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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pemerintah Indonesia saat ini sedang gencar melakukan berbagai 

pembangunan di segala bidang. Pembangunan ini dilaksanakan bertujuan untuk 

memperbaiki dan mensejahterakan masyarakat baik di perkotaan maupun pedesaan. 

Upaya untuk pembangunan tersebut tentunya pemerintah memanfaatkan sumber 

daya alam dan sumber daya manusia yang dikelola oleh masing-masing pemerintah 

daerah.  

 Dengan adanya penerapan sistem otonomi daerah yang dilakukan negara 

dalam kegiatan pemerintahannya. Pemerintah daerah memiliki asas desentralisasi 

yang bertujuan untuk meringankan tugas dan pekerjaan pemerintah pusat, dimana 

pemerintah daerah mempunyai hak dan kewajiban atas pengelolaan dan 

pembangunan daerahnya masing-masing. Tentunya dalam rangka melaksanakan 

pembangunan tersebut, pemerintah daerah memerlukan dana yang tidak sedikit 

untuk merealisasikan pembangunan tersebut. Dari setiap tahun ke tahun dana 

tersebut mengalami peningkatan seiring dengan perkembangan dunia, peningkatan 

jumlah penduduk serta kebutuhan masyarakat. Dana yang diperoleh pemerintah 

daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri atas Pajak 

Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 

serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. 
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Pajak Daerah merupakan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Menurut UU No. 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah terdiri atas Pajak Provinsi 

dan Pajak Kabupaten/Kota.  Pajak Provinsi terdiri atas 5 macam pajak yaitu Pajak 

Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar 

Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Sedangkan, Pajak 

Kabupaten/Kota terdiri atas Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Restoran, Pajak 

Parkir, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang 

Burung, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan BPHTB. 

Pajak hotel merupakan pajak yang dipungut  oleh Pemerintah Daerah untuk  

membiayai rumah tangga daerah.  Meskipun penerimaan pajaknya relatif kecil 

dibanding pajak lainnya, namun pajak hotel cukup potensial dan menambah 

penentuan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam meningkatkan potensi 

penerimaan pajak hotel tersebut, pemerintah daerah harus melakukan pengelolaan 

yang baik. Pengelolaan tersebut seperti menaikkan kinerja pegawai, 

memberlakukan sistem komputerisasi dan sistem pemungutan pajak yang sesuai 

dengan Undang-Undang perpajakan yang ada. 

Sistem pemungutan perpajakan di daerah sama halnya dengan sistem 

pemungutan perpajakan di Indonesia yaitu menggunakan  Self Assesment System, 

dimana pemerintah memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk 

menentukan sendiri besar pajak terutangnya. Wajib Pajak harus menghitung, 

membayar dan melaporkan sendiri besar pajak yang harus dibayar.  
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Pajak hotel di Kota Sukabumi diatur  dalam Peraturan Daerah Kota Sukabumi 

Nomor 7 Tahun 2011, pajak hotel merupakan pajak yang sedang dikembangkan 

potensinya oleh Pemerintah Daerah. Mengingat semakin berkembangnya tempat 

wisata di Kota maupun di Kabupaten Sukabumi yang telah banyak di minati dan 

menarik perhatian masyarakat luar kota maupun mancanegara. Maka dengan ini 

pemerintah Kota Sukabumi memanfaatkan fasilitas hotel yang ada di Kota 

Sukabumi untuk mengupayakan menaikkan pajak daerah Kota Sukabumi melalui 

pajak hotel. 

Di Kota Sukabumi pajak daerah di pungut oleh Badan Pengelola Keuangan 

Daerah (BPKD) Kota Sukabumi. Terdapat 7 pajak yang dikelola oleh BPKD 

termasuk salah satunya pajak hotel. Berdasarkan realisasi penerimaan pajak hotel 

di Kota Sukabumi pada tahun 2015-2018 seperti data dibawah ini :  

 
 

Grafik 1.1.  

Laporan Realisasi Pajak Hotel di Kota Sukabumi 
 

0

500.000.000

1.000.000.000

1.500.000.000

2.000.000.000

2.500.000.000

3.000.000.000

3.500.000.000

2015 2016 2017 2018

Realisasi Pajak Hotel di Kota Sukabumi

TARGET (Rp) REALISASI PENCAPAIAN (%)



4 
 

 
 

Tidak stabilnya realisasi penerimaan pajak hotel bisa kita lihat pada grafik 

tersebut karena setiap tahunnya masih mengalami penaikkan dan penurunan, seperti 

pada tahun 2017 realisasi pajak hotel  belum memenuhi target yang telah dirancang 

sebelumnya. Hal ini tentunya menjadi permasalahan karena mempengaruhi 

penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Sukabumi.  

