
1 

 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah, “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah 

otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.” Otonomi daerah merupakan tujuan pemerintah untuk 

mewujudkan pembangunan yang merata di setiap daerah dari sumber dana 

yang diperoleh melalui potensi daerah masing – masing dalam berbagai 

sektor. Dalam hal ini, pendapatan asli daerah merupakan sumber dana 

pendapatan yang dimiliki daerah serta digunakan untuk mendukung 

pembangunan daerah sehingga mampu menyejahterakan masyarakat dan 

membiayai pengeluaran pemerintah daerah atau belanja daerah sendiri 

dengan dana yang bersumber dari pendapatan asli daerah. 

Besarnya sumber dana yang dimiliki pendapatan asli daerah 

diharapkan supaya pemerintah daerah tidak lagi bergantung dari dana 

subsidi pemerintah pusat sehingga bisa terwujudnya otonomi daerah yang 

mandiri sesuai dengan Undang-Undang Pemerintah Daerah No.32 Tahun 

2004. Oleh karena itu, pengelolaan dana dari pendapatan asli daerah harus 

mempunyai kinerja yang baik dan memanfaatkannya sesuai dengan 
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kebutuhan belanja masing-masing daerah sehingga target yang ditetapkan 

dapat terpenuhi.  

Menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2004 “Pendapatan asli 

daerah bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli 

daerah yang sah.” Menurut Andaria (2015) yang menyatakan bahwa 

pemerintah daerah belum dapat memanfaatkan sumber-sumber dana atau 

sumber potensi tersebut secara maksimal sehingga pendapatan asli daerah 

belum bisa mencukupi untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah 

dan membuat pemerintah daerah melakukan pinjaman dana ke pemerintah 

pusat. Hal ini disebabkan karena target yang ditetapkan pemerintah daerah 

dengan kinerja yang diberikan tidak searah atau eskpektasi pemerintah 

daerah yang terlalu besar terhadap potensi yang terdapat di daerahnya. Oleh 

karena itu, dapat dilihat dari tabel dibawah yang menunjukkan bahwa rasio 

yang diberikan dari pajak daerah dalam sektor Pajak Hotel, Pajak Reklame 

dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah masih rendah 

khususnya untuk Pajak reklame dan Retribusi Daerah. 

Tabel 1. 1 

Nilai Realisasi dan Tingkat Rasio 

TAHUN 

AKUN 

Pajak  

Hotel 
Pajak reklame 

Retribusi 

 Daerah 

Pendapatan asli daerah 

2010 
1.000.000.000.000 656.774.991.840 31.556.968.029 

 

638.881.411.884 

2011 
1.000.000.000.000 2.078.745.604 33.575.099.081 

 

775.117.447.989 

2012 
56.434.525.779 2.718.571.111 36.228.288.350 

 

800.156.497.767 
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2013 
693.056.456.880 3.255.704.581 41.436.700.950 

 

1.000.000.000.000 

2014 
131.809.031.313,77 20.229.471.448 44.595.094.779,94 

 

1.464.604.954.200,16 

2015 
147.086.047.469,93 17.853.478.327 45.811.953.262,71 

 

1.593.110.769.595 

2016 
183.346.414.378,81 16.581.951.194,76 36.603.883.321 

 

1.673.749.196.521,51 

2017 
216.568.756.222,73 20.032.386.651 41.432.293.725,53 

 

1.851.973.396.065,27 

TOTAL 3.428.301.232.044,24 739.525.300.757,26 311.240.281.499,18 9.797.593.674.021,94 

RASIO 34,99% 7,55% 3,18% 

Sumber: Bapedda DIY 

Pemerintah daerah seharusnya membuat strategi atau menganalisa 

potensi apa saja yang bisa memberikan pengaruh yang lebih terhadap 

pendapatan asli daerah melalui hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, 

hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan  lain-lain 

pendapatan asli daerah yang sah menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 

2004. Dalam mengestimasi potensi pendapatan asli daerah, pemerintah 

daerah memerlukan informasi dan tolak ukur yang nyata terjadi di lapangan 

untuk membantu di dalam pengambilan keputusan yang jelas dikehendaki 

bersama oleh masyarakat daerah. Salah satu tolak ukur finansial yang dapat 

digunakan sebagai kesiapan daerah dalam pelaksanaan otonomi adalah 

dengan mengukur seberapa jauh keuangan suatu daerah untuk membiayai 

belanja daerah dan menyejahterakan masyarakat luas.  

