
BAB I 

PENDAHULUAN   

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Dalam konteks pembangunan, bangsa Indonesia sejak lama telah 

mencanangkan suatu gerakan pembangunan yang dikenal dengan istilah 

pembangunan nasional. Pembangunan  nasional adalah kegiataan yang 

berlangsung terus menerus dan bersinambungan yang bertujuan untuk 

meningkatkan kesejahteraan rakyat baik yang bersifat material maupun spritual. 

Untuk itu pemerintah harus berusaha meningkatkan pendapatan dalam 

rangka mencapai tujuan pembangunan. Dalam menunjang keberhasilan 

pembanguan diperlukan penerimaan yang kuat, dimana sumber pembiayaan 

diusahakan tetep bertumpu pada penerimaan dalam negeri dan penerimaan dari 

sumber-sumber luar negeri hanya sebagai pelengkap.  

Kemandirian pembangunan diperlukan baik ditingkat pusat maupun 

ditingkat daerah. Hal ini tidak terlepas dari keberhasilan penyelenggaraan 

pemerintah propinsi maupun kabupaten/kota yang merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari pemerintah pusat dengan kebijaksanaannya. Kebijakan tentang 

keuangan daerah ditempuh oleh pemerintah pusat agar pemerintah daerah 

mempunyai kemampuan membiayai pembagunan daerahnya sesuai dengan 

prinsip daerah otonomi yang nyata. 

Pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2010 atas 

perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang 

pemerintahan Daerah. Yaitu agar daerah dapat mengurus rumah tangga dan 

kebutuhannya sendiri dengan sebaik-baiknya, maka kepadanya diberikan 

kewenangan untuk mengelola sumber-sumber kekayaan daerahnya sesuai dengan 

peraturan perundang-undang yang berlaku.  

Dalam rangka melaksanakan pembangunan dan meningkatkan pelayanan 

terhadap masyarakat, serta usaha peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah 

diperlukan peningkatan penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah. 



Dengan kata lain daerah harus memiliki sumber pendapatan yang memadai dan 

cukup untuk membiayai hal tersebut.  

Mengelola sumber-sumber keuangan yang  ada adalah sangat penting 

dalam setiap kegiatan pembangunan karena tidak ada kegiatan pembangunan yang 

tidak membutuhkan dana, semakin besar jumlah  uang yang tersedia yang dimiliki 

oleh daerah itu sendiri semakin tinggi pula pelaksanaan pembangunan bagi 

kesejahteraan masyarakat.  

Pengaturan sumber-sumber keuangan/  pendapatan daerah terdapat dalam 

pasal 157 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan 

Keuangan Pemerintah Pusat dangan Pemerintah pusat menegaskan bahwa sumber 

Pendapatan Daerah itu terdiri dari :  

a. Pendapatan Asli Daerah yang disebut PAD 

1) Hasil Pajak Daerah 

2) Hasil Retribusi 

3) Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang disyahkan 

b. Dana Perimbangan 

c. Pinjaman Daerah 

d. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah 

Mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang ada sangatlah penting, 

agar penyalenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dapat berjalan 

dengan lancar, karena tidak mungkin suatu kegiatan pemerintah dapat berjalan 

dengan efektif dan efisien tanpa dukungan dengan dana. Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan 

pemerintah dan pembangunan daerah untuk meningkatkan kemajuan daerah dari 

keterbelakangan menjadi masyarakat yang makmur dan bermartabat. Dengan 

demikian daerah dapat menjalankan otonomi daerah.  

Hal tersebut didukung dengan dibentuknya sebuah landasan hukum yaitu 

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah atas perubahan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah ketentuan pokok yang memberikan pedoman, 



kebijakan, dan arahan bagi daerah dalam melaksanakan pemungutan pajak dan 

retribusi sekaligus penetapan pengaturan untuk menjamin penerapan prosedur 

umum Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.  

