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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Pembangunan merupakan rangkaian upaya yang berkesinambungan yang 

meliputi seluruh kehidupan masyarakat bangsa dan negara untuk melaksanakan 

tugas mewujudkan tujuan nasional. Maka dari itu, dalam melaksanakan 

pembangunan nasionalnya pemerintah berupaya memeratakan beserta hasil-

hasilnya. Setiap daerah harus mendapatkan perhatian dan arahan  dari 

pemerintah dalam pembangunanya, sehingga pertumbuhan ekonomi mengalami 

peningkatan sekaligus peningkatan perekonomian nasional.  

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah 

daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber daya 

yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu 

lapangan kerja baru dan merangsang kegiatan ekonomi di daerah tersebut. 

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dan merupakan penjabaran dari 

pembangunan nasional dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan yang 

disesuaikan dengan potensi, aspirasi dan permasalahan pembangunan daerah 

diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menurut 

Blakely (dalam Kuncoro, 2004). Sehingga pemerintah pusat membuat suatu 

kebijakan yaitu desentralisasi fiskal. Menurut Ladjin (2008) Desentralisasi fiskal 

diartikan sebagai pelimpahan wewenang di bidang penerimaan anggaran atau 
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keuangan yang sebelumnya tersentralisasi baik secara administrasi maupun 

pemanfaatannya diatur atau dilakukan oleh pemerintah pusat.  

Penerapan desentralisasi fiskal sebagai wujud dari otonomi daerah juga 

menimbulkan permasalahan dalam pembagian keuangan antara pusat dan daerah 

dimana pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing tingkat pemerintahan 

memerlukan dukungan pendanaan. Pemerintah daerah dalam hal ini dituntut 

memiliki kemandirian secara fiskal. Salah satu hal yang menunjukkan suatu 

daerah otonom mampu menyelenggarakan pemerintahan terletak pada 

kemampuan keuangan daerahnya. Konsekuensi dari penerapan otonami daerah 

yaitu setiap daerah dituntut untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

karena untuk membiayai urusan rumah tangganya sendiri. Tujuan peningkatan 

ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga terbentuk 

tata pemerintahan yang lebih baik (good governance).  

Pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 

2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 ayat 18 

menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh 

daerah dengan cara memungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. Sumber penerimaan PAD antara lain berasal 

dari pendapatan daerah yang sah seperti pungutan pajak daerah, retribusi daerah, 

hasil dari perusahaan daerah, serta penerimaan dari dinas- dinas yang termasuk 

dalam PAD bersangkutan. Selain itu, menurut Nugraha dan Arvian (2004) upaya 

peningkatan PAD dapat dilakukan dengan cara terus berusaha mencari dan 

menggali sumber-sumber baru, pendapatan baru, dan tidak lupa untuk terus 
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meningkatkan efisiensi sumber daya dan sarana yang terbatas serta 

meningkatkan efektifitas dari kegiatan yang telah ada.  

Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli 

Daerah. Penerimaan PAD akan meningkat apabila sumber pendapatannya 

dikelola dan pelaksanaannya dilakukan secara optimal. Menurut Landiyanto 

(2005) semakin tinggi kontribusi pendapatan asli daerah dan semakin tinggi 

kemampuan daerah untuk membiayai kemampuannya sendiri akan 

menunjukkan kinerja keuangan yang positif.  

Pajak merupakan hal prerogratif pungutan yang dimiliki pemerintah yang 

berdasarkan pada undang-undang. Pemungutan tersebut dapat dilakukan secara 

paksaan kepada subjek pajak yang tidak membayar. Pemerintah pusat selama ini 

menjadikan pemerintah daerah sebagai kaki tangan dalam pemungutan pajak 

yang berasal dari masyarakat yang diserahkan ke pusat untuk dikelola kemudian 

diserahkan kembali ke daerah (Mardiasmo, 2006). Selain untuk meningkatkan 

pendapatan asli daerah membayar pajak merupakan suatu kewajiban yang harus 

dibayar oleh rakyat Indonesia yang sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak. Seperti 

yang ditulis dalam Q.S AT-Taubah: 41 yang berbunyi :  

 
Artinya : Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, 
dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu 
adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. 
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Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 di Indonesia pajak 

daerah terbagi menjadi dua, yaitu Pajak propinsi dan Pajak kabupaten/kota. 

