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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori  

1. Strewardship Theory  

Strewardship theory menjelaskan mengenai situasi manajemen tidaklah 

termotivasi oleh tujuan – tujuan individu, melainkan lebih ditunjuk pada 

sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi (Donaldson, 1989 

dan Davis, 1991). Dalam penelitian Rashidpour dan Mazaheri (2013) 

mendukung pendapat diatas bahwa strewardship theory lebih 

mengedepankan kepentingan dan tujuan organisasi, teori ini berbeda dengan 

teori agensi dimana manajer lebih mengedepankan tujuan pribadinya 

khususnya dalam hal ekonomi. Maka dari itu teori ini menggambarkan 

tentang adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan 

organisasi. Dalam hal ini pemerintah selaku steward yang mengelola sumber 

daya dan rakyat selaku principal pemiliki sumber daya terjadi kesepakatan 

yang terjalin untuk mencapai tujuan organisasi. Pemerintah akan berusaha 

semaksimal mungkin dalam menjalankan kepemerintahannya untuk 

mencapai tujuan yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  

Pada Agency Theory terjadi hubungan antara principal sebagai pemilik 

modal dan agent sebagai pengelola manajemen serta masing-masing 

mempunyai kepentingan yang berbeda untuk menguntungkan dirinya sendiri, 

namun pada strewardship theory maka manajemen tidaklah termotivasi oleh 
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tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditunjukan pada sasaran hasil utama 

mereka untuk kepentingan organisasi. 

Pencapaian tujuan organisasi yang maksimal dibutuhkan fungsi 

akuntansi yang baik sehingga Strewardship theory dapat diterapkan pada 

penelitian akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan sejak awal telah 

dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi hubungan antara 

pemerintah (steward) dan rakyat (principal). Hal ini menandakan bahwa 

stewardship theory sesuai apabila diterapkan pada sektor pajak, dimana 

dalam perpajakan terdapat kesepakatan antara pemerintah (streward) dan 

rakyat (principal) berdasarkan kepercayaan untuk mencapai tujuan 

organisasi. Meskipun kepentingan antara pemerintah dan rakyat berbeda, 

namun pemerintah tetap menjunjung tinggi kebersamaan. Hal ini dikarenakan 

pemerintah dan rakyat memiliki tujuan yang sama yaitu mencapai 

kesejahteraan masyarakat. 

Mencapai kesejahteraan masyarakat harus didasari atas rasa 

kepercayaan dan tanggung jawab yang besar. Menurut asumsi filosofis, pada 

hakekatnya manusia memiliki sifat dapat dipercaya, bertanggung jawab, 

memiliki integritas dan kejujuran, asumsi ini yang digunakan untuk 

membangun strewardship theory. Dalam kaitanya dengan organisasi yang 

bergerak di sektor publik maka steward atau manajer dinilai dapat dipercaya 

dan mampu bertanggung jawab atas tindakannya untuk memaksimalkan 

pelayanan terhadap prinsipal atau dalam hal ini disebut sebagai masyarakat. 

Pernyataan ini sesuai dengan Haliah (2012) dalam penelitianya bahwa 
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organisasi sektor publik seperti pemerintahan dan perusahaan sangat sesuai 

dengan strewardship theory. Hal penting dalam strewardship theory adalah 

manajer menyelaraskan tujuanya sesuai dengan tujuan principal namun tidak 

berarti steward tidak memiliki kebutuhan (Raharjo, 2007) 

2. Teori Pelayanan Publik 

Menurut Ratminto dan Winarsih (dalam Hardiyansyah, 2011:11), 

bahwa pelayanan publik sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik bentuk 

barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi 

tanggungjawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah baik pusat, di 

daerah dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik 

Daerah, dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam 

rangka pelaksanaan ketentuan peraturan-perundangan. Sehingga menurut 

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, pelayanan 

publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan 

kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi 

setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan 

administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 

Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian pelayanan keperluan 

orang atau masyarakat yang mempunya kepentingan pada orgaisasi sesuai 

dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. 

Menurut Sinambela dkk (2010) pelayanan publik adalah setiap kegiatan 

yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki 

setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan 
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dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk 

secara fisik. Sementara menurut Wasistiono (dalam Hardiyansyah, 2011) 

pelayanan publik adalah pemberian jasa baik oleh pemerintah, pihak swasta 

atas nama pemerintah ataupun pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau 

tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan atau kepentingan 

masyarakat.  

Dengan melihat beberapa teori tentang pelayanan publik oleh para ahli, 

maka peneliti menyimpulkan bahawa pelayanan publik merupakan kegiatan 

yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti barang, jasa 

atau administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang 

berlaku. Pelaksanaan pemberian pelayanan kepada penerima pelayanan 

tersebut harus sejalan dengan hakekat pelayanan publik itu sediri. 

Sedarmayanti (2010:243) mengungkapkan bahwa hakekat pelayanan publik 

sebagai berikut : 

a. Meningkatkan mutu dan produktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi 

instansi pemerintah di bidang pelayanan umum. 

b. Mendorong upaya mengefektifkan sistem dan tata pelaksanaan pelayanan, 

sehingga pelayanan umum dapat diselenggarakan secara lebih berdaya 

guna dan berhasil guna. 

c. Mendorong tumbuhnya kreativitas, prakarsa, dan peran serta masyarakat 

dalam pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. 

Sejalan dengan pendapat diatas, menurut Surjadi (2009:9) juga 

mengungkapkan bahwa hakekat pelayanan publik adalah pemberian 
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pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban 

aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Karena itu pengembangan 

kinerja pelayanan publik senantiasa menyangkut tiga unsur pokok pelayanan 

publik yakni : unsur kelembagaan penyelenggara pelayanan, proses 

pelayananya serta sumber daya manusia pemberi layanan.  