Berdasarkan uraian diatas, maka  penulis tertarik untuk membahas tugas akhir 

tentang prosedur penerimaan pajak hotel dengan judul “ Prosedur Penerimaan 

Pajak Hotel Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota 

Sukabumi “. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis dapat mengidentifikasi 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana kondisi hotel di Kota Sukabumi ? 

2. Bagaimana penerimaan pajak hotel di Kota Sukabumi? 

3. Bagaiman prosedur penerimaan pajak hotel pada Badan Pengelolaan 

Keuangan Daerah (BPKD) Kota Sukabumi? 

4. Apa saja kendala yang dihadapi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 

(BPKD) Kota Sukabumi dalam melaksanakan penerimaan pajak hotel di Kota 

Sukabumi? 

5. Apa saja upaya yang dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 

(BPKD) Kota Sukabumi untuk menyelesai kendala-kendala tersebut? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari peneltian yang dilakukan adalah 

sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui kondisi hotel di Kota Sukabumi. 

2. Untuk mengetahui penerimaan pajak hotek di Kota Sukabumi. 

3. Untuk mengetahui prosedur penerimaan pajak hotel pada Badan Pengelolaan 

Keuangan Daerah (BPKD) Kota Sukabumi. 

4. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi Badan Pengelolaan 

Keuangan Daerah (BPKD) Kota Sukabumi dalam melaksanakan penerimaan 

daerah. 

5. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan Badan Pengelolaan 

Keuangan Daerah (BPKD) Kota Sukabumi dalam mengatasi kendala-kendala 

yang ada. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Penulis 

Diharapkan dengan penelitian ini dapat menambah wawasan, pengetahuan 

dan pemahaman lebih dalam tentang pajak daerah khususnya pajak hotel serta 

penulis diharapkan dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang didapat jika 

penulis bekerja di bidang perpajakan. 

1.4.2 Bagi Instansi  

Diharapkan dengan penelitian ini dapat menjadi masukkan bagi Badan 

Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Sukabumi agar dapat lebih 
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mensosialisasikan pajak daerah, lebih meningkatkan realisasi pendapatan pajak 

daerah serta meningkatkan fasilitas dan  pelayanan  yang baik bagi masyarakat di 

Kota Sukabumi khususnya pada sistem penerimaan pajaknya agar dapat memenuhi 

penerimaan pendapatan pajak daerah untuk pembangunan Kota Sukabumi. 

1.4.3 Bagi Universitas Muhammadiyah Kota Sukabumi 

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan yang berguna  bagi 

mahasiswa dan mahasiswi dimasa yang akan datang khususnya untuk D3 

Perpajakan.  

 

1.5 Metode Penelitian 

Dalam penyusunan laporan tugas akhir ini penulis menggunakan metode 

deskritif.  Menurut Moh. Nazir (2014:43) metode deskriptif yaitu  “Suatu metode 

dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu 

pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara 

sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat – sifat serta hubungan 

antar fenomena yang diselidiki”.  

 

1.6 Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.6.1 Studi Pustaka 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencari informasi dan 

mempelajari berbagai buku, catatan, literatur, dokumen serta berbagai laporan-
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laporan dari berbagai sumber baik melalui media cetak maupun media elektronik 

yang berkaitan dengan masalah-masalah yang ingin diteliti . 

1.6.2 Wawancara 

Teknik pengumpulan data ini adalah suatu proses tanya jawab antara dua 

orang atau lebih mengenai suatu masalah yang akan diteliti baik secara terstruktur 

maupun tidak terstruktur. 

1.6.3 Observasi 

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan  dengan cara 

terjun langsung kepada masyarakat sehingga penulis dapat merasakan berbagai 

gejala-gejala sosial dan fenomena-fenomena yang terjadi secara langsung tanpa 

perantara. 

 

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) 

Kota Sukabumi yang beralamat di Jl. Cikole Dalam No. 23/29 Kota Sukabumi. 

Waktu pelaksanaan penelitian ini dilakukan mulai dari tanggal 4 April 2019 sampai 

dengan 31 Mei 2019. 
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Tabel 1.1  

Jadwal Penyusuna Laporan Tugas Akhir 

No Uraian 
Maret April Mei Juni Juli 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Praktek Kerja 

Lapangan 
                    

2 Pengumpulan 

Data 
                    

3 Analisis Data                     

4 Penyusunan 

Laporan Tugas 

Akhir 

                    

5 Sidang Laporan 

Tugas Akhir 
                    

 

 

 