Akan tetapi, untuk potensi penerimaan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

hanya dari kabupaten/kota. Tidak semua pajak daerah terlaksana secara efisien, 

menurut Betty (2010) karena dibeberapa pemerintah daerah penerimaan yang 

potensial hanya berasal dari pajak hotel dan restoran, pajak tontonan dan pajak 

reklame saja. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 pajak hotel 

disamakan dengan pajak restoran dengan nama pajak hotel dan restoran. Setelah 

adanya perubahan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi 

dikeluarkan yaitu Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 pajak hotel dan pajak 

restoran dipisahkan menjadi jenis pajak yang berdiri sendiri.  

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 pajak hotel adalah pajak 

atas pelayanan hotel dan hotel adalah bangunan yang disediakan bagi orang 

untuk beristirahat, memperoleh pelayanan atau fasilitas lainnya dengan dipungut 

bayaran, termasuk bangunan lainnya. Tarif tertinggi pajak hotel sesuai yang 

diatur dalam undang-undang Nomor 28 tahun 2009 pasal 35 ayat 1 adalah 

sebesar 10% sama dengan Kota Yogyakarta yang diatur dalam Peraturan Daerah 

Kota Yogyakarta Nomor 1 tahun 2011 Bab 3 Pasal 7 tentang Pajak Hotel.  

Yogyakarta memiliki keindahan pesona Alam dan topografi sehingga 

tidak dipungkiri menjadi tujuan wisata yang terkenal di Indonesia hingga ke 

Mancanegara. Pusat wisata dan budaya serta banyaknya jumlah wisatawan yang 

datang di Kota Yogyakarta mengakibatkan perkembangan hotel di daerah kota 
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Yogyakarta Kabupaten/Kota sekitarnya semakin meningkat baik hotel bintang 

maupun non bintang. Berikut jumlah wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta 

Gambar 1.1 
Data Pengunjung Wisatawan ke Yogyakarta 

Sumber : statistika kepariwisataan Yogyakarta 
 

Dari gambar 1.1 menjelaskan bahwa tingkat pengunjung wisatawan 

mancanegara dan nusantara ke Yogyakarta setiap tahunya selalu miningkat.  

Dengan demikian Kota Yogyakarta memiliki daya tarik yang semakin 

berkembang dari tahun 2007-2017 bisa dilihat bahwa peningkatnya melebihi 

100%. Dengan semakin meningkatnya jumlah wisatawan ke Yogyakarta 

seharusnya mengakibtkan potensi penggunaan hotel sangat tinggi.  

Penggunaan hotel dari setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan, dari 

tahun 2007 jumlah keseluruhan hotel bintang dan non bintang mencapai 

1.249.421 sampai 2017 jumlah pengguna mencapai 5.229.298. Adanya 

peningkatan penggunaan hotel melebihi 100% dapat disimpulkan setiap 
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tahunnya wisatawan mengalami kenaikan. Maka dari itu dengan banyakanya 

wisatawan yang datang dan menggunakan fasilitas akomondasi akan 

berpengaruh terhadap pendapatan pajak hotel. Menurut Riady (2010), 

tersedianya infrastruktur yang baik diharapkan dapat menciptakan efisiensi dan 

efektivitas di berbagai sektor. Produktivitas masyarakat diharapkan menjadi 

semakin tinggi dan pada gilirannya terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi.  

Ketika penerimaan pajak hotel sangat tinggi maka kontribusi akan 

Pendapatan Asli Daerah akan ikut meningkat. Isu utama untuk penelitian ini 

adalah mengetahui faktor–faktor yang mempengaruhi akan kenaikan Pajak 

Hotel. Faktor–faktor tersebut meliputi jumlah wisatawan, jumlah hotel, tingkat 

hunian hotel dan laju inflasi. Kota Yogyakarta dipilih menjadi objek dalam 

penelitian ini karena setiap tahun dari 2007–2017 tingkat penerimaan PAD 

paling tinggi.   