Penyelenggara pelayanan publik dilakukan oleh penyelenggara 

pelayanan publik, yaitu : penyelenggara negara/pemerintahan, penyelenggara 

perekonomian dan pembangunan, lembaga independen yang dibentuk oleh 

pemerintah, badan usaha/badan hukum yang diberi wewenang melaksanakan 

sebagaian tugas dan fungsi pelayanan publik, badan usaha/badan hukum yang 

bekerjasama dan/atau dikontrak untuk melaksanakan sebagian tugas dan 

fungsi pelayanan publik. Dan masyarakat umum atau swasta yang 

melaksanakan sebagian tugas dan fungsi pelayanan publik yang tidak mampu 

disediakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah (Hardiyansyah, 2011:25-

26). 

3. Pajak  

a. Pengertian pajak  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pajak adalah pungutan wajib 

berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib 

kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, 

harga beli barang, dan lain sebagainya. Menurut Djajadiningrat (dalam 

Tjahjono dan Husein, 2005) Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan 

sebagian daripada kekayaan ke kas negara disebabkan suatu keadaan, 
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kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan 

sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat 

dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, 

untuk memelihara kesejahteraan umum. 

b. Fungsi Pajak  

Fungsi pajak menurut Waluyo (2013) dalam bukunya yang berjudul 

“Perpajakan Indonesia” yaitu:  

(1) Fungsi Penerimaan (Budgeter), yaitu fungsi dimana dana pajak 

digunakan untuk pembiayaan pengeluaran pemerintah. 

(2) Fungsi Mengatur (Reguler), yaitu fungsi dimana dana pajak digunakan 

untuk mengatur atau menjalankan kebijakan dalam bidang sosial dan 

ekonomi. 

c. Asas – Asas Pemungutan Pajak  

Asas-asas pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Adam Smith 

dalam buku An Inquiri into the Nature and Cause of the Wealth of Nations 

(dalam Waluyo, 2013), terdiri dari : 

(1) Equality, yaitu pemungutan yang bersifat adil dan merata. Maka dari itu, 

pajak dikenakan kepada masyarakat yang mampu membayar membayar 

atau ability to pay dan setara dengan fasilitas yang digunakan. 

(2) Certainty, yaitu pemungutan pajak tidak ditentukan dengan sewenang-

wenang. Maka dari itu, wajib pajak harus mengetahui secara detail 

besaran pajak yang dibayar, kapan waktu pembayaran dan batas 

pembayaranya. 
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(3) Convenience, yaitu pemungutan pajak memiliki waktu pembayaran. 

Maka dari itu, wajib pajak harus membayar sebelum batas akhir 

pembayaran. 

(4) Economy, yaitu bagi wajib pajak sebaiknya memiliki biaya pemungutan 

pajak diharapkan seminimum supaya tidak menjadi beban. 

d. Jenis Pajak  

Pajak dikelompokan ke dalam tiga kelompok menurut Waluyo (2013) 

yaitu:  

(1) Menurut Golongan  

(a) Pajak Langsung, adalah pajak yang bebannya tidak dapat 

dilimpahkan kepada pihak lain, akan tetapi menjadi beban langsung 

Wajib Pajak yang bersangkutan. 

(b) Pajak Tidak Langsung, adalah pajak yang bebannya dapat 

dilimpahkan kepada pihak lain. 

(2) Menurut Sifat  

(a) Pajak Subjektif, adalah pajak berdasarkan pada subjek yang 

selanjutnya dicari syarat objektif pajaknya, dalam arti 

memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak.  

(b) Pajak Objektif, adalah pajak yang berdasarkan pada objeknya 

dahulu, tanpa melihat bagaimana keadaan dari Wajib Pajak.  

(3) Menurut Pemungut dan Pengelolanya  

(a) Pajak Pusat, adalah suatu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat 

dan digunakan sebagai biaya rumah tangga negara. Contoh: Pajak 



19 
 

 
 

Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak 

Penghasilan. 

(b) Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah 

dan digunakan sebagai biaya rumah tangga daerah. Pajak daerah 

dibagi menjadi dua yaitu: 

• Pajak Provinsi, terdiri dari: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik 

Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan 

Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok dll.  

• Pajak Daerah, terdiri dari: Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak 

Restoran, 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, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dll. 

e. Sistem Pemungutan Pajak 

Menurut Suandy (2008), sistem pemungutan pajak yang berlaku adalah 

sebagai berikut :  

(1) Official Assessment System, adalah suatu sistem pemungutan yang 

memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan 

besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya:  

(a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada 

fiskus.  

(b) Wajib Pajak bersifat pasif.  
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(c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh 

fiskus.  

(2) Self Assessment System, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang 

memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri 

besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya:  

(a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada 

Wajib Pajak sendiri.  

(b) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan 

melaporkan sendiri pajak yang terutang.  

(c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.  

(3) With Holding System, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang 

memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib 

pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang 

terutang oleh Wajib Pajak.  

4. Sumber Penerimaan Daerah 

Pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kemampuan mengatur dan 

mengurus rumah tangganya sendiri (self supporting) dalam bidang 

keuanganya. Bidang keuangan merupakan suatu faktor yang penting dalam 

mengukur suatu daerah atas keberhasilan otonominya (Nugraha, 2012). 

Keberhasilan otonomi suatu daerah dapat dinilai dari bidang keuangan. 

Menurut Undang – Undang Republik Indonesia No 25 Tahun 1999 tentang 

Perimbangan Keuangan sumber penerimaan daerah terdiri: 
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a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)  

Pendapatan Asli Daerah memiliki peran yang sangat penting dalam 

perekonomian daerah. Daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan PAD yang 

positif mempunyai kemungkinan untuk memiliki pendapatan per kapita yang 

lebih baik (Harianto dan Adi, 2007). Apabila suatu daerah PADnya miningkat 

maka dana yang dimiliki pemerintah akan meningkat pula. Peningkatan ini 

akan menguntungkan pemerintah, karena dapat digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan daerahnya.  