Adapun Pajak Daerah merupakan pajak yang telah ditentukan pemerintah 

Daerah dengan Peraturan Daerah yang mempunyai wewenangan malakukan 

pemungutan adalah Pemerintah Daerah  dan hasil digunakan untuk membiayai 

pengeluaran Pemerintahan Derah yang bersangkutan. Pembagian Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah berdasarkan Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah atas perubahan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 

Tentang Pajak Daerah dan Reribusi Daerah yaitu sebagai berikut : 

1. Jenis pajak provinsi terdiri dari : 

a. Pajak kendaran bermotor dan kendaraan di atas air 

b. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air 

c. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air 

permukaan 

d. Pajak Bahan Bakar 

2. Jenis pajak kabupaten / kota terdiri dari : 

a. Pajak hotel 

b. Pajak restoran 

c. Pajak hiburan 

d. Pajak hotel   

e. Pajak penerangan jalan 

f. Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C   

g. Pajak parkir 

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

merupakan salah satu pajak yang berpotensi untuk dipungut yang dapat 

menyumbang pada Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung. Karena pada saat ini 

Kota Bandung merupakan kota yang sering dikunjungi oleh wisatawan domestik 

maupun internasional, mereka mengunjungi Kota Bandung karena Kota Bandung 

memiliki banyak fasilitas hiburan, seperti rumah makan, tempat belanja, tempat 

rekreasi, dan tempat hiburan lainnya. 



Pemkot Bandung sebagai suatu organisasi pemerintah yang besar dalam 

pelaksanaan kegiatan administrasi perpajakan daerahnya belum mencapai tingkat  

optimal. Hal ini ditunjukkan dengan fenomena-fenomena yang terjadi seperti 

terhitung sejak 2008 hingga pertengahan 2009, tercatat tunggakan pajak daerah 

dari para wajib pajak di Kota Bandung mencapai lebih dari Rp 4 miliar.  

Berdasarkan data Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Kota Bandung, dari 

total pajak daerah pada 2008 lalu sebesar Rp2,8 miliar, baru tertagih Rp1,1 miliar 

atau Rp1,7 miliar belum terbayarkan. Sementara untuk tunggakan pajak hingga 

pertengahan tahun ini mencapai 2,3 miliar. Hasilnya, total jika diakumulasi bisa 

mencapai Rp4 miliar (Kepala Bidang Pajak Daerah Dharmawa, Harian Seputar 

Indonesia:29 Juni 2009) 

Kemudian fenomena mengenai penyelundupan pajak oleh Wajib pajak. 

Berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata hotel-hotel yang ada di Kota Bandung 

telah melakukan penggelapan pajak dengan modus melaporkan hasil 

pendapatannya pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung hanya dengan 

klasifikasi standar kamar A dan B, sementara menurut hasil penelusuran ternyata 

ada penjualan kamar Deluxe, Suite Room, VIP, President dan Family yang tidak 

pernah dilaporkan. Penyelundupan ini dapat terjadi dengan memakai jasa oknum 

dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung. (patroliotda.blogspot.com 

/2009/10). 

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian tersebut, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang pajak hotel di Kota Bandung terutama mengenai 

kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah dan bermaksud menuangkannya ke 

dalam skripsi yang berjudul Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel terhadap 

Pendapatan Asli Daerah (studi kasus pada Dinas Pendapatan Daerah Kota 

Bandung)

  

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian, penulis mengidentifikasi masalah 

sebagai berikut : 

1. Berapa besar jumlah penerimaan pajak hotel di Kota Bandung. 



2. Seberapa besar kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan asli 

daerah Kota Bandung.    

1.3 Tujuan Penelitian 

Sehubungan dengan masalah yang telah diidentifikasikan dan keadaan 

yang menjadi latar belakang, maksud dan tujannya adalah untuk: 

1. Untuk mengetahui kontribusi penerimaan pajak hotel di Kota Bandung. 

2. Untuk mengetahui kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan 

asli daerah Kota Bandung.  

1.4 Kegunaan Penelitian 

Dengan dilakukannya penelitian ini, penulis berharap agar hasil yang 

diperoleh dapat berguna bagi: 

1. Penulis 

Hasil penelitian ini akan memberikan wawasan pengetahuan tentang 

masalah yang diteliti, sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas 

mengenai pajak hotel. 

2. Instansi 

Penulis berharap agar penelitian ini dapat digunakan sebagai suatu 

masukan dan menujang efisiensi dan efektifitas dalam kegiatan 

pengelolaan pajak hotel serta pendapatan daerah. 

3. Pihak-pihak Lain 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi dan dapat 

digunakan sebagai bahan referensi, pembanding, serta tambahan 

pengetahuan, khususnya mengenai pajak hotel.  

1.5 Kerangka Pemikiran 

Pajak daerah merupakan iuran wajib yang bersifat dipaksakan berdasarkan 

undang-undang yang berlaku yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan 

kepada daerah tanpa imbalan langsung dan digunakan untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.  



Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas 

jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh 

pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi. 

