
BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERA}IGKA PEMIKIRAN DAI{

IIIPOTESIS

2.1 Kaiian Pustaka

2.1.1 Dasar - dasar PerPajakan

2.L.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Mardiasmo (2011: 1) mendefinisikan pajak sebagai

berikut:

'Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan

undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada

mendipat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung-dapat

ditunjukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran

umum."

Sedangkan definisi pajak yang dikemukakan oleh Prof' Dr'

Rochmat Soemitro, S.H dalam Resmi (20121) yakni:

"Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan

und-ang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak

mendipat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung

dapat ditunjukkan, dur yang digunakan untuk membayar

pengeluaran umum."

2.1.1,2 PengelomPokan Paiak

Menurut Mardiasmo (2011:5) adatiga pengelompokan pajak'

yaitu: Menurut golonganny4 yaitu pajak langsung adalah pajak

yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat

dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain dan pajak tidak



langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau

dilimpahkan kepada orang lain' Men

urut sifatnya yakni pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal

atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan

keadmn diri wajib pajak serta pajak objektif' yaitu pajak yatg

berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri

wajib pajak. Menurut lembaga pemungutnya pajak pusat yaitu

pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk

membiayai rumah tangga Negara serta pajak daerah' yaitu pajak

yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk

membiayai rumah tangga daerah'

2.1.2 Pajak Hotel

MenurutUUNoTTahun2002pemungutanpajakhotelperlu

dilakukan karena dapat menambah penerimaan pajak daerah'

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel' Pengenaan pajak

hotel tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten/kota yang

ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang

diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengenakan

atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota' Oleh

karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah

kabupaten/kota pemerintah daerah harus terlebih dahulu

menerbitkan peraturan daerah tentang pajak hotel'
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Z.l,2.l Dasar Pengenaan Tarif, dan Cara Pemungutan Pajak

tlotel

Berdasarkan Peraturan daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7

Tahun 2002, dasar pengenuum pajak hotel adalah jumlah

pembayaran yang dilakukan kepada hotel' Jika pembayaran

dipengaruhi oleh hubungan istimewa harga jual atau penggantian

dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat pemakaian

jasa hotel Besamya pokok pajak hotel yang terutang dihitung

dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar mengalikan tarif

pajak dengan dasar pengenaan pajak' Secara umum perhitungan

pajak hotel adalah dengan rumus berikut :

Pajak terutang =Tarif pajak X Dasar pengenaan pajak

=Tarif pajak x Jumlah pembayaran yang

dilakukan kePada hotel'

2.1.2.2 Masa Pajako Tahun Paialq Saat Terutang Pajak' dan

Wilayah Pemungutan Paiak

Berdasarkan Peraturan daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7

Tahun 2002 paiak hotel masa pajak merupakan jangka waktu

yang lamanya sama dengan satu bulan atau iangka waktu lain

yang ditetapkan dengan keputusan bupatilwalikota' Dalam

pengertian masa pajak bagian dari bulan dihitung satu bulan

penuh. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu

tahun.
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Pajak yang terutang merupakan pajak hotel yang harus dibayar

oleh wajib pajak pada suatu saa! dalam masa pajak, atau dalam

tahun pajak menurut ketentuan peraturan daerah tentang pajak

hotel yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten'/kota

setempat. Saat pajak terutang dalam masa pajak ditentukan

rnenurut keadaan, yaitu pada saat terjadi pembayaran atau

pelayananjasa penginapan di hotel atau penginapan'

Pajak hotel yang terutang dipungut di wilayah kabupaten&ota

tempat hotel berlokasi. Hal ini terkait dengan kewenangan

pemerintah kabupaten/kota yang hanya terbatas atas setiap hotel

yang berlokasi dan terdaftar dalam lingkup wilayah

administrasinya-

Setiap pengusaha hotel yang menjadi wajib pajak dalam

memungut pembayaran pajak hotel dari konsumen yang

menggunakan jasa hotel harus menggpnakan bon penjualan atau

nota penjualan atau nota pesanan (bill), kecuali ditetapkan lain

oleh bupati/walikota. Termasuk pengertian penggunaan bon

penjualan adalah penggunaan mesin casft register sebagai bukti

pembayaran. Dalam bon penjualan sekurang-kurangrrya harus

mencantumkan catatan tentang jenis kamar yang ditempati, lama

menginap dan fasilitas, hotel yang digunakan. Bon penjualan

harus mencantumkan nama dan alamat usaha dicetak dengan

diberi nomer seri dan dihunakan sesuai dengan nomor uruL

Bon penjualan harus diserahkan kepada subyek pajak sebagai

bukti pemungutan pajak pada saat wajib pajak mengajukan
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jumlah yang harus dibayar bon penjualan kepada subyek pajak