Menurut Mardiasmo (2009:132), PAD adalah penerimaan dari sektor 

pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan 

daerah yang sah. Dalam Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

disebutkan bahwa pendapatan daerah terdiri dari PAD, bagi hasil dan bukan 

pajak. Pendapatan asli daerah terdiri dari : 

(1) Hasil Pajak Daerah 

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau 

badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat 

dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

dan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah 

daerah dan pembangunan daerah.  

(a) Jenis-Jenis Pajak Daerah 
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Jenis-jenis pajak daerah sesuai dengan Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi 

daerah yaitu : 

• Pajak Provinsi, terdiri dari : Pajak Kendaraan Bermotor, Bea 

Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan 

bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok. 

• 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, 

Bea Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan.  

Jenis pajak Kabupaten/Kota tidak bersifat limitatif, artinya 

Kabupaten/Kota diberi peluang untuk menggali potensi sumber-

sumber keuangannya selain yang ditetapkan secara eksplisit. 

Kabupaten/Kota juga masik diberi kewenangan untuk menetapkan 

jenis pajak lain sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam 

Undang-Undang. Kriteria yang dimaskud adalah sebagai berikut :  

• Bersifat pajak dan bukan retribusi 

• Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah Daerah 

Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas 

yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah 

Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. 
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• Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan 

kepentingan umum. 

• Objek pajak bukan merupakan objek pajak Provinsi dan/atau 

objek pajak pusat. 

• Potensinya memadai 

• Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif. 

• Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat. 

• Menjaga kelestarian lingkungan. 

(2) Hasil Retribusi Daerah 

Menurut Yani (2009:63), retribusi daerah adalah pungutan daerah 

sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus 

disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan 

orang pribadi atau badan. Menurut UU nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak dan Retribusi Daerah, objek retribusi terdiri dari : 

(a) Retribusi Jasa Umum, adalah pelayanan yang disediakan atau 

diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan 

kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau 

badan.  

(b) Retribusi Perizinan, adalah pelayanan perizinan tertentu oleh 

pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang 

dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan 

pemanfaaran ruang, penggunaan sumberdaya alam, barang, 
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prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi 

kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.  

(c) Retribusi Jasa Usaha, adalah pelayanan yang disediakan oleh 

Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang 

meliputi : 

• Pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan 

daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal. 

• Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan 

secara memadai oleh pihak swasta.  

Jenis pendapatan retribusi jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu 

meliputi sebagai berikut : Retribusi pelayanan kesehatan, pergantian 

biaya cetak KTP dan cetak akta catatan sipil, pelayanan pemakaman dan 

pengabuan mayat, pelayanan pasar, terminal, tempat khusus parkie, izin 

mendirikan bangunan, dll. 

Menurut Kaho (2007:170), terdapat beberapa ciri yang melekat pada 

retribusi daerah yang saat ini dipungut di Indonesia adalah sebagai 

berikut : 

(a) Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-

undang dan peraturan daerah yang berkenaan. 

(b) Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah  

(c) Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontraprestasi secara 

langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukan. 
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(d) Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh 

pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan. 

(e) Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara 

ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan 

memperoleh jasa yang disediakan pemerintah daerah. 

(3) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah 

lainnya yang dipisahkan 

Menurut Wayang mengenai perusahaan daerah sebagai berikut : 

(a) Perusahaan daerah dalah kesatuan produksi yang bersifat : 

• Memberi Jasa 

• Menyelenggarakan pemanfaatan umum 

• Memupuk pendapatan 

• Tujuan perusahaan daerah untuk turut serta melaksanakan 

pembangunan daerah khususnya dan pembangunan kebutuhan 

rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketentraman 

serta ketenangan kerja menuju masyarakat yang adil dan 

makmur. 

(b) Perusahaan daerah bergerak dalam lapangan yang sesuai dengan 

urusan rumah tangganya menurut perundang-undangan yang 

mengatur pokok-pokok pemerintahan daerah. 

(c) Cabang-cabang produksi yang penting bagi daerah dan menguasai 

hajat hidup orang banyak di daerah, yang modal untuk seluruhnya 

merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.   
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(4) Pendapatan Asli Daerah yang sah  

Pendapatan asli daerah tidak seluruhnya memiliki kesamaan, terdapat 

pula sumber-sumber pendapatan lainya yaitu penerimaan lain-lain yang 

sah seperti kelompok penerimaan lain-lain dalam pendapatan daerah 

Tingkat II mencakup berbagai penerimaan kecil-kecil, seperti hasil 

penjualan alat berat dan bahan jasa, penerimaan dawi saswa, bunga 

simpanan giro dan bank serta penerimaan dari denda kontraktor.  

b. Dana Perimbangan 

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang 

dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk mendanai kebutuhan daerah 

dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan dibagi lagi 

menjadi : 

(1) Dana Bagi hasil, yaitu pendapatan APBN yang dialokasikan kepada 

daerah, yang dapat bersumber dari pajak dan sumber daya alam. 

(2) Dana Alokasi Umum, yaitu pendapatan APBN yang dialokasikan kepada 

daerah, dalam tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah.  

(3) Dana Alokasi Khusus, yaitu pendapatan APBN yang dialokasikan 

kepada daerah, untuk membiayai kegiatan tertentu yang sesuai dengan 

prioritas nasional. 

c. Pinjaman daerah. 

Konsep dasar pinjaman daerah dalam PP 54/2005 dan PP 33/2004 

tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah. Dalam UU tersebut disebutkan dalam pelaksanaan otonomi daerah 



27 
 

 
 

dan desentralisasi fiskal untuk memberikan alternatif sumber pembiayaan 

bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah 

dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka pemerintah daerah 

dapat melakukan pinjaman. Namun mengingat pinjaman memiliki berbagai 

resiko seperti resiko kesinambungan fiskal, resiko tingkat bunga, resiko 

pembiayaan kembali dll, maka Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal 

nasional menetapkan batas-batas dan rambu-rambu pinjaman daerah. 

