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1.1 Latar Belakang Masalah

Penerapan otonomi daerah di Indonesia yang telah

berlangsung sejak tahun 2001 membawa implikasi pada

pelimpahan wewenang antara pusat dan daerah dalam berbagai

bidang. Kebijakan terkait otonomi tertuang pada UU No' 22 tahun

1999 tentang Pemerintahan Daerah serta UU No' 25 tahun 1999

tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Daerah, yang kemudian Undang-Undang tersebut dikembangkan

dan diperbaharui dengan dikeluarkannya UU No' 32 tahun 2004

dan UU No. 33 tahun 2004. Menurut Riady, 2010 Kemandirian

suatu daerah dalam pembangunan nasional merupakan bagian

yang tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan kebijakan yang

diputuskan oleh pemerintah pusat' Pemerintah pusat membuat

kebijakan dimana pemerintah daerah diberikan kekuasaan untuk

mengelola keuangan daerahnya masing-masing atau yang lebih

dikenal dengan sebutan desentralisasi' Hal ini dilakukan dengan

harapan daerah akan memiliki kemampuan untuk membiayai

pembangunan daerahnya sendiri sesuai prinsip daerah otonom

yang nyata.

Penerimaan pemerintah daerah untuk membiayai

pembangunan dan segala kebutuhan rumah tfigga daerahnya

berasal dari berbagai sumber, salah satunya yaitu dari pajak'
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Salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah berasal

aarr paliI}_ daerah. Peningkatan penerimaan PAD akan tercapai

apabila berbagai sumber pendapatannya dikelola dan

pelaksanaannya dilakukan secara optimal. Secara umum, semakin

dnggi kontribusi pendapatan asli daerah dan semakin tinggi

kemampuan daerah untuk membiayai kemampuannya sendiri

616n menunjukkan kinerja keuangan yang positif (Landiyanto,

2005).

Menurut UU No. 28 tahun 2009 Pajak daerah merupakan iuran

yang ditetapkan dan dipungut serta dikelola oleh pemerintah

daerah guna membiayai kepentingan rumah tangga daerah. Salah

satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah berasal dari

pajak daerah. Menurut UU No. 28 tahun 2009 terbagi menjadi

dua yaitu, pajak Provinsi dan pajak Kabupaten/I(ota' Pembagian

ini dilakukan sesuai dengan kewenangan pengenaan dan

pemungutan masing-masing jenis pajak daerah pada wilayah

administrasi Propinsi atau Kabupaten/I(ota yang bersangkutan.

Menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2009 ditetapkan lima

jenis pajak Provinsi dan sebelas jenis pajak Kabupaten/Kota.

Pajak Provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik

Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan

Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok' Sedangkan

pajak Kabupaten/Kota 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

perdesaan dan Perkotaan, serla Bea Perolehan Hak atas Tanah

dan Bangunan. Penerimaan potensial sumber Pendapatan Asli

Daerah hanya berasal dari beberapa pajak, dimana yang dimaksud

disini tidak semua pajak daerah dikelola secara optimal dan

terlaksana secara efisien'

Kota Bandar Lampung merupakan salah satu kota besar di

provinsi Lampung. Terletak cukup strategis dan sering disebut

dengan kota transit. Memanfaatkan letaknya yang sfiategis inilah

bisnis perdagangan dan industri jasa yang ada di Kota Bandar

Lampung terus ditingka&an secara intensif oleh Pemerintah

Daerah. Di samping itu, perkembangan sektor industri dan jasa

Kota Bandar Lampung yang makin tinggi dari tahun ke tahun

menjadikan Kota Bandar Lampung sebagai salah satu kota yang

potensial.

Salah satu sumber penerimaan PAD yang potensial dari sektor

pajak seiring dengan berkembangnya sektor perdagangan dan

industri jasa adalah pajak hotel. Semula menurut Undang-Undang

No. 1 tahun 1999 pajak atas hotel disamakan dengan pajak

restoran dengan nama paiak hotel dan restoran, namun dengan

adanya kebijakan pembaharuan Undang-Undang, maka dengan

disahkannya UU No. 28 tahun 2009 yang mengatur tentang pajak

daerah dan retribusi daerah, dimana pajak Hotel dan pajak

Restoran dipisahkan menjadi pajak yang berdiri sendiri'

Berdasarkan uU No. 7 tahun 2002 dijelaskan bahwa pajak hotel



merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

Berikut data Penerimaan Pajak Hotel di Kota Bandar Lampung

padatahunz}Ag - 2013, sebagai berikut :

Tabel l.1
pertumbuhan Penerimaan Pajak Hotel dan Kontribusinya

Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung

Gambar 1.1
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Tahun 2008 - 2013