selain untuk kepentingan pengawasan terhadap peredaran usaha

wajib pajak iuga dimaksudkan sebagai bahan untuk

memasyarakatkan kesadaran tentang pajak hotel kepada

masyarakat selaku subyek pajak. Salinan nota pesanan yang

sudah digunakan harus disimpan oleh wajib pajak dalam jangka

waktu tertentu sesuai peraturan daerah atau keputusan

bupati/walikot4 misalnya dalam waktu setahun, sebagai bukti

dalam pembuatan surat pemberitahuan pajak daerah'

Wajib pajak yang wajib menggunakan bon penjualan, tetapi

tidak menggunakan bon penjualan dikenakan sanksi administrasi

berupa denda sebesat 2%o per bulan dan maksimum 48Yo pet 2

tahun dari dasar pengenaan pajak. Bon penjualan baru dapat

digunakan setelah diporporasi oleh bupatilwalikota atau pejabat

yang ditunjuk. Wajib pajak wajib melegalisasi bon penjualan

kepada Dinas Pendapatan Daerah kabupaten/kota kecuali

ditetapkan lain oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah' Wajib

pajak yang wajib melegalisasi bon penjualan, tetapi menggunakan

yang tidak dilegalisasi dikenakan sanksi administrasi, umulnnya

berupa denda sebesar 2%o per bulan dari dasar pengenaan pajak'

L1.2.3 Penetapan Pajak llotel

Berdasarkan Peraturan daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7

Tahun 2002, Pemungutan pajak hotel tidak dapat diborongkan,

artinya seluruh proses kegiatan pemungutan pajak hotel tidak
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dapat diserahkan kepada pihak ketiga dalam proses pemungutan

pajak, antara lain: pencetakan formulir perpajakan, pengiriman

surat-surat kepada wajib pajak, atau penghimpunan data obyek

66n subjek pajak. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan

dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besamya pajak

yang terutang, Pengawasan penyetoran pajak dan penagihan

pajak. Setiap pengusaha hotel (yang menjadi wajib pajak) wajib

menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan

sendiri pajak hotel yang terutang dengan menggunakan SPTPD

(Surat Pemberitahuan Pajak Daerah)- Ketentuan ini menunjukkan

sistem pemungutan pajak hotel pada dasarnya merupakan system

self assessment, yaitu wajib pajak diberikan kepercayaan penuh

untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan

sendiri pajak yang terutang. Dengan pelaksanaan sistem

pemungutan ini petugas Dinas Pendapatan Daerah

kabupaten/kota, yang ditunjuk bupiskus, hanya bertugas

mengawasi pelaksanaan bupatilwalikota menjadi fiskus, hanya

bertugas mengawasi pelaksanaan pemenuhan kewajiban pajak

oleh wajib pajak. Beberapa daerah, penetapan pajak tidak

diserahkan sepenuhnya pada wajib pajak, tetapi ditetapkan oleh

kepala daerah. Terhadap wajib pajak yang pajaknya ditetapkan

oleh bupati/walikota jumlah pajak terutang ditetapkan dengan

menerbitkan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah). Wajib pajak

tetap memasukkan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah).,

tetapi tanpa perhitungan pajak. Umumnya SPTPD (Surat



pemberitahuan Pajak Daerah) dimasukkan bersamaan dengan

pendataan yang dilakukan oleh petugas Dinas Pendapatan daerah

kabupaten/kota'