Jenis dan jangka waktu pinjaman yaitu sebagai berikut : 

(1) Pinjaman jangka pendek, jangka waktu paling lama 1 tahun anggaran dan 

kewajiban pembayaran kembali pinjaman jangka pendek yang meliputi 

pokok pinjaman, bunga, dan/ atau kewajiban lainya. 

(2) Pinjaman jangka menengah, jangka waktu lebih dari 1 tahun anggaran 

dan kewajiban pembayaran kembali. Pinjaman (pokok pinjaman, bunga, 

dan biaya lain) harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi 

sisa masa jabatan kepala daerah yang bersangkutan. 

(3) Pinjaman jangka panjang, kewajiban pembayaran kembali pinjaman 

jangka panjang yang meliputi pokok pinjaman, bunga dan kewajiban 

lainya. Seharusnya harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai 

dengan persyaratan perjanjian yang bersangkutan. 

d. Pendapatan lain-lain yang sah.  

Pendapatan lain-lain yang sah merupakan pendapatan yang diperoleh 

pemerintah daerah selain dari pendapatan daerah dan dana perimbangan. 
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Pendapatan lain-lain yang sah dapat berupa hibah ataupun dana darurat. 

Berikut adalah ketentuan penermaan hibah :  

(1) Pendapatan Hibah merupakan bantuan yang tidak mengikat. 

(2) Hibah kepada daerah yang diperoleh dari luar negeri dilakukan melalui 

pemerintah. 

(3) Hibah dituangkan dalam suatu naskah perjanjian antara pemerintah 

daerah dengan pemberi hibah. 

(4) Hibah digunakan sesuai dengan yang ditulis dalam naskah perjanjian.  

5. Hotel  

a. Pengertian Hotel  

Hotel adalah suatu bentuk bangunan, lambang, perusahaan atau badan 

usaha akomodasi yang menyediakan pelayanan jasa penginapan, penyedia 

makanan dan minuman serta fasilitas jasa lainnya dimana semua pelayanan 

itu diperuntukkan bagi masyarakat umum, baik mereka yang bermalam di 

hotel tersebut ataupun mereka yang hanya menggunakan fasilitas tertentu 

yang dimiliki hotel itu.  

Sedangkan menurut Sulastiyono (2011) hotel merupakan suatu 

perusahaan yang dikelola oleh pemiliknya degan menyediakan pelayanan 

makanan, minuman dan fasilitas kamar untuk tidur kepada orang-orang yang 

melakukan perjalanan dan mampu membayar dengan jumlah yang wajar 

sesuai dengan pelayanan yang diterima tanpa adanya perjanjian khusus. 
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b. Karakteristik Hotel  

Hotel memiliki beberapa karakteristik yang membedakan antara hotel 

dengan industri lainnya. Karakteristik tersebut adalah sebagai berikut:  

(1) Industri hotel tergolong industri yang padat modal serta padat karya yang 

artinya dalam pengelolaannya memerlukan modal usaha yang besar 

dengan tenaga pekerja yang banyak pula.  

(2) Beroperasi selama 24 jam sehari, tanpa adanya hari libur dalam 

pelayanan jasa terhadap pelanggan hotel dan masyarakat pada umumnya.  

(3) Memperlakukan pelanggan seperti raja selain juga memperlakukan 

pelanggan sebagai partner dalam usaha karena jasa pelayanan hotel 

sangat tergantung pada banyaknya pelanggan yang menggunakan 

fasilitas hotel tersebut.  

Produk perhotelan mempunyai empat karakteristik khusus, yaitu: 

Produk yang bersifat nyata (tangible) antara lain kamar, makanan, minuman, 

kolam renang, dsb. Produk yang bersifat tidak nyata, antara lain keramah-

tamahan, kenyamanan, keamanan, dsb.  

Produk bersifat perishable artinya bahwa produk tersebut hanya bisa 

dijual saat ini, contohnya bahan makanan segar yang tidak dapat disimpan 

seperti sayur- mayur. Produk yang bersifat nonperishable misalnya minuman 

keras, soft drink, perlengkapan tamu (guest supply and amenities). 

Bisnis hotel mempunyai tujuan mendapatkan keuntungan seoptimal 

mungkin melalui pemenuhan kebutuhan dan keinginan tamu (guest need and 
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wants). Kepuasan tamu menjadi sasaran pelayanan untuk membentuk citra 

yang baik dan sekaligus menjamin keberadaan hotel dalam jangka panjang. 

c. Klasifikasi Hotel  

Menurut Kusumo (2012), hotel dapat diklasifikasikan menurut bintang 

yang ditentukan oleh Dinas Pariwisata daerah sesuai persyaratan fasilitas 

yang terdapat dalam hotel setiap tiga tahun sekali dalam bentuk sertifikat.  

Berdasarkan Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata KM 

3/KW 01/MKP 02, hotel dikelompokan dalam 5 golongan kelas (bintang) 

berdasarkan kelengkapan fasilitas dan kondisi bangunan, perlengkapan dan 

pengelolaan, serta mutu pelayanan. Kategori hotel tersebut dibagi menjadi : 

(1) Hotel bintang 1 

(2) Hotel bintang 2 

(3) Hotel bintang 3 

(4) Hotel bintang 4 

(5) Hotel bintang 5 

Menurut Bernadete Monica (2012) berdasarkan jumlah kamar hotel 

dapat diklasifikasikan sebagai berikut : 

(1) Hotel bintang 1 : minimal 15 kamar tidur 

(2) Hotel bintang 2 : minimal 20 kamar tidur 

(3) Hotel bintang 3 : minimal 30 kamar tidur 

(4) Hotel bintang 4 : minimal 50 kamar tidur 

(5) Hotel bintang 5 : minimal 100 kamar tidur 
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6. Pajak Hotel  

a. Pengertian Pajak Hotel  

Menurut Undang-Undang No  28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 20 dan 21, 

Pajak Hotel merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. 