Terdapat penelitian terdahulu mengenai mengenai jumlah wisatawan, 

menurut Pradita (2009) jumlah wisatawaan berpengaruh positif terhadap 

kenaikan pajak hotel di Kabupaten Semarang. Sejalan dengan penelitian 

Agustiningtyas (2009) bahwasanya jumlah wisatawan yang datang ke Jawa 

Timur berpengaruh positif terhadap kenaikan pajak hotel. Namun juga ada 

penelitian yang tidak sejalan dengan penelitian tersebut yaitu Leoni, dkk (2015) 

bahwasanya tidak berpengaruh signifikan jumlah wisatawaan terhadap kenaikan 

pajak di Kota Manado.  

Selanjutnya penelitian terdahulu yang meneliti tentang jumlah hotel adalah 

menurut Suhendi (2008), jumlah kamar yang berada di Yogyakarta berpengaruh 
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positif terhadap penerimaan pajak hotel. Sejalan dengan penelitian Alisman 

(2015), jumlah kamar hotel berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak 

hotel di Kabupaten Aceh Barat. Terdapat juga penelitian yang tidak sejalan 

dengan penelitian tersebut yaitu Nugraha dan Triantor (2004) bahwanya jumlah 

hotel yang ada tidak berpengaruh positif terhadap kenaikan pajak hotel yang 

berada di Kota Bandung 

Kemudian penelitian terdahulu tentang tingkat hunian hotel, menurut 

Muqaddas,dkk (2011) menyatakan bahwasanya tingkat hunian hotel 

berpengaruh signifikan terhadap pajak hotel yang berada di Kota Parepare. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Nugradi dan Syamsi (2011) menyatakan 

bahwa tingkat hunian hotel berpengaruh signifikan terhadap pajak Kota Medan. 

Tetapi penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Nugarha (2012) menyatakan 

bahwa tingkat hunian hotel tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan 

pajak hotel yang berada  di Kota Semarang.  

Terdapat penelitian terdahulu tentang laju inflasi, menurut Putri (2013) 

menyatakan bahwa laju inflasi itu tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak 

hotel yang berada di Purbalingga. Penelitian ini sejalan dengan penelitian 

Sutrisno (2002) bahwa laju inflasi itu tidak berpengaruh signifikan akan pajak 

hotel di Kabupaten Semarang. Tetapi penelitian ini tidak sejalan dengan 

penelitian Ardhiyansyah (2005) menyatakan bahwa laju inflasi berpengaruh 

signifikan pada kenaikan pajakhotel di Kabupaten Purworejo.  

Berdasarkan latar belakang diatas maka perlu dilakukan pengujian 

mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kenaikan pajak hotel. Oleh karena 
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itu peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini yang berjudul “Faktor-

Faktor Yang Mempengaruhi Kenaikan Penerimaan Pajak Hotel di Kota 

Yogyakarta ( Studi Kasus di Kota Yogyakarta pada tahun 2007-2017 )” 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitan sebelumnya yang 

dilakukan oleh Vidya Dwi Anggitasari Aliandi (2013). Dalam penelitian ini 

memiliki perbedaan dengan penelitian yang sebelumnya yang terletak pada 

penambahan variabel independen. Pada penelitian sebelumnya variabel 

independen hanya tediri dari Jumlah Hotel, Jumlah Wisatawan dan Tingkat 

Hunian Hotel. Maka dari itu penambahan variabel independen pada penelitian 

ini yaitu Laju Inflasi dan perubahan tahun pada studi kasus.  