Berdasarkan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah)

yang disampaikan oleh wajib pajak dan pendataan yang dilakukan

oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah, bupati/walikota atau

pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota menetapkan pajak

hotel yang terutang dengan menertibkan Surat Ketetapan pajak

Daerah(SKPD).SKPD(SuratKetetapanPajakDaerah)harus

dilunasi oleh wajib pajak paling lama tiga puluh hari sejak

diterimanya SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) oleh wajib

pajak atau jangka waktu lain yang telah ditetapkan oleh bupati

atau walikota. Apabila setelah lewat waktu yang ditentukan wajib

pajak atau kurang membayar pajak terutang dalam SKPD' wajib

pajakdikenakansanksiadministrasiberupabungasebesar2o/o

sebulandanditagihdenganmenerbitkanSuratTagihanPajak

Daerah (STPD). Jangka waktu lima tahun sesudah terutangnya

pajak, bupati/walikota dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak

Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah

Nihil (SKPDN). Surat ketetapan pajak diterbitkan berdasarkan

pemeriksaan atas SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah)

yang disampaikan oleh wajib pajak' Penerbitan surat ketetapan

pajak ini, untuk memberikan kepastian hukum apakah

perhitungan dan pembayaran pajak yang dilaporkan oleh wajib

pajakdalamSPTPD(SuratPemberitahuanPajakDaerah)telah
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rnemenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan pajak daerah

atau tidak. Penerbitan surat ketetapan pajak ditujukan kepada

wajib pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam

pengisian SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) atau

karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh wajib

pajak. Selain terhadap assessment, penerbitan Surat Ketetapan

pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan Surat Ketetapan

Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) juga dapat

diterbitkan terhadap wajib pajak yang Penetapan pajaknya

dilakukan oleh buPat7walikota.

2.1.2.4 Pembayaran dan Penagihan PajakHotel

Berdasarkan Peraturan daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7

Tahun 2002, Pembayatan Pajak Hotel merupakan Pajak hotel

terutang dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam

peraturan daerah, misalnya selambat-lambatnya pada tanggal 15

bulan berikutnya dari masa pajak yang terutang setelah

berakhirnya masa pajak. Penentuan tanggal jatuh tempo

pernbayaran dan penyetoran pajak hotel ditetapkan oleh

bupati/walikota. Apabila kepada wajib pajak diterbitkan surat

Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat

Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT),

Surat Ketetapan Pajak Daerah (STPD), Surat Keputusan

Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding

yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah'



pajak Hotel harus dilunasi paling lambat satu bulan sejak tanggal

diterbitkan. Pembayaran Pajak Hotel yang terutang dilakukan ke

kas daerah, bank, atau tempat lain yang ditunjuk oleh

bupati/walikota sesuai waktu yang ditentukan dalam Surat

Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah

Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang

Bayar Tambahan (SKPDKBT), dan Surat Ketetapan Pajak

Daerah (STPD). Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat

lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas

daerah paling lambat I x 24 jam atau dalam waktu yang

ditentukan oleh bupati/walikota. Apabila tanggal jatuh tempo

pembayaran pada hari libur, pembayaran dilakukan pada hari

kerja berikutnya. Pembayaran pajak dilakukan dengan

menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SPPD)' Pembayaran

pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas' Kepada wajib pajak

yang melakukan pembayaran pajak diberikan tanda bukti

pembayaran pajak dan dicatat dalam buku penerimaan. Hal ini

harus dilakukan oleh petugas tempat pembayaran pajak untuk

tertib administrasi dan p€ngawasan penerimaan pajak' Dengan

demikian, pembayaran pajak akan mudah terpantau oleh petugas

Dinas Pendapatan Daerah. Bentuk, isi, ukuran buku penerimaan'

dan tanda bukti pembayaran pajak ditetapkan dengan keputusan

bupati/walikota. Dalam keadaan tertentu, bupati/walikota atau

pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada

wajib pajak untuk mengangsur pembayaran Pajak Hotel terutang
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alam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang

plah ditentukan. Pemberian persetujuan untuk mengangsur

pembayaran pajak diberikan atas permohonan wajib pajak.

Angsuran pembayaran pajak yang terutang harus dilakukan secara

teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar dua

persen sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang

dibayar. Selain memberikan persetujuan mengangsur pembayaran

palaku bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat

memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda

pembayaran pajak diberikan atas permohonan wajib pajak,

dengan dikenakan bunga sebesar 2oZ sebulan dari jumlah pajak

yang belum atau kurang dibayar. Persyaratan untuk dapat

mengangsur atau menunda pembayaran pajak serta tala cara

pembayaran angsuran ditetapkan dengan keputusan

bupati/walikota.