Tahun Pajak Hotcl
Pertumbuhan

Pajek Hotel

Pendapatan Asli

Da*ah (PAD)

-7ooa Rp 73.445.000 Rp 28.744,990.520

2009 Rp 76,430.500 1,04 % Rp 38.326.654.022

2010 Rp 5. I 39.059.982 67,24% Rp 47.035,295.283

2011 Rp 6,660.451.524 1,30 0/o 56.62'.1 .114186,48

2012 Rp 10.464.084.252 1,51 % Rp nl12.557.355.470

2013 Rp rc.228.470.59'12'1 0,98% Rp 183.436.575.358,56

Sumber : DPKAD Kota Bandar Lampung, 2016

i--* ---y!6!w?:]



Salah satu penerimaan pajak daerah yang besar di kota Bandar

Lampung adalah pajak hotel. Pajak hotel adalah pungutan yang

dikenakan terhadap penyelenggaraan pelayanan hotel Gambar 1.1

di atas di lihat bahwa terjadi peningkatan penerimaan pajak hotel.

Pada tahun 2008 sampai dengan tahtrn2012 mengalami kenaikan

penerimaan pajak hotel. Tahun 2012 menuju 2013 mengalami

penurunan penerimaan pajak hotel, kondisi jumlah wisatawan

yang menjadi salah satu pengaruhnya sehingga menyebabkan

terjadinya peningkatan dalam penerimaan pajak hotel. Hal ini

menyebabkan seolah * olah tidak ada masalah dari data absolut

tetapi hal tersebut tidak diimbangi dengan perfumbuhan

penerimaan pajak hotel, hal tersebut dapat kita lihat pada gambar

1.2 dimana pertumbuhan pajak hotel mengalami penurunan yang

sangat signifikan dari tahun 2010 menuju tahun 2011.

Gambar 1.2
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Hal ini tidak sejalan dengan pendapatan pajak hotel yang

selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Berdasarkan

uraian latar belakang tersebut, maka penulis mengambil judul

* [aalisis Faktor-faktor ysng Mempengaruhi Realisasi

penerimaan Pajak Hotel (Penelitian pada Kota Bandar

Irmpung Tahun 2009- 2013)''

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan masalah yang ditemukan yaitu adanya penurunan

pernrmbuhan pajak hotel tahun 2010 hingga tahun 2013 di Kota

Bandar Lampung maka dan dengan latar belakang yang telah

diuraikan sebelumnya dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai

berikut :

l. Apakah tingkat hunian kamar berpengaruh terhadap

penerimaan Pajak Hotel di Kota Bandar Lampung selama

periode 2009 - 2A13 ?

2. Apakah tarif kamar rata-raira berpengaruh terhadap

penerimaan Pajak Hotel Kota Bandar Lampung selama

periode 2009 -2A13 ?

3. Apakah jumlah wisatawan berpengaruh terhadap

penerimaan Pajak Hotel Kota Bandar Lampung selama

periode 2009 -2013 ?

4. Apakah tingkat hunian kamar, tarif kamar rata-rata, dan

jumlah wisatawan berpengaruh terhadap penerimaan



Pajak Hotel Kota Bandar Lampung selama periode 2009

-2013 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini dilakukan adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh jumlah kamar terhadap

penerimaan Pajak Hotel di Kota Bandar Lampung selama

Periode 20A9 -2013'

2. Untuk mengetahui pengaruh tarif kamar rata+ata

terhadap penerimaan Pajak Hotel Kota Bandar Lampung

selama Periode }CfJlg -2013'

3. Untuk mengetahui pengaruh iumlah wisatawan terhadap

penerimaan Pajak Hotel Kota Bandar Lampung selama

Periode 2009 - 2013'

4. Untuk mengetahui pengaruh tingkat hunian kamar' tarif

kamar tuta'rat; dan jumlah wisatawan terhadap

penerimaan Pajak Hotel Kota Bandar Lampung selama

Periode 2009 -2013'

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi

semua pihak yang berkepentingan' terutama bagi :

1. Bagi peneliti, untuk menambah wawasan peneliti

sehubungan dengan pengaruh tingkat hunian kamar' tarif



kamar rata4atq dan jumlah wisatawan terhadap

penerimaan Pajak Hotel.

Bagi pemerintah, sebagai bahan masukan dan untuk

memberikan informasi tentang pengaruh tingkat hunian

kamar, tarif kamar rata-rata" dan jumlah wisatawan

terhadap penerimaan Pajak Hotel.

Bagi pihak lain, dapat digunakan sebagai bahan referensi

dan sumber informasi dalam melakukan penelitian

selanjutnya.