Menyimak pengertian pajak daerah dan retribusi daerah dapat disimpulkan 

bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan 

daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan 

pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan 

bertanggung jawab; 

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2010 

tentang pemerintahan daerah Pasal 157, sumber pendapatan daerah terdiri dari: 

a. Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu: 
1. Hasil pajak daerah; 
2. Hasil retribusi daerah; 
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan 
4. Lain-lain PAD yang sah 

b. Dana perimbangan; dan 
c. lain-lain pendapatan daerah yang sah. 

Berkaitan dengan pajak daerah, salah satu pendapatan asli daerah adalah 

berasal dari pajak hotel, dimana saat ini Bandung merupakan kota tujuan wisata 

yang mengharuskan para pengusaha untuk berlomba-lomba menarik perhatian 

wisatawan untuk mendatangi tempat usahanya. 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 2 Tahun 2003 Bab 1 

Pasal 1, pengertian hotel adalah sebagai berikut: 

Hotel adalah bangunan yang khusus  disediakan bagi orang untuk dapat 

menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya 

dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, 

dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan 

perkantoran. 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 2 Tahun 2003 Bab 1 

Pasal 2, pengertian objek dan subjek pajak adalah sebagai berikut: 

1) Objek Pajak adalah pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran. 

2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi : 



a. Hotel, Penginapan atau jenis lainnya seperti Gubuk Pariwisata 

(Cottage), Motel, Wisma Pariwisata, Pesanggrahan (Hostel), Losmen, 

Guest House; 

b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan penunjang fasilitas 

penginapan atau fasilitas tinggal yang sifatnya memberi kemudahan 

dan kenyamanan antara lain telepon, faksimil, telex, fotocopy,  

pelayanan cuci, seterika, taksi dan pengangkutan lainnya yang dikelola 

hotel; 

c. Fasilitas olah raga dan hiburan yang dikelola oleh Manajemen hotel, 

antara lain pusat kebugaran (fitness center), kolam  renang, tennis, 

golf, karaoke, pub, diskotik, yang disediakan atau dikelola hotel; 

d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel. 

3) Dikecualikan dari Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

(2) Pasal ini adalah: 

a. Penyewaan rumah atau kamar, apartemen dan/atau fasilitas tempat 

tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel; 

b. Pelayanan tinggal di asrama, dan pondok pesantren; 

c. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan di hotel yang 

dipergunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran; 

d. Pertokoan, perkantoran, perbankan, salon yang dikelola oleh umum di 

Hotel; 

e. Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan 

dapat dimanfaatkan oleh umum. 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 2 Tahun 2003 Bab 1 

Pasal 3, pengertian objek dan subjek pajak adalah sebagai berikut: 

1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran 

kepada hotel. 

2) Wajib Pajak adalah pengusaha hotel.  

Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran kepada hotel, sesuai 

dengan Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 2 Tahun 2003 Bab 3 Pasal 4. Dan 



Tarif Pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen), sesuai dengan Peraturan 

Daerah Kota Bandung nomor 2 Tahun 2003 Bab 3 Pasal 4. Dan besarnya pajak 

terutang dihitung dengan  cara mengalikan Tarif Pajak sebagaimana dimaksud 

Pasal 5 dengan Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud Pasal 4. 

Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan pembangunan 

dan pelayanan terhadap masyarakat di daerahnya. Untuk mewujudkan tugasnya 

tersebut, maka pemerintah daerah harus memiliki sumber keuangan yang cukup 

dan memadai, karena untuk pelaksanaan pembangunan daerah itu diperlikan biaya 

yang tidak sedikit. Salah satu sumber keuangan tersebut adalah dari pendapatan 

asli daerah. 

Pengertian pendapatan daerah menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 

2010 Pasal 1 angka 15 adalah sebagai berikut : 

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai 

penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang 

bersangkutan .  

Sedangkan pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Ketentuan 

Umum Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 angka 18 adalah: 

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang 

dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan . 

Pendapatan asli daerah bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi 

daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. 

PAD dimaksudkan untuk membiayai belanja atau pengeluaran pembangunan 

daerah, karena pembangunan daerah tidak dapat terlaksana dengan baik apabila 

tidak didukung dengan biaya yang cukup. Oleh karena itu untuk melaksanakan 

kewajiban pemerintah daerah dalam rangka memenuhi pemenuhan biaya belanja 

pembangunan daerah maka disusunlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) yang merangkum pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja 

daerah dalam satu masa anggaran kinerja pemerintahan daerah. 