Berdasarkan Peraturan daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7

Tahun 2002 Penagihan Pajak Hotel merupakan pajak hotel yang

terutang tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran,

bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk akan melakukan

tindakan penagihan pajak. Penagihan pajak dilakukan terhadap

pajak terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD),

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan

(SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah (STPD), Surat

Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan

Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar



bertambah. Penagihan pajak dilakukan dengan terlebih dahulu

memberikan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain

yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan pajak. Surat

teguran atau surat peringatan dikeluarkan tujuh hari sejak saat

jatuh tempo pembayaran pajak dan dikeluarkan oleh pejabat yang

ditunjuk oleh bupati/walikota. Dalam jangka waktu tujuh hari

sejak surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang

sejenis diterima, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang'

Selanjutny4 bila jumlah pajak terulang masih harus dibayar tidak

dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam surat teguran

atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis akan ditagih

dengan Surat Paksa. Tindakan penagihan pajak dengan Surat

Paksa dapat dilanjutkan dengan tindakan penyitaan, pelelangan,

pencegahan dan penyanderaan jika wajib pajak tetap tidak mau

melunasi utang pajaknya sebagaimana mestinya' Terakhir,

apabila dilakukan penyitaan dan pelelangan barang milik wajib

pajak yang disita, pemerintah kabupaten/kota diberi hak

mendahulu untuk tagihan pajak atau barang-barang milik wajib

pajak atau penanggung pajak. Ketentuan hak mendahulu meliputi

pokok pajalq sanksi administrasi berupa kenaikan, bung4 denda"

dan biaya penagihan pajak. Adanya ketentuan tentang hak

mendahulu ini untuk memberikan jaminan kepada daerah

pelunasan utang pajak daerah bila pada saat yang bersamaan

wajib pajak memiliki utang pajak dan juga utang/kewajiban

perdata kepada kreditur lainnya, sementara wajib pajak tidak



rnarnpu melunasi semua utangnya sehingga dinyatakan pailit'

selain itu, dalm kondisi tertentu bupatilwalikota dapat melakukan

penagihan pajak unpa menunggu batas waktu pembayaran Pajak

tlotel yang ditetapkan oleh bupatilwalikota berakhir. Hal ini

dikenal sebagai penagihan pajak seketika dan sekaligus. Tindakan

penagihan pajak dengan Surat Paksa dan penagihan pajak

seketika dan sekaligus dalam pemungutan Pajak Hotel dilakukan

sesuai dengan Ketentuan Umum Pajak Daerah'

2,l.2.5Bagi Hasil dan Biaya Pemungutan Pajak Hotel

Berdasarkan Peraturan daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7

Tahun 2002 hasil penerimaan pajak hotel merupakan pendapatan

daerah yang harus disetorkan seluruhnya ke kas daerah

kabupaten&ota. Khusus pajak hotel yang dipungut oleh

pemerintah kabupaten sebagian diperuntukkan bagi desa di

wilayah daerah kabupaten tempat pemungutan pajak hotel' Hasil

penerimaan pajak hotel tersebut diperuntukkan paling sedikit

sepuluh persen bagi desa di wilayah daerah kabupaten yang

bersangkutan. Bagian desa yang berasal dari pajak kabupaten

ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten dengan

memperhatikan aspek dan potensi antar desa' Dalam rangka

pelaksanaan kegiatan pemungutan dan pengelolaan pajak hotel'

diberikan biaya pemungutan sebesar lima persen dari hasil

penerimaan pajak yang telah disetorkan ke kas daerah

kabupaten/kota. Biaya pemungutan adalah biaya yang diberikan



kepada aparatpelaksana pemungutan dan aparat penunjang dalam

rangka kegiatan pemungutan. Alokasi biaya pemungutan pajak

hotel ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota.

2.1,3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Realisasi

Penerimaan Pajak Hotel

2.1,3.1 Tingkat Hunian Kamar

Seperti yang telah diketahui bahwa produk ttama (core

product) dari sebuah hotel adalah kamar. Jadi untuk melihat ramai

atau tidaknya suatu hotel yaitu melalui tingkat hunian kamarnya.

Menurut Sistem Rujukan Statistik (BPS) (2016) Tingkat

Penghunian Kamar (TPK) hotel adalah perbandingan antara

banyaknya malam kamar yang terpakai dengan banyaknya malam

kamar yang tersedia (dalam persen).

