikarenakan Kota Bandung adalah salah satu Kota Wisata. 



5 
 

 
 

Pendapatan Asli Daerah merupakan indikator keberhasilan dalam 

penyelenggaraan otonomi daerah, karena semakin tinggi PAD maka semakin 

tinggi pula kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan pembiayaan daerah 

itu sendiri. Hal ini berarti bahwa pemerintahan daerah telah berhasil menjalankan 

otonomi daerah, begitupun sebaliknya. 

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang “ Pokok-Pokok 

Pemerintah Daerah ”, sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah meliputi Pajak 

Daerah, Retribusi Daerah,hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan 

lain-lain pendapatan asli daerah yang sah . 

Dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh 

pemerintah daerah, Pajak dan Retribusi Daerah menjadi salah satu sumber 

penerimaaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangakan sesuai 

dengan kondisi daerah masing-masing.  

Dalam otonomi daerah bagi setiap daerah, salah satu sumber PAD yang 

paling dapat diandalkan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan dan 

pemerintahannya yang tentunya dengan tidak mengesampingkan sumber-sumber 

yang lainnya adalah Pajak Daerah. 

Pajak Daerah sebagai salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah yang 

memiliki prospek yang sangat baik untuk dikembangkan , oleh sebab itu pajak 

daerah harus dikelola secara professional dan transparan dalam rangka 

optimalisasi dan usaha meningkatkan kontribusinya terhadap anggaran 

pendapatan daerah (Halim,2004) 
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Adapun jenis pajak Kabupaten/Kota menurut Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 2 ayat (2) terdiri 

dari : 

1. Pajak Hotel 

2. Pajak Restoran 

3. Pajak Hiburan 

4. Pajak Reklame 

5. Pajak Penerangan Jalan 

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 

7. Pajak Parkir 

8. Pajak Air Tanah 

9. Pajak Sarang Burung Walet 

10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

Dari berbagai jenis pajak yang dipungut oleh Kota Bandung, Pajak Hotel 

merupakan salah satu pajak yang sangat potensial untuk dipungut yang dapat 

menyumbang pada Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung. Hal ini dapat dilihat 

dari realisasi pajak hotel yang termasuk dalam salah satu pajak dengan tingkat 

realisasi tinggi sebagai berikut : 
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Tabel 1.2 

Target dan Realisasi Pajak Daerah di Kota Bandung Tahun 2013 

Jenis pajak Target realisasi % 

Pajak Hotel    148.000.000.000        177.490.303.830         122,41  

Pajak Restoran, rumah 

makan & catering    102.000.000.000        118.700.322.856         116,37  

Pajak Hiburan      35.500.000.000          37.767.188.531         106,39  

Pajak Reklame      18.500.000.000          17.603.910.300            95,16  

Pajak Penerangan Jalan    121.500.000.000        135.297.036.036         111,36  

Pajak parkir        7.500.000.000            7.796.908.376         103,96  

Pajak Bumi dan Bangunan 

Pedesaan dan Perkotaan    277.000.000.000        281.095.280.643         101,48  

BPHTB    350.000.000.000        414.770.399.234         118,51  

Pajak ABT        3.000.000.000            3.566.097.210         118,87  

Sumber : Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pajak hotel merupakan salah 

satu pajak yang potensial hal ini terlihat dari tingkat realisasi yang tergolong 

tinggi yang ditempati pada urutan ketiga setelah BPHTB dan Pajak Bumi dan 

Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. Dilihat dari persentase pencapaian juga 

terlihat pajak hotel dengan nilai tingkat pencapaian tertinggi sebesar 122,41% 

berdasarkan targetnya. 