Setiap daerah pengenaan pajak hotel tidaklah sama karena hal ini berkaitan 

dengan kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah 

daerah. Maka dari itu, setiap pemerintah daerah harus memiliki peraturan 

sendiri tentang pajak hotel untuk memungut pajak. Peraturan yang sudah 

dibuat akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan 

pengenaan dan pemungutan Pajak Hotel di daerah.  

b. Objek Pajak Hotel  

Pajak Hotel yang menjadi objek pajak adalah pelayanan, jasa 

penunjang, termasuk fasilitas olahraga atau hiburan. Sesuai dengan Peraturan 

Daerah Kota Yogyakarta No 1 tahun 2011 Bab 3 Pasal 4 adapun jasa 

penunjang sebagai pelengkap hotel adalah fasilitas telepon, facsmile, teleks, 

internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis 

lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.  

c. Bukan Objek Pajak Hotel 

Dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor  11 Tahun 2010  

yang termasuk bukan objek pajak diantaranya adalah : 

(1) Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat 

atau Pemerintah Daerah 

(2) Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya. 
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(3) Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti 

asuhan, dan panti sosial lainya. 

(4) Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh 

hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum. 

Menurut Siahaan (2010), pada Pajak Hotel tidak semua pelayanan yang 

diberikan oleh penginapan dikenakan pajak. Ada beberapa pengecualian yang 

tidak termasuk objek pajak yaitu :   

(1) Jasa tempat tinggal asrama  

(2) Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya kecuali didasarkan 

atas izin usahanya.  

(3) Jasa tempat tinggal pada pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan.  

(4) Jasa tempat tinggal seperti di rumah sakit, panti jompo, panti asuhan, dan 

panti sosial lainnya yang sejenis.  

(5) Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh 

hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.  

d. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hotel  

Subjek pajak adalah pribadi atau badan yang melakukan pembayaran 

atas pelayanan hotel dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 

Tahun 2006 Bab 2 Pasal 3 Ayat 1 dan 2. Wajib Pajak adalah orang pribadi 

atau badan yang menjalankan usaha hotel ataupun melakukan pekerjaan di 

bidang penginapan.  
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e. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Hotel  

Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang 

seharusnya dibayar kepada hotel (Siahaan, 2010). Tarif Pajak Hotel yang 

ditetapkan paling tinggi adalah sebesar sepuluh persen (10%) dan ditetapkan 

dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Secara umum 

perhitungan pajak hotel adalah sebagai berikut:  

Pajak terutang = Tarif pajak x  Dasar pengenaan pajak 

 = Tarif pajak x Jumlah pembayaran yang dilakukan  

kepada hotel.  

f. Sistem Pemungutan Pajak Hotel  

Menurut Siahaan (2010) sistem pemungutan pajak hotel, yaitu :  

(1) Sistem Langsung, merupakan Wajib Pajak secara langsung membayar 

pajak ke Bendahara Khusus Pemerintah (BKP) Dinas Pendapatan Daerah 

kemudian ke Bendahara Khusus Pemerintah menyerahkan ke Bank 

Pembangunan Daerah (BPD) sebagai pemegang kas daerah.  

(2) Sistem Tidak Langsung, merupakan tugas dinas pendapatan daerah 

untuk memungut pajak ke tempat Wajib Pajak kemudian menyerahkan 

ke Bendahara Khusus Pemerintah (BKP) pendapatan daerah dan 

diteruskan ke Bank Pembangunan Daerah (BPD).  

7. Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Kenaikan Penerimaan Pajak 

Hotel 

a. Jumlah Wisatawan  

Wisatawan adalah seseorang yang sedang melakukan perjalanan untuk 

berlibur, berbisnis, menuntut ilmu atau sebuah kunjungan ke negara tertentu. 
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Menurut Organisasi Wisata Dunia (WTO), wisatawan merupakan pelancong 

yang sedang melakukan perjalanan pendek ke sebuah daerah atau negara 

asing dan menginap minimal 24 jam atau maksimal 6 bulan di tempat 

tersebut. Adapun menurut pandangan psikologi, wisata adalah sebuah sarana 

yang memanfaatkan waktu luang untuk menghilangkan kepenatan akibat 

pekerjaan yang melelahkan dan kejenuhan.  

Menurut Swarbrooke dkk (dalam Ismayanti, 2010 : 3) wisatawan dapat 

di identifikasi menjadi emapat jenis : 

(1) Wisatawan massal kelempok atau Organized Mass Tourist 

(2) Wisatawan massal individual atau Individual Mass Tourist 

(3) Penjelajah atau Explorer 

(4) Petualang atau Drifter.  

Wisatawan merupakan unsur utama dalam pariwisata. Terlaksananya 

kegiatan pariwisata tergantung pada adanya interaksi antara wisatawan dan 

objek wisata yang didukung dengan berbagai sarana prasarana pariwisata. 

Menurut Kuntowijoyo (2006), sebuah objek wisata akan dikatakan menarik 

jika banyak dikunjungi wisatawan. Banyaknya wisatawan yang berkunjung 

ke suatu daerah tujuan wisata tertentu menjadi salah satu bukti bahwa daerah 

tersebut mempunyai daya tarik wisata yang besar ( Windriyangrum, 

2013:28).  Berwisata menjadi sebuah pengalaman manusia untuk menikmati, 

mengantisipasi dan mengingatkan masa-masa didalam kehidupan 

(Ismayanti,2010).  
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b. Jumlah Hotel  

Menurut Nusantaraningsih (2009), untuk segi jumlah kamar hotel dapat 

dibedakan menjadi:  

(1) Hotel Kecil, kamar yang tersedia maksimal sebanyak 25 kamar. 

(2) Hotel Menengah, kamar yang disediakan antara 25-100 kamar. 

(3) Hotel Sedang, kamar yang disediakan sebanyak lebih dari 100-300 

kamar.  