Rumusan

TPK= Jumlah malam kamar ya dlhuni x 100%
fumlah malam kamar yangtersedia

Kegunaan

1. Untuk memberikan gambaran berapa persen kamar yang

tersedia pada akomodasi terisi oleh tamu yang menginap

dalam suatu waktu tertentu.

2. Angka ini menunjukkan apakah suatu akomodasi diminati

oleh pengunjung atau tidalq sehingga dapat dilihat apakah di

suatu daerah masih kurang keberadaan akomodasi atau tidak

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (wisatawan).
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Jadi, dapat disimpulkan bahwa tingkat hunian kamar

adalah persentase dari jumlah kamar yang terjual dibagi dengan

jumlah total semua kamar yang tersedia'

2.1.3.2 Tarif Kamar Rata-rata

Menurut Stanton dalam Angipora (2002: 268)' menyatakan

bahwa harga adalah jumlah uang yang dibutuhkan untuk

memperoleh beberapa kombinasi sebuah produk dan pelayanan

yang menyertainya. Sedangkjan menurut Sugiarto Q002: 3)

6enyatakan bahwa harga kamar atau tarif kamar adalah satuan

harga sewa sebuah kamar untuk satu malam' Di sini dijelaskan

pula bahwa harga kamar dapat dibedakan menjadi empat' yaitu:

1. Harga Kamar per Room Tarif harga yang ditetapkan tidak

dipengaruhi oleh jumlah penghuni yang akan menempati

kamar tersebut

2. Harga Kamar per Person Tarif, harga kamar yang ditetapkan

untuk tamu yng menginap tergantung jumlah penghuni yang

akan menemPati kamar tersebut'

3. Harga kamar per Publish Tarif harga kamar yang dijual

sesuai dengan yang dipublikasikan kepada masyarakat umum

4. Harga kamar per Confidential tarif, harga kamar yang berlaku

hanya diketahui oleh pihak-pihak tertentu sesuai dengan

perjanjian Yang telah dibuat'

Selain tarif diatas dijelaskan pula beberapa macarn jenis-jenis

tarif kamar khusus, antara lain:
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1. Seasonal Rates, harga kamar "musiman" arttnya tergantung

pada situasi dan kondisi yang tedadi di lapangan. Harga pada

saat"peak season" (tingkat hunian sedang tinggi) maka harga

kamar dijual lebih mahal dibandingkan pada saat "low

season" (tingkat hunian kamar sedang rendah)

Week-End Rates, harga kamar untuk akhir pecan ini biasanya

berlaku pada bisnis hotel di kota-kota besar di mana sebagian

besar penghuninya lebih sedikit dibandingka dengan hari

kerja. Ada beberapa hotel yang memberlakukan week-and

rates sejak hari Jumat malam hingga Minggu malam, ada pula

yang hanya sabtu dan Minggu malam saja.

Family Plan Rates ,harga kamar untuk satu keluarg4

biasanya berbeda dengan harga kamar lain, dengan tanpa

memperhitungkan adanya biay a extr a b ed.

Group Rates, hatga kamar untuk rombongan yang memekai

kamar lebih dari satu dan batang bersama-sama dalam satu

kelompok. Contohnya rombongan dari sustu perusahaan biro

perjalanan dan perusahaan penerbangan. Misalnya untuk

jumlah sebayak 15 orang dengan memakai kamar minimal 8

kamar, maka biasanya pemimpin group akan memperoleh

satu kamar gratis.

Commercial Rate, hargakamar yang diperuntukan bagi tamu

langganan yang sudah biasa menginap di hotel tersebut yang

biasanya untuk urusan bisnis.

-r.

4.

5.
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6. Airlines Rates, harga kamar yang diperuntukkan bagi

perusahaan penerbangan yang dapat dibedakan menjadi dua,

yaitu: (i) Harga kamar untttk crsw yaitu harga khusus untuk

pilot dan co-pilot, ahli mekanik pesawat dan pramugari atau

pramugara.(ii) Harga kamar untuk penumpang yaitu harga

yang diberikan kepada penumpang pesawat melalui

perusahaan penerbagan tertentu yang sudah membuat

perjanjian dengan hotel, biasanya dapat memenfaatkan harga

khusus berupa voucher yang sudah termasuk dalam tiket'