B. Batasan Masalah Penelitian 

1. Berdasarkan latar belakang atas masalah di atas, penulis tidak akan 

membahas terlalu jauh untuk menghindari meluasnya permasalahan dalam 

penelitian ini. Penelitian ini dibatasi pada pengaruh empat variabel terhadap 

kenaikan pajak hotel , yaitu : 

a. Jumlah Wisatawan 

b. Jumlah Hotel 

c. Tingkat Hunian Hotel 

d. Laju Inflasi 

Faktor–faktor selain itu jika dapat berpengaruh terhadap kenaikan tingkat 

Pajak Hotel tidak akan dibahas pada penelitian ini. 

2. Dalam melakukan pengukuran pada variabel independen terjadi pengukuran 

yang berbeda-beda antara variabel.  
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C. Rumusan Masalah Penelitian  

Menurut penjelasan mengenai latar belakang masalah yang telah diuraikan 

tersebut, maka dapat dirumuskan pokok permasalahanya sebagai berikut : 

1. Apakah jumlah wisatawan berpengaruh positif terhadap kenaikan pajak hotel 

di Yogyakarta ? 

2. Apakah jumlah hotel berpengaruh positif terhadap kenaikan pajak hotel di 

Yogyakarta ? 

3. Apakah tingkat hunian hotel berpengaruh positif terhadap kenaikan pajak 

hotel di Yogyakarta ? 

4. Apakah laju inflasi berpengaruh positif terhadap kenaikan pajak hotel di 

Yogyakarta ? 

D. Tujuan Penelitian 

Menurut penjelasan mengenai latar belakang masalah serta rumusan 

masalah yang telah di uraikan tersebut. Maka dapat ditarik tujuan penelitian yang 

ingin dicapai sebegai berikut : 

1. Untuk menganalisis apakah jumlah wisatawan berpengaruh positif terhadap 

kenaikan pajak hotel di Yogyakarta. 

2. Untuk menganalisis apakah jumlah hotel berpengaruh positif terhadap 

kenaikan pajak hotel di Yogyakarta. 

3. Untuk menganalisis apakah tingkat hunian hotel berpengaruh positif terhadap 

kenaikan pajak hotel di Yogyakarta. 

4. Untuk menganalisis apakah laju inflasi berpengaruh positif terhadap kenaikan 

pajak hotel di Yogyakarta.  
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E. Manfaat Penelitian  

Berikut ini adalah manfaat yang diharapakan dari penelitian yang 

dilaksanakan : 

1. Manfaat Teoritis  

a. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi saran dan sumbangsih 

pemikiran serta informasi pada pustakaan untuk bisa melakukan penelitian 

lanjutan terkait tema dan topik dalam penelitian yang sama. 

b. Diharapkan penelitian ini bisa menjadi sarana untuk mengaplikasikan 

berbagai teori yang telah dipelajari, sehingga akan bermanfaat pada 

pengembangan, pemahaman, penalaran, pengalaman serta membentuk 

pola pikir dinamis, sekaligus sebagai khasanah pengembangan ilmu 

pengetahuan, khususnya ilmu akuntansi perpajakan. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Masyarakat 

Diharapkan penelitian ini memberikan informasi mengenai Pajak Hotel di 

wilayah Pemerintah Kota Yogyakarta. Masyarakat yang dimaksud adalah 

masyarakat pengguna jasa hotel dan masyarakat pelaku bisnis hotel di 

Kota Yogyakarta. 

b. Bagi Pemerintah 

Diharapakan penelitian ini dapat dijadikan patokan dalam membuat 

kebijakan untuk meningkatkan penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan 

Asli Daerah melalui penerimaan Pajak Hotel.  
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c. Bagi Dunia Ilmu Pengetahuan  

Diharapakan dapat dijadikan sebagai dasar tolak ukur dalam 

mengembangkan ilmu pengetahuan diwaktu yang akan datang.  

3. Bagi Hotel 

a. Diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi sarana kritik dan saran untuk 

mengembangkan perhotelan tersebut. 

b. Diharapkan hasil penelitian ini bisa memberikan informasi mengenai 

bagaimana tingkat perhotelan khususnya di Kota Yogyakarta.  

 