Hal ini dikarenakan kota Bandung sebagai salah satu kota wisata dengan 

berbagai pilihan wisatanya menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan 

untuk mengujungi Kota Bandung. Banyaknya para wisatawan yang datang dan 

memutuskan menginap untuk dapat menghabiskan akhir pekan maupun waktu 

liburnya di Kota Bandung membuat terjadinya pertumbuhan hotel dan 

peningkatan pnerimaan pendapatan hotel setiap tahunnya yang secara bersamaan 

akan berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Hotel Kota Bandung.   
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Hal ini bisa dilihat dari pertumbuhan hotel dan  penerimaan pajak kota 

Bandung yang mengalami peningkatan setiap tahunnya : 

Tabel 1.3 

Pertumbuhan Jumlah Hotel di Kota Bandung Tahun 2005-2013 

No 
Klasifikasi 

Hotel 

Jumlah Hotel 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1 Bintang 5 4 4 5 5 6 6 9 9 9 

2 Bintang 4 8 10 10 13 18 22 24 25 26 

3 Bintang 3 18 19 25 31 28 29 29 30 35 

4 Bintang 2 17 17 18 17 16 18 22 25 25 

5 Bintang 1 3 3 4 3 8 9 10 10 9 

6 Melati 3 70 73 84 73 78 78 85 107 117 

7 Melati 2 62 63 69 54 56 57 67 75 77 

8 Melati 1 45 46 68 57 52 53 57 59 59 

  Jumlah 227 235 283 253 262 272 303 340 357 

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung 

Tabel 1.4 

Penerimaan Pajak Hotel di Kota Bandung Tahun 2005-2013 

Tahun  Target   Realisasi  

2005               38.000.000.000             39.204.993.647  

2006               43.015.080.000             44.521.528.059  

2007               51.850.584.201             58.706.270.014  

2008               58.261.324.313             64.302.218.863  

2009               74.892.445.281             66.781.224.609  

2010               78.000.000.000             87.611.335.427  

2011               92.000.000.000           110.865.807.790  

2012             131.000.000.000           142.766.250.847  

2013             148.000.000.000           177.000.000.000  
Sumber : Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung (diolah) 

Dilihat dari data diatas dapat disimpulkan bahwa hampir disetiap tahun 

terjadi pertumbuhan jumlah hotel sehingga berpengaruh terhadap realisasi 
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penerimaan  yang selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Realisai 

penerimaan dari sektor pajak hotel memenuhi target bahkan lebih dan hasil ini 

memberikan indikasi yang baik akan tetapi, dalam pelaksanaan pemungutan pajak 

hotel, petugas Disyajak berorientasi pada target yang telah disusun sebelumnya, 

target ini telah dibuat perbulan, dengan patokan berdasarkan penerimaan bulan 

yang sama pada tahun sebelumnya. 

Target-target yang telah dibuat ini pada pelaksanaannya selalu melebihi 

yang telah ditentukan, ini menunjukkan secara umum tingkat efektivitas 

pemungutan baik, akan tetapi tingkat efektivitas ini kembali dipertanyakan jika 

pada kenyataannya realisasi penerimaan pajak hotel itu masih dibawah potensi 

sebenarnya. 

Menurut Halim (2004) menyatakan bahwa untuk menilai efektivitas dapat 

diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dengan target berdasarkan 

potensi riil. Dengan demikian, salah satu cara yang mungkin dapat dilakukan 

untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah di Kota Bandung adalah dengan 

mengefektifkan pemungutan pajak hotel berdasarkan dengan potensi riil atau 

potensi yang seharusnya didapat. 

Penelitian mengenai pajak daerah ini pernah di lakukan oleh Agi Muliadi ( 

2011 ), dengan mengambil judul “Analisis Pengaruh Efektifitas Pemungutan 

Pajak Hotel dan Restoran terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung.” 

Dengan lokasi penelitian pada Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota 

Bandung. Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa untuk Pajak Hotel 
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berdasarkan target masuk dalam standar sangat efektif namun berdasarkan potensi 

sebenarnya masuk dalam standar efektif. Sedangkan untuk pajak restoran 

berdasarkan target masuk dalam standar sangat efektif sedangkan berdasarkan 

potensi sebenarnya masuk dalam standar kurang efektif. 

Icha Trestiyana Putri ( 2012 ), juga pernah melakukan penelitian mengenai 

“Analisis Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 

Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung.” Dengan lokasi penelitian 

pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung. 