7. Trwel Agencies Rates, harga kamar berdasarkan perjanjian

khusus antara pihak Travel Agent dengan pihak hotel' Dalam

hal ini Travel Agent memberikan bukti untuk check-in berupa

voucher. Voucher ini dapat berlaku untuk kamar saja, kamar

dan sarapan saja (RB only) dan lain sebagainya'

8. Day Rates, harga kamar yang diberlakukan untuk setengah

harga dari publish rate karena pemakaian kamar hanya untuk

satu hari saja (kurang lebih 12 jam). Biasanya tamu tidak

menginap dan check'out time maksimal pukul 18'00

g. Over Flow Rates,harga kamar yang sifatnya khusus terutama

pada tamu yang dikirim oleh hotel lain karena hotel yang

bersangkutan sedang mengalami full house

10. Ftat Rates , harga kamar yang diberlakukan untuk tamu

rombongan tanpa memandang harga kamar publish rates

Dari berbagai jenis kamar diatas tidak lain mempunyai tujuan

untuk mendapatkan tingkat hunian kamar yang lebih tinggi'
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Pertimbangan yang dipergunkan manajemen memberikan harga

khusus suatu kamar, yaitu untuk: tujuan promosi'

mempertahankan tingkat hunian kamar serla memberikan harga

khusus pada langganan baru.

2,1.3.3 Jumlah Wisatawan

Menurut Ismayanti QAfil'z) wisatawan yaitu,

..iaadalahfaktordalamkegiatanwisata.Berwisatamenjadi

sebuah pengalaman manusia untuk menikmati'

,*g*ri.ipasil aan mengingatkan masa-masa di dalam

kehidupan"

Pendapat lainnya dikemukakan oleh (Wardhani dkk' 2008:5)'

yang menyatakan bahwa:

"Wisatawan adalah seseorang yang tinggal di suatu negara'

tanpa memandang kebangsaannya, melakukan perjalanan ke

tempat di dalam negara yang bukan merupakan tempat

tinggalnya yang biasa, sedikitnya selama 24 iarn atal sall

,nu-iirn, untuk suatu tujuan selain mendapa&an penghasilan di

tempat yang diuni unginYa."

Menurut Wardhani dkk (2008:15), wisatawan dibedakan dalam

kelompok yang masuk dalam statistik pariwisata yaitu:

l. Pengujung tamu (visitor)'terdiri dari:

, a) Pelancong (Excursionist): Penumpang cruise'

pengunjung satu hari, anak buah kapaUpesawat yang

sedang tidak dalam tugas
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b) Wisatawan mancanegara yang datang dengan paspor

tourist. Wisatawan yang resmi masuk ke Indonesia

(dengan izin tourist) tercatat di kantor imigrasi sebagai

wisatawan mancanegar4 namun seringkali orang

asing/pengunjung dari luar negeri dengan paspor biasa

dan izin ke4aldagangpada saat datang ke objek wisata

seringkali juga didata sebagai wisatawan mancanagara'

2. Anak buah kapaV pesawat yang tidak sedang melakukan

pekerjaannya dan dalam masa senggangnya datang

mengunjungi suatu objek wisata di kota persinggahannya'

2.2 Kerangka Pemikiran

Penerimaan pemerintah daerah untuk membiayai

pembangunan dan segala kebutuhan rumah tangga daerahnya

berasal dari berbagai sumber, salah satunya yaitu dari pajak hotel'

Penerimaan potensial sumber Pendapatan Asli Daerah hanya

berasal dari beberapa pajak, dimana yang dimaksud disini tidak

semua pajak daeratr dikelola secara optimal dan terlaksana secara

efisien.

Semula menurut Undang-Undang No' 1 tahun 1999 pajak atas

hotel disamakan dengan pajak restoran dengan nama pajak 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 daeralr

dimana pajak Hotel dan pajak Restoran dipisahkan menjadi pajak



yang berdiri sendiri. Berdasarkan hal ini menyebabkan seolah -
olah tidak ada masalah dari data absolut penerimaan pajak hotel,

tetapi hal tersebut tidak diimbangi dengan pertumbuhan

penerimaan paj ak hotel.

2.2.1 Pengaruh Tingkat Hunian Kamar Terhadap

Penerimaan Paiak Hotel

Selama kurun waktu empat tahun ini perkembangan

perhotelan di kota Bandar Lampung tumbuh pesat. Fungsi hotel

tidak lagi hanya sebagai tempat menginap, tetapi juga untuk

menjalankan bisnis, mengadakan seminar, ataupun hanya sekedar

mencari ketenangan saja.