(4) Hotel Besar, kamar yang disediakan diatas 300 kamar 

c. Tingkat Hunian Hotel  

Menurut Damardjati dalam Anisa (2015) tingkat hunian hotel adalah 

kamar-kamar yang terisi yang disewakan kepada tamu yang dibandingkan 

dengan jumlah seluruh kamar yang tersedia, yang diperhitungkan dalam 

jangka waktu harian, bulanan atau tahunan. Apabila suatu daerah memiliki 

hotel dengan kamar yang memadai maka para wisatawan tidak segan untuk 

berkunjung ke suatu daerah, terlebih jika hotel tersebut nyaman untuk 

disinggahi. Sehingga industri pariwisata terutama kegiatan yang berkaitan 

dengan penginapan yaitu hotel, akan memperoleh pendapatan banyak apabila 

wisatawan tersebut semakin lama menginap (Rudi,2001). Menurut Wijaya 

(2011), faktor lama tinggal wisatawan merupakan salah satu faktor yang 

menentukan besar atau kecilnya devisa yang diterima untuk negara-negara 

yang mengadalkan devisa dari industry pariwisata.  
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d. Tingkat Inflasi  

Inflasi merupakan indikator yang digunakan untuk melihat tingkat 

perubahan dan terjadi apabila kenaikan harga berlangsung secara terus 

menerus dan saling memengaruhi. Istilah inflasi digunakan untuk 

mengartikan bahwa persediaan uang di masyarakat meningkat sehingga 

dilihat dari meningkatnya harga. Tingkat harga digunakan sebagai 

opportunity cost dikalangan masyarakat dalam memegang aset finansial. 

Apabila semakin tinggi perubahan tingkat harga maka akan semakin tinggi 

pula opportunity cost untuk memegang aset finansial. Artinya, jika harga 

tetap tinggi, masyarakat akan merasa beruntung jika memegang aset dalam 

bentuk riil seperti tanah atau bangunan daripada dalam bentuk uang.  

Inflasi digolongkan menjadi empat golongan, yaitu inflasi ringan 

apabila kenaikan harga dibawah 10%, inflasi sedang kenaikannya antara 10-

30%, inflasi berat kenaikannya antara 30-100%, dan hiperinflasi atau iflasi 

yang tak terkendali apabila terjadi kenaikan diatas 100% dalam setahun.  

B. Penurunan Hipotesis  

1. Hubungan Jumlah Wisatawaan Terhadap Kenaikan Penerimaan Pajak 

Hotel  

Dalam mengembangan sumber daya yang dimiliki suatu daerah 

pemerintah akan berusaha semaksimal untuk mencapai kesejahteraan 

masyarakatnya. Seperti dalam teori Strewardship pemerintah yang selaku 

steward memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya agar 

mensejahterakan rakyatnya selaku principal. Hal yang dapat dilakukan oleh 
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pemerintah untuk mensejahterakan masyarakatnya bisa dengan 

meningkatkan pelayanan publik didaerah tersebut. Pelayanan publik ini 

sangat dibutuhkan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat apalagi suatu 

daerah yang menjadi destinasi wisata seperti Yogyakarta. Secara teoritis 

semakin lama wisatawan tinggal disuatu daerah wisata, maka semakin 

banyak pula uang yang dibelanjakan didaerah tujuan wisata tersebut, paling 

sedikit untuk keperluan makan, minum, penginapan selama di daerah tersebut 

dan semakin banyak jumlah obyek wisata yang dikembangkan berarti akan 

semakin banyak pula jumlah wisatawan yang berkunjung ( Nasrul, 2010). 

Menurut Yoeti (2008:197) Pengeluaran wisatawan salah satu yang 

menyumbang pada devisa negara selain dari pengeluaran individual dan 

pengeluaran kolektif, sehingga pengeluaran wisataan perlu dihitung dengan 

cermat.  

Jumlah wisatawan artinya banyaknya pengunjung dari luar daerah 

berkunjung ke suatu daerah yang dimana terdapat sesuatu yang menarik 

untuk dikunjungi sebagai tempat berwisata melepaskan kepenatan dari 

ruinitas yang di hadapi oleh seseorang. Kota Yogyakarta merupakan salah 

satu kota yang menjadi tujuan wisata sehingga banyak dikunjungi oleh para 

wisatawan baik itu wisatawan domestik maupun mancanegara. Kompas.com 

(15/08/2016) jumlah wisatawaan yang datang ke Yogyakarta sampai tahun 

2015 sebanyak 5.619.231 orang yang terdiri dari 5.338.352 wisataan 

nusantara dan 230.879 wisatawan mancanegara.  
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Penelitian terdahulu mengenai jumlah wisatawan yaitu penelitian 

Pradita (2009) jumlah wisatawaan berpengaruh positif terhadap kenaikan 

pajak hotel di Kabupaten Semarang pada 2003–2007. Kemudian dalam 

Agustiningtyas (2009) tidak hanya di Kabupaten Semarang saja bahwasanya 

jumlah wisatawan yang datang ke Jawa Timur berpengaruh positif terhadap 

kenaikan pajak hotel. Kemudian menurut Nuryani (2010) menyatakan bahwa 

variabel-variabel penelitian yang mempengaruhi penerimaan pajak hotel 

terdiri dari jumlah wisatawan mancanegara, jumlah wisatawan domestik, dan 

jumlah hotel dimana ketika jumlah wisatawan mancanegara naik sebesar 1% 

maka penerimaan pajak hotel akan naik sebesar 2,41%.   

Namun ada penelitian yang tidak sejalan dengan ketiga penelitian 

tersebut yaitu Leoni, dkk (2015) bahwasanya tidak berpengaruh signifikan 

jumlah wisatawaan terhadap kenaikan pajak di Kota Manado. Faktor lain 

yang mempengaruhi yaitu kurangnya perhatian dari pemerintah Kota Manado 

terhadap tempat-tempat wisata yang ada di kota Manado. Sehingga jumlah 

wisatawan yang berkunjung sangat sedikit.  

Dengan penjelasan dan analisis diatas maka penelitian merumuskan 

hipotesis sebagai berikut : 

H1 : Jumlah Wisatawan berpengaruh positif terhadap kenaikan penerimaan 

Pajak Hotel.  