Kemampuan keuangan daerah dapat diukur dari besarnya kontribusi 

pendapatan asli daerah terhadap anggaran pendapatan daerah sehingga 

anggaran pendapatan daerah mencerminkan bahwa suatu daerah mampu 

memaksimalkan keuangan daerah untuk menciptakan otonomi daerah. 

Dengan demikian, pendapatan asli daerah yang dikelola dengan baik oleh 
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pemerintah daerah mampu meningkatkan kemampuan keuangan daerah 

dengan melibatkan masyarakat yang memiliki peran sebagai pengawas 

dalam mewujudkan otonomi daerah. 

Faktor yang dapat memberikan pengaruh yang besar bagi 

Pendapatan Asli Daerah yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak 

Daerah menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah, “Terdapat lima jenis Pajak Provinsi dan sebelas jenis 

Pajak Kabupaten atau Kota. lima jenis Pajak Provinsi meliputi Pajak 

Kendaraan bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan 

Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. 

Sebelas jenis Pajak Kabupaten atau Kota meliputi 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 Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan 

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.”  

Menurut Atteng (2016) yang menyatakan bahwa Pajak Daerah 

sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah memiliki potensi besar di 

setiap daerahnya jika pemerintah daerah mengoptimalkan potensi di setiap 

daerah sehingga dapat memperlancar pembangunan daerah melalui 

pendapatan asli daerah. Berbagai jenis Pajak Daerah yang ada di Provinsi 

dan Kabupaten atau Kota, pajak hotel dan pajak reklame merupakan pajak 

daerah yang potensinya semakin berkembang dari tahun ke tahun yang 

dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dalam hal meningatkan 
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pembangunan daerah. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan 

pembangunan daerah yaitu melalui Pendapatan Asli Daerah.  

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang ketentuan 

umum dan perpajakan, “Pajak merupakan suatu kontribusi wajib kepada 

negara yang terhutang oleh setiap orang maupun badan yang menjadi wajib 

pajak yang sifatnya memaksa namun tetap berdasarkan Undang-Undang 

dan tidak mendapatkan imbalan apapun secara langsung serta digunakan 

untuk kebutuhan negara dan kemakmuran rakyatnya.” Pajak menjadi salah 

satu sumber pendapatan bagi negara dan daerah yang memiliki kontribusi 

besar untuk membantu negara dan daerah mencapai tujuannya seperti 

kemakmuran rakyatnya. Dalam hal penerimaannya sebagai pendapatan 

negara dan daerah, Direktorat Jendral Pajak belum dapat memaksimalkan 

pajak secara penuh khususnya yang ada di negara Indonesia dan masih 

banyak wajib pajak melakukan kegiatan-kegiatan yang melanggar norma 

dan aturan yang berlaku sehingga kontribusi pajak terhadap pendapatan 

negara dan daerah masih kecil.  

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah, “Pajak hotel merupakan pajak atas pelayanan yang 

disediakan oleh hotel. Hotel merupakan fasilitas penyedia jasa penginapan 

atau peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, 

yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, 
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pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos yang 

jumlah kamarnya lebih dari sepuluh.”  

Berkembangnya Kabupaten/Kota yang ada di D.I Yogyakarta 

menyebabkan pertumbuhan hotel dari tahun ke tahun mengalami 

peningkatan. Hal ini disebabkan karena D.I Yogyakarta merupakan salah 

satu destinasi tempat liburan yang banyak dikunjungi oleh wisatawan dalam 

negeri maupun wisatawan luar negeri. Pertumbuhan hotel yang semakin 

meningkat merupakan sebuah potensi bagi pemerintah daerah dari sisi pajak 

hotel sebagai pajak daerah yang menjadi sumber dana bagi pendapatan asli 

daerah. Potensi tersebut harus dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah 

sehingga memberikan pengaruh bagi pendapatan asli daerah dan setiap 

peningkatan pajak hotel akan memberikan peningkatan pada penerimaan 

pajak daerah yang dapat digunakan dalam meningkatkan pembangunan 

daerah sehingga terciptanya kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.   

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah, “Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaran 

reklame, dimana reklame merupakan benda, alat, perbuatan, atau media 

yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial 

memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik 

perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, 

dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. Pajak reklame 

merupakan salah satu sumber pajak daerah yang memberikan kontribusi 

terhadap pendapatan asli daerah”. Berkembangnya Kabupaten/Kota yang 
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ada di D.I Yogyakarta menyebabkan pelaku bisnis memasang iklan untuk 

memberikan informasi atau promosi yang berguna untuk pengguna 

informasi. Pemerintah daerah sebaiknya melakukan upaya untuk menggali 

potensi di dalam pajak reklame yang dapat meningkatkan hasil pendapatan 

pajak reklame sehingga memberikan pengaruh yang besar bagi pendapatan 

asli daerah. 

Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah daerah 

melakukan pemungutan terhadap pembayaran yang dilakukan oleh orang 

pribadi atau badan yang menggunakan jasa atau izin tertentu yang khusus 

disediakan oleh Pemerintah Daerah. Retribusi daerah merupakan sumber 

pendapatan daerah yang berkontribusi bagi pendapatan asli daerah. Menurut 

Halim (2004) yang menyatakan bahwa retribusi daerah harus dikelola secara 

transparan dan profesional untuk meningkatkan optimalisasi kontribusi 

yang diberikan untuk pendapatan asli daerah.  

Berkembangnya Kabupaten/Kota yang ada di D.I Yogyakarta 

membuat pemerintah daerah harus memperbaiki kinerja dan fasilitas 

terhadap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sehingga masyarakat 

memiliki rasa aman, nyaman, mudah dan kepuasan terhadap pelayanan yang 

diberikan sehingga retribusi daerah mampu memberikan pengaruh yang 

besar bagi pendapatan asli daerah untuk mewujudkan daerah otonom dan 

menyejahterkan masyarakatnya. 
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Penelitan yang dilakukan Andaria (2015) yang menyatakan bahwa 

penerimaan pajak hotel termasuk ke dalam kriteria sangat efektif sebesar 

134,38% tahun 2010-2014. Hal ini dibuktikan dengan penerimaan pajak 

hotel yang setiap tahunnya melebihi target yang ditentukan oleh pemerintah, 

tetapi kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah 

termasuk dalam kategori sangat kurang sebesar 0,52% tahun 2010-2014. 

Hal ini terjadi karena berkurangnya jumlah pengunjung hotel pada saat 

musim liburan tidak terjadi. Dari segi pemungutan pajak hotel terdapat 

beberapa masalah dari bagian pendaftaran dimana wajib pajak masih banyak 

yang belum melakukan pendaftaran, para petugas pajak masih melakukan 

sistem jemput bola dan dari bagian pembayaran banyak wajib pajak yang 

telat membayarkan kewajibannya.  

Penelitian yang dilakukan oleh Suartini (2013) yang menyatakan 

bahwa pajak hotel berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah di 

Kabupaten Gianyar. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah berhasil 

mengelola potensi pajak hotel. Penelitian yang dilakukan oleh candrasari 

(2016) menyatakan bahwa pajak hotel memiliki kontribusi terhadap 

pendapatan asli daerah di Kota Surabaya meskipun kontribusinya menurun 

setiap tahunnya. Penelitian yang dilakukan Karamullah (2017) menyatakan 

bahwa pajak hotel tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Hal 

ini terjadi karena masih rendahnya penerimaan disektor pajak hotel 

dibandingkan dengan sektor lainnya. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Prastika (2015), menyatakan bahwa 

penerimaan pajak reklame masuk kedalam kategori sangat efektif sebesar 

109,37% tahun 2010-2014. Tingkat efektivitas pajak reklame berhasil 

mencapai lebih dari target yang ditentukan, sedangkan kontribusinya 

terhadap pendapatan asli daerah masuk kedalam kategori masih rendah 

sebesar 8,42% tahun 2010-2014. Hal ini dikarenakan adanya peraturan 

daerah yang baru, kurangnya kesadaran pengguna atau pemasang reklame 

dalam membayar pajak, sanksi hukum yang diberikan kepada para 

pelanggar tidak tegas.  

Penelitian yang dilakukan Vina (2013) menyatakan bahwa pajak 

reklame berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten 

Banyuasin. Penelitian yang dilakukan Wahyuni (2014) menyatakan bahwa 

pajak reklame berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah di Kota 

Surabaya. Penelitian yang dilakukan Atteng (2016) menyatakan bahwa 

pajak reklame tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Kota 

Manado karena masih banyak pajak-pajak lain yang menyumbangkan 

pemasukan lebih besar daripada pajak reklame. 

Penelitian yang dilakukan oleh Prameka (2013) yang menyatakan 

bahwa retribusi daerah termasuk kedalam kategori sangat efektif terutama 

untuk pemungutan retribusi perijinan tertentu selalu masuk dalam kategori 

sangat efektif (diatas 100%), sedangkan kontribusi terbesar dari retribusi 

daerah untuk pendapatan asli daerah berasal dari retribusi jasa umum 

sebesar 22,73% dan dua retribusi lainnya yaitu retribusi jasa usaha dan 
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perijinan tertentu tingkat kontribusinya belum sebesar retribusi jasa umum. 