Tingkat hunian hotel merupakan suatu keadaan sampai sejauh

mana jumlah kamar terjual, jika diperbandingkan dengan seluruh

jumlah kamar tersedia. Dengan tersedianya kamar hotel yang

memadai, para wisatawan tidak segan untuk berkunjung ke suatu

daerah, terlebih jika hotel tersebut nyaman untuk disinggahi'

Perkembangan industri perhotelan seiring dengan menggeliatnya

industri pariwisata dapat memberikan keuntungan yang pada

akhirnya akan meningkatkan penerimaan daerah melalui Pajak

Hotel, apabila semakin banyak wisatawan yang berkunjung dan

menginap di hotel.

Pada hasil penelitian yang dilakukan Nugraha dan Triantoro

(2004) menemukan bahwa variabel jumlah hunian kamar
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rnempunyai pengaruh positif dan sigrrifikan terhadap variabel

penerimaan Paj ak Perhotelan'

2.2.2 Pengaruh Tarif Kamar Rata rata Terhadap

Penerimaan Pajak Hotel

Seiring berkembangrya pertumbuhan sektor perhotelan' maka

semakin ketat pula persaingan yang terjadi antar pengelola hotel'

Masing - masing pengelola hotel, mulai dari hotel melati hingga

botel bintang, baik hotel bntang satu' hotel bintang dua hingga

bintang lima bersaing memperbaiki pelayanan serta fasilitas yang

ada di dalam hotel tersebut untuk menarik wisatawan semakin

banyak wisatawan yang dating dan membayar untuk sejumlah

layanan yang disediakan oleh hotel maka akan meningkatkan

penerimaan Pajak Hotel yang akan berdampak pada

meningkatnYa Penerimaan daerah'

Azinar Muqaddas, Karim Saleh' dan Madris (2011) dalam

penelitiannya menyatakan bahwa tarif kamar rata-rata

berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak

perhotelan.

2.2.3 Pengaruh Jumlah Wisatawan Terhadap Penerimran

Pajak Hotel

Sebagai salah satu kota yang tengah berkembang sektor

pariwisatanya, kota Bandar Lampung banyak dikunjungi oleh

wisatawan, baik itu wisatawan domestik maupun rnancanegara'



Para wisatawan yang datang berkunjung memiliki tujuan berbeda'

sebagian ada yang hendak berrekreasi, sebagian ada pula yang

datang ke kota Bandar Lampung untuk berbisnis' Para wisatawan

diasumsikan berkunjung dan menginap di hotel yang ada di kota

Bandar Lampung. Pemerintah daerah membuat kebijakan untuk

mengenakan pajak atas layanan yang dilakukan oleh hotel'

Adanya pengenaan pajak itu akan memberikan keuntungan pada

penerimaan pajak daerah. Semakin banyak jumlah wisatawan

yang berkunjung ke Kota Bandar Lampung dan menginap di

hotel, semakin tinggi pula penerimaan Pajak Hotel Kota Bandar

Lampung.

Dalam penelitian Nugraha dan Triantoro (2004) menyatakan

bahwa jumlah wisatawan berpengaruh positif dan signifikan

terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran'

Berdasarkan uraian di atas,

pemikirannya dalam bentuk

Gambar 2.1 di bawah ini :

penulis menuangkan kerangka

skema kerangka Pemikiran Pada
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Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

Tingkat Hunian Kamar

X1

Tarif Kamar Rata - rata

X2

Jumlah Wisatawan

X:

2.3 Ringkasan HiPotesis

Berdasarkan gambar 2.1 di atas, ringkasan hipotesis yang

ditetapkan dalam penelitian ini adalah adalah :

Hr:TingkatHunianKamarberpengaruhsignifikanterhadap

realisasi penerimaan pajak hotel tahun 2009 -2013

Hz:TarifKamarRata-rataberpengaruhsignifikanterhadap

realisasi penerimaan pajak hotel tahun 2009 -2013

Hr: Jumlah Wisatawan berpengaruh signifikan terhadap

realisasi penerimaan pajak hotel tahun 2009 -2013
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Pajak Hotel (Y)