2. Hubungan Jumlah Hotel Terhadap Kenaikan Penerimaan Pajak Hotel  

Industri memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi 

suatu daerah ataupun negara sebab dapat meningkatkan pendapatan. Salah 
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satunya yang berkembang dengan cepat adalah industri perhotelan, dimana 

industri ini bergerak pada bidang jasa yang memadukan antara produk dan 

layanan. Keberadaan hotel disuatu daerah yang menjadi destinasi wisata 

adalah salah satu cara meningkatkan pelayanan publik untuk masyarakat. 

Karena pelayanan publik adalah suatu kegiatan yang memenuhi kebutuhan 

masyarakat, maka dari itu seimbangnya jumlah hotel dengan tingkatan 

pengunjung wisataan ke suatu daerah salah satu cara yang efisen.  

Menyimpang dari Strewardship theory, keberadaan hotel ini pada 

mulanya di landasi dengan agency theory karena pembangunan hotel 

dilakukan oleh individual, swasta, ataupun perusahan lain yang tentunya 

mencari keuntungan tersendiri. Untuk mengatur banyaknya jumlah hotel 

yang dibangun disuatu daerah khususnya daerah yang menjadi destinasi 

wisata, maka pemerintah mengatur dengan cara adanya pajak hotel yang di 

tetapkan agar pertumbuhan ekonomi merata. Menurut Tarigan (2005), 

pertumbuhan ekonomi wilayah adalah pertambahan pendapatan masyarakat 

yang terjadi di suatu wilayah, yaitu adanya kenaikan seluruh nilai tambah 

yang terjadi di wilayah tersebut.  

Pertambahan pendapat menggambarkan pertambahan balas jasa bagi 

faktor-faktor produksi yang beroperasii di wilayah tersebut (tanah, modal, 

tenaga kerja dan teknologi) dimana pendapatan tersebut diukur dalam nilai 

rill. Oleh karena itu, industri pariwisata terutama kegiatan yang berkaitan 

dengan penginapan yaitu hotel, baik berbintang maupun melati akan 

memperoleh pendapatan yang semakin banyak apabila para wisatawan 
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tersebut lama menginap (Badrudin, 2001). Pada tahun 2013 jumlah hotel di 

wilayah Yogyakarta tercatat sebanyak 1.160 hotel yang terdiri dari 60 hotel 

berbintang dengan 6000-an kamar dan 1.100 hotel merupakan kelas melati 

dengan 12.660 kamar, TribunJogja.com (31/10/2013).   

Menurut Penelitian terdahulu mengenai jumlah hotel yaitu penelitian 

Suhendi (2008) menyimpulkan bahwasanya jumlah hotel terbukti signifikan, 

artinya jumlah hotel berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Hotel, apabila 

jumlah hotel naik sebesar 1%, maka penerimaan Pajak Hotel akan naik 

sebesar 7,135569%. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitianya Alisman 

(2015), bahwasanya di Kabupaten Aceh Barat jumlah hotel berpengaruh 

terhadap penerimaan pajak hotel. Nuryani (2010) dalam penelitiannya 

menyatakan bahwa salah satu variabel penelitian yang mempengaruhi 

penerimaan pajak hotel adalah jumlah hotel. Jumlah hotel juga merupakan 

indikator utama yang sangat berperan dalam penerimaan daerah khususnya 

penerimaan pajak hotel. Apabila hotel bertambah, maka penerimaan pajak 

hotel akan bertambah juga. Dengan adanya peraturan daerah tentang 

pengenaan pajak kepada pengguna jasa hotel atau rumah penginapan, 

keberadaan jumlah hotel di suatu wilayah kota menguntungkan bagi 

pemerintah jadi apabila hotel bertambah maka penerimaan pajak hotel akan 

bertambah (Sabatini, 2012). Namun ada penelitian yang tidak sejalan dengan 

ketiga penelitian tersebut yaitu penelitian dari Nugraha dan Triantor (2004) 

bahwasanya jumlah hotel itu tidak berpengaruh positif terhadap kenaikan 

pajak hotel di Kota Bandung.  
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Dengan penjelasan dan analisis di atas maka penelitian merumuskan 

hipotesis sebagai berikut : 

H2 : Jumlah Hotel berpengaruh positif terhadap kenaikan penerimaan Pajak 

Hotel  

3. Hubungan Tingkat Hunian Hotel Terhadap Kenaikan Penerimaan 

Pajak Hotel  

Salah satu faktor yang penting di dalam sektor pariwisata adalah 

fasilitas pendukung yang terdapat disuatu daerah, fasilitas pendukung 

tersebut dapat berupa ketersediaan hotel yang layak, serta sarana transfortasi 

yang memadai. Tingkat hunian kamar adalah suatu keadaan sampai sejauh 

mana jumlah kamar-kamar terjual, jika diperbandingkan dengan seluruh 

jumlah kamar yang mampu untuk dijual. Tingkat hunian hotel atau disebut 

dengan rasio occupancy merupakan tolak ukur keberhasilan hotel dalam 

menjual produk utamanya, salah satunya kamar (Hanggara, 2009). Fungsi 

hotel tidak hanya sebagai tempat menginap, tetapi juga untuk menjalankan 

bisnis, mengadakan seminar, ataupun sekedar mencari ketenangan saja. 