Sedangkan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) seperti 

dimuat di dalam Ketentuan Umum Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 

angka 17, menyatakan: 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan 

tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh 

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan 

dengan peraturan daerah . 

Dalam penyusunan APBD, penganggaran pengeluaran harus di dukung 

dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. 

Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang 

telah diukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. 

Sedangkan belanja yang dianggarkan dalam APBD disusun berdasarkan format 

anggaran defisit (deficit budget format) dimana selisih antara pendapatan dan 

belanja dapat mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit anggaran. Selisih 

lebih antara pendapatan terhadap belanja disebut surplus anggaran, sedangkan 

selisih jurang pendapatan terhadap belanja disebut dengan defisit anggaran. 

Apabila terjadi surplus, daerah dapat membentuk dana cadangan, sedangkan 

apabila terjadi defisit ditutup melalui sumber pembiayaan daerah seperti pinjaman 

dan penerbitan obligasi daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 

yang berlaku. Sehingga pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang 

dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. 

Pembiayaan daerah yang dimaksud tersebut dalam APBD dirinci menurut sumber 

pembiayaan. Sedangkan yang dimaksud dengan dana cadangan adalah dana yang 

disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana yang relatif 

cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran. 

Jadi, untuk dapat membiayai pembangunan daerah pemerintah daerah 

harus meningkatkan pendapatan asli daerah yaitu dengan cara meningkatkan daya 

guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah di daerah. Dengan demikian 

diharapkan dengan meningkatnya jumlah pendapatan asli daerah akan dapat 

meningkatkan besarnya pembiayaan belanja daerah dari hasil pendapatan asli 



daerah sendiri, sehingga dapat meningkatkan pembangunan pemerintah daerah itu 

sendiri. 

Penelitian mengenai pajak daerah ini pernah dilakukan oleh Mirna Sri 

Utami (2007), mahasiswa Universitas Widyatama, dengan mengambil judul 

skripsi Pengaruh Efektifitas Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir terhadap 

Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pajak.

 

Dengan objek penelitian pada Dinas 

Pendapatan Daerah (DIPENDA) Kota Bandung. Dari hasil penelitian ini diperoleh 

suatu kesimpulan bahwa efektifitas pelaksanaan pemungutan pajak parkir 

berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Bandung. 

Selain itu Surtini Mithia Agustine (2007), mahasiswa Universitas 

Widyatama, juga pernah melakukan penelitian dengan tema yang sama dengan 

judul skripsi Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan 

Asli Daerah. Dengan objek penelitian pada Dinas Pendapatan UPPD Provinsi 

Wilayah XXVI Garut. Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa 

kontribusi pajak kendaraan bermotor sangat signifikan berpengaruh terhadap 

pendapatan asli daerah Provinsi Wilayah XXVI Garut.  

Berdasarkan kerangka pemikiran dan hasil penelitian sebelumnya maka 

penulis menetapkan hipotesis yaitu : Penerimaan Pajak Hotel berpengaruh 

signifikan terhadap tingkat Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung.  

1.6 Metodologi Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif 

dengan pendekatan studi kasus yaitu dengan cara mengamati dan meniliti 

berbagai aspek yang ada hubungannya dengan perihal kontribusi pejak hotel 

terhadap pendapatan asli daerah. 

Menurut Nur Indriantoro (2002:88) menyatakan bahwa metode deskriptif 

merupakan metode yang bertujuan untuk membantu menjelaskan karakteristik 

dari subjek yang diteliti, mengkaji berbagai aspek dalam fenomena tertentu, dan 

menawarkan ide masalah untuk pengujian atau penelitian selanjutnya.  

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu: 

1. Penelitian lapangan (field research) yang diperoleh dengan cara: 



a. Observasi yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan 

mengamati secara langsung objek yang diteliti 

b. Wawancara, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara 

tanya jawab dengan pihak atau pejabat yang berwenang atau 

bagian lain yang berhubungan langsung atau relevan dengan 

masalah yang penulis teliti 

2. Penelitian kepustakaan (library research) 

Yang diperoleh dengan cara mencari dan mengumpulkan data dan 

informasi melalui membaca dan mempelajari buku-buku yang ada 

hubungannya dengan masalah yang diteliti.  

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Dalam menyusun skripsi ini, penulis melakukan penelitian pada Dinas 

Pendapatan Daerah Kota Bandung yang berlokasi di Jalan Wastukencana No. 2 

Bandung. Penelitian akan dilaksanakan mulai bulan Juni 2011 sampai dengan 

September 2011.            