Penelitian yang dilakukan oleh Prayanti (2014) menyatakan bahwa retribusi 

daerah memberikan pengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten 

Badung. Penelitian yang dilakukan Rochimah (2015) menyatakan bahwa 

retribusi daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Penelitian 

yang dilakukan oleh Pondaag (2016) menyatakan bahwa retribusi daerah 

tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Kota Tomohon. Hal 

ini dikarenakan masih banyak obyek retribusi yang belum memadai untuk 

diadakan pungutan retribusi sehingga penerimaannya tidak maksimal. 

Dimuat dari tribun jogja yang berisi bahwa Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK) telah menemukan sebelas temuan terhadap pendapatan 

asli daerah di Kota Yogyakarta. Sebelas temuan tersebut terdiri dari enam 

temuan yang berkaitan dengan ketidakpatuhan dan lima temuan terkait 

desain dan implementasi sistem pengendalian intern. Temuan yang 

berkaitan dengan ketidakpatuhan didalamnya termasuk pajak hotel, pajak 

reklame dan retribusi daerah. Hal ini terjadi karena masih ada wajib pajak 

hotel yang tidak melaksanakan kewajibannya, masih banyak reklame yang 

tidak berizin serta masa izinnya telah habis dan jenis-jenis dari retribusi 

daerah yang menunggak. 

Berdasarkan uraian dari masalah, data realisasi dan penelitian 

terdahulu, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul 

“Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Reklame, dan Retribusi Daerah 
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Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta Tahun 2010-2017”. 

Penelitian ini merupakan kompilasi dari penelitian yang dilakukan 

oleh Andaria (2015), Prastika (2015) dan Prameka (2013). Perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, dimana peneliti 

menggabungkan variabel bebas seperti pajak hotel, pajak reklame dan 

retribusi daerah sehingga peneliti ingin melihat bagaimana pengaruh pajak 

hotel, pajak reklame dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah. 

B. Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. variabel independen yang diteliti hanya sebatas pajak hotel, pajak 

reklame dan retribusi daerah dalam mempengaruhi pendapatan asli 

daerah.  

2. Ruang lingkup penelitian hanya di D.I Yogyakarta dan jumlah sampel 

yang diteliti terbatas pada 8 (delapan) tahun terakhir.  

C. Rumusan Masalah 

1. Apakah pajak hotel berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di 

Kabupaten/Kota di Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2010-2017? 

2. Apakah pajak reklame berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di 

Kabupaten/Kota di Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2010-2017? 

3. Apakah retribusi daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah 

di Kabupaten/Kota di Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2010-2017 
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D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui apakah pajak hotel berpengaruh terhadap pendapatan 

asli daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2010-

2017. 

2. Untuk mengetahui apakah pajak reklame berpengaruh terhadap 

pendapatan asli daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi D.I Yogyakarta 

Tahun 2010-2017. 

3. Untuk mengetahui apakah retribusi daerah berpengaruh terhadap 

pendapatan asli daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi D.I Yogyakarta 

Tahun 2010-2017. 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Bidang Teoritis 

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran dalam memperdalam wawasan mengenai konsep 

perpajakan terutama tentang pajak hotel, pajak reklame dan retribusi 

daerah terhadap pendapatan asli daerah 

2. Manfaat Bidang Praktis 

a. Bagi Dinas Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten/Kota di wilayah D.I 

Yogyakarta, Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan 
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manfaat terhadap pemerintah untuk meningkatkan kewajiban dan 

upaya-upaya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari 

sektor pajak daerah khususnya pajak hotel, pajak reklame, dan 

retribusi daerah. 

b. Bagi masyarakat, diharapkan mampu meningkatkan kesadarannya 

sebagai wajib pajak untuk mematuhi aturan yang berlaku dan 

masyarakat harus ikut serta bersama pemerintah dalam mewujudkan 

daerah otonom untuk kepentingan bersama sehingga hasilnya dapat 

dirasakan oleh seluruh masyarakat. 

c. Bagi peneliti, Penulis berharap dengan melakukan penelitian ini 

mampu menambah wawasan tentang pengaruh pajak hotel, pajak 

reklame, dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah dan 

bisa menjadi bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya yang 

berhubungan dengan pendapatan asli daerah. 

 