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Penerimaan Pajak Bumi dan 

Bangunan Tahun 2000-2011 berdasar target diperoleh nilai tertinggi pada tahun 

2004 dengan kriteria sangat efektif dan terendah tahun 2008 dengan kriteria cukup 

efektif. Kontribusi terbesar diperoleh pada tahun 2000 dengan kategori sangat 

kurang , dengan rata-rata kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan adalah hanya 

4,49% terhadap Pendapatan Daerah. 

Ali Nurjaman ( 2012 ) melakukan penelitian mengenai “kontribusi 

Penerimaan Pajak Hotel Terhadap pendapatan Asli daerah”. Dari hasil penelitian 

ini dapat disimpulkan bahwa kontribusi penerimaan pajak hotel berpengaruh 

signifikan terhadap pendapatan asli daerah.” 

Perbedaan penelitian ini dengan yang sebelumnya adalah peneliti lebih 

memfokuskan kepada efektifitas pemungutan dan kontribusi Pajak Hotel terhadap 

Pendapatan Asli Daerah. Selain itu tingkat efektifitas yang digunakan berdasarkan 

potensi riil yang ada di Kota Bandung sehingga dapat menunjukkan seberapa 
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upaya pemerintah untuk mendapatkan pendapatan bagi daerahnya dengan 

mempertimbangkan potensi yang dimilikinya dan periode yang diambil oleh 

penulis dari tahun 2005-2013. 

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “ Efektivitas Pemungutan dan Kontribusi 

Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah ” 

1.2   Identifikasi Masalah 

Agar penelitian tidak meluas, maka penulis mengidentifikasikan masalah 

sebagai berikut ; 

1. Bagaimana  perkembangan dan laju pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah 

dan  Pajak Hotel di Kota Bandung pada Tahun 2005-2013. 

2. Bagaimana efektivitas pemungutan Pajak Hotel Kota Bandung Tahun 

2005-2013. 

3. Seberapa besar kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah 

Kota Bandung Tahun 2005-2013. 

4. Apakah terdapat pengaruh efektifitas pemungutan dan kontribusi pajak 

hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung baik secara 

simultan maupun parsial . 

1.3   Tujuan Penelitian 

Sehubungan dengan masalah yang telah diidentifikasikan dan keadaan 

yang menjadi latar belakang, maksud dan tujuannya adalah untuk : 
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1. Untuk mengetahui perkembangan dan laju pertumbuhan Pendapatan 

Asli Daerah dan Pajak Hotel di Kota Bandung Tahun 2005-2013. 

2. Untuk mengetahui efektivitas pemungutan Pajak Hotel di Kota 

Bandung Tahun 2005-2013. 

3. Untuk mengetahui kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli 

Daerah Kota Bandung  Tahun 2005-2013 

4. Untuk mengetahui pengaruh efektifitas pemungutan dan kontribusi 

Pajak Hotel secara simultan dan parsial. 

1.4   Kegunaan Penelitian 

Dengan dilakukannya penelitian ini, Penulis berharap agar hasil yang 

diperoleh dapat berguna bagi : 

1. Untuk memenuhi salah satu syarat sidang Strata 1 Program Studi 

Akuntansi pada Universitas Widyatama dan menambah wawasan dan 

pengertahuan serta pemahaman mengenai efektifitas pemungutan dan 

kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah. 

2. Instansi  

Hasil dari penelitian ini penulis harapkan dapat digunakan sebagai 

suatu bentuk masukan dan pertimbangan bagi instansi terkait  untuk  

menunjang efisiensi dan efektifitas dalam kegiatan pengelolaan Pajak 

Daerah dan Pendapatan Asli Daerah. 

3. Pihak-Pihak Lain 
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Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi, tambahan 

pengetahuan  dan dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk 

penulisan karya ilmiah selanjutnya, khususnya  mengenai Pajak Hotel. 

1.5   Lokasi dan Waktu Penelitian 

Dalam menyusun skripsi ini, penulis melakukan penelitian di Dinas 

Pelayanan Pajak Daerah Kota Bandung yang berlokasi di Jalan Wastukencana 

No.2 Bandung. Penelitian ini akan dilakukan mulai bulan Februari hingga 

penelitian ini selesai dilaksanakan. 