Meningkatnya atau menurutnya tingkat hunian hotel suatu daerah bisa 

disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya : dukungan pemerintah daerah 

terhadap usaha jasa perhotelan kurang optimal, kurang inovatifnya pelaku 

usaha, adanya faktor geografis, faktor dari sektor lain atau faktor dari luar 

wilayah dimana usaha jasa perhotelan dan pariwisata di wilayah lain lebih 

baik dan mampu memberikan daya tarik kepada pengunjung.  
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Dari Sekolah Tinggi Pariwisata AMPTA Yogyakarta, pertumbuhan 

Hotel di Jogja pada tahun 2014 kunjungan wisatawaan yang menginap 

sebanyak 3.877.771 orang yang terdiri dari 202.659 orang wisatawan 

mancanegara dan 3.675.112 wisatawan domestik. Tingkat hunian setiap 

tahunnya mengalami kenaikan dari tahun 2012 – 2014, pada tahun 2012 

bernilai 55,19% , 2013 56,20% dan 2014 57,18% 

Dalam penelitian terdahulu mengenai tingkat hunian hotel yaitu 

Muqqadas,dkk (2011) menyampaikan bahwa variabel jumlah hunian kamar 

mempunyai kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan variabel pajak 

perhotelan. Penelitian ini sejalan dengan Nugradi dan Syamsi (2011) 

menyatakan bahwa tingkat hunian hotel berpengaruh signifikan terhadap 

pajak Kota Medan. Dengan adanya kamar hotel yang memadai, para 

wisatawan tidak akan segan untuk berkunjung ke suatu daerah, terlebih jika 

hotel tersebut nyaman untuk disinggahi.  

Selanjutnya penelitian ini sejalan dengan Rudi (2001) industri 

pariwisata terutama kegiatan yang berkaitan dengan penginapan yaitu hotel, 

akan memperoleh pendapatan yang semakin banyak apabila wisatawan 

tersebut semakin lama menginap sehingga pada akhirnya penerimaan daerah 

akan meningkat melalui pengenaan Pajak Hotel. Penelitian ini tidak sejalan 

dengan penelitian Wijaya (2011) yang memperoleh hasil dimana tingkat 

hunian tidak pengaruh signifikan terhadap pajak hotel di Kabupaten/Kota 

Provinsi di Bali. 
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Dengan penjelasan dan analisis di atas maka peneliti merumuskan 

hipotesis sebagai berikut : 

H3 : Tingkat Hunian Hotel berpengaruh positif terhadap kenaikan 

penerimaan Pajak Hotel 

4. Hubungan Laju Inflasi Terhadap Kenaikan Penerimaan Pajak Hotel  

Inflasi sebagai suatu fenomena makro ekonomi sebenarnya tidak hanya 

disebabkan oleh variabel-variabel ekonomi belaka, tetapi juga variabel sosial 

ekonomi politik. Hal ini karena adanya the invisible hand yang bersifat sangat 

mudah berubah. Usaha untuk memahami dan menyelidiki tingkat inflasi di 

suatu negara diperlukan pemahaman tentang aspek-aspek mana yang dalam 

kenyataanya mempengaruhi tingkat inflasi, sehingga bisa memilih salah satu 

atau kombinasi teori yang ada. Dari banyak teori yang menjelaskan tentang 

inflasi, teori kuantitas merupakan teori yang paling tua mengenai inflasi yang 

diperoleh oleh Irving. Teori kuantitas menyoroti aspek moneter sebagai 

faktor yang mempunyai peranan penting dalam proses terjadi inflasi.  

Tingkat inflasi adalah salah satu variabel makro yang bermanfaat dalam 

formulasi kebijakan ekonomi di tingkat nasional maupun di tingkat lokal atau 

daerah. Faktor inflasi merupakan faktor yang penting untuk dipertimbangkan, 

karena semakin tinggi angka inflasi maka semakin tinggi pula beban yang 

harus ditanggung pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan 

rakyat di daerahnya (Nugraha, 2012).  

Terdapat penelitian terdahulu tentang Laju Inflasi yaitu menurut Putri 

(2013) menyatakan bahwa laju inflasi tidak berpengaruh terhadap 
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penerimaan pajak hotel di Purbalingga. Hal ini menunjukkan bahwa jika laju 

inflasi semakin tinggi, maka harga secara umum juga akan naik, yang dalam 

hal ini juga akan meningkatkan harga-harga dari faktor produksi yang 

digunakan para pelaku usaha. Para pelaku usaha akan berusaha untuk 

memenuhi keperluan untuk proses produksinya terlebih dahulu, 

daripada menggunakan jasa reklame untuk mempromosikan hasil 

produksinya, maka dari itu laju inflasi berpengaruh negatif . Penelitian ini 

sejalan dengan penelitian Sutrisno (2002) bahwa laju inflasi tidak berpengarh 

signifikan akan kenaikan pajak hotel di Kabupaten Semarang. Kemudian 

sejalan dengan penelitian dari Susanto (2014) bahwasanya laju Inflasi tidak 

berpengaruh terhadap peningkatan pajak hotel. 

Penelitian ini tidak sejalan degan penetian Ardhiansyah (2005) bahwa 

laju inflasi berpengaruh terhadap kenaikan pajak hotel di Kabupaten 

Purworejo. Sejalan dengan penelitian oleh Wulandari, dkk (2014) laju inflasi 

memiliki pengaruh yang kuat terhadap variabel dependen yaitu penerimaan 

pajak hotel sebesar 61,5%. Dengan semakin meningkatnya jumlah kunjungan 

wisatawan nusantara dan mancanegara ke Kota Palembang dapat mendorong 

peningkatan pertumbuhan jumlah hotel di Kota Palembang dan dengan 

meningkatnya jumlah hotel dapat menigkatkan jumlah penerimaan pajak 

hotel di Kota Palembang selain itu inflasi juga berpengaruh positif terhadap 

pengelolaan hotel karena meningkatkan jumlah keuntungan dari transaksi 

yang dilakukan sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak hotel di Kota 

Palembang.  
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Dengan penjelasan dan analisis diatas maka peneliti merumuskan 

hipotesis sebagai berikut : 

H4 : Laju Inflasi tidak berpengaruh positif terhadap kenaikan penerimaan 

Pajak Hotel 

 

C. Model Penelitian  
 
 Jumlah 

Wisatawan 
(X1) 

Jumlah Hotel 
(X2) 

Tingkat Hunian 
Hotel 
(X3) 

Laju Inflasi 
(X4) 

Kenaikan 
Penerimaan 
Pajak Hotel 

(Y) 

H1 

H4 

H3 

H2 


