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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang  

Negara Republik Indonesia sebagai Negara berkembang tengah giat 

melaksanakan pembangunan di berbagai bidang yaitu di bidang ekonomi, bidang 

hukum, bidang sosial budaya dan bidang lainnya. Pelaksanaan pembangunan 

tersebut bertujuan untuk mencerdaskan dan mensejahterakan kehidupan rakyat 

Indonesia secara adil dan makmur, tentunya dalam pembangunan tersebut 

memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dikelola oleh 

pemerintah daerah yang diharapkan dapat berjalan dengan efektif dan efisien 

menuju ke arah perubahan yang lebih baik (Yuliartini and Supadmi 2016). 

Pemerintah pusat memberikan keleluasaan dan kesempatan kepada daerah 

untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai 

landasan yang sangat kuat untuk menyelenggarakan otonomi daerah dengan 

kewenangan yang luas dan bertanggung jawab kepada daerah, pemerintah daerah 

diberikan kebijakan kekuasaan untuk mengelola keuangan di daerahnya atau 

dikenal sebagai desentralisasi (Anggoro, 2017). Hal tersebut di lakukan dengan 

harapan setiap daerah memiliki kemampuan dalam membiayai pembangunan 

daerahnya masing-masing sesuai prinsip otonomi daerah yang sebenarnya. 

Otonomi daerah bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam 

menggali sumber pendapatan sampai dengan sistem anggarannya serta mendorong 

pemberdayaan dan kreativitas masyarakat (Gischa 2020). Dalam rangka 
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pelaksanaan pembangunan daerah tersebut pemerintah memerlukan dana yang 

tidak sedikit. Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah maka yang mempunyai 

kewenangan daerah di bidang pengelolaan keuangan yaitu Badan Pengelolaan 

Keuangan Daerah (BPKD).    

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) memperoleh dana yang 

bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain 

Pendapatan yang Sah. Sejak di berlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagai dasar pemerintah daerah untuk menyelenggarakan 

urusan pemerintahan sesuai asas otonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

bersumber dari pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan 

daerah yang dipisahkan serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah 

(Iryanie 2018).  

Pemungutan pajak daerah ditentukan dalam Peraturan Daerah sesuai dengan 

Peraturan Perundang-undangan dan digunakan untuk keperluan pembangunan 

daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah, pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang 

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

Undang-undang yang berlaku dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung 

dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat 

(2009).  
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Pajak daerah terdiri atas Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota dan 

daerah diberi kewenangan untuk memungut dari pajak tersebut,adapun 5 jenis Pajak 

Provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan 

Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan serta 

Pajak Rokok. Sedangkan jenis Pajak Kabupaten/Kota yang sebenarnya di Kota 

Sukabumi ada 7 jenis yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak 

Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir dan Pajak Air Tanah (Anggoro, 

2017). Sehingga dari penerimaan pajak daerah dapat dapat meningkatkan 

pendapatan asli daerah (PAD) Kota Sukabumi.  

Berikut data penerimaan pajak daerah Kota Sukabumi pada tahun 2017-

2020, yaitu: 

 

Grafik 1.1 

Laporan Penerimaan Pajak Daerah di Kota Sukabumi  
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Sumber: BPKD Kota Sukabumi (2021)  

Berdasarkan grafik 1.1 menunjukkan bahwa dari ketujuh jenis penerimaan 

pajak daerah, pajak hotel salah satu komponen penerimaan yang menempati urutan 

ketiga dan diharapkan dapat terus meningkatkan penerimaan pajak daerah di Kota 

Sukabumi setiap tahunnya. 

Terbukti bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sukabumi yang 

bersumber dari pajak daerah masih bisa digali lebih banyak dari sebelumnya karena 

Pajak Daerah harus mencapai target dan meningkat setiap tahunnya. Selain 

memiliki lokasi hiburan dan wisata belanja kuliner, Kota Sukabumi memiliki sektor 

pariwisata yang mampu menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke Kota 

Sukabumi. Dengan peningkatan minat kunjungan wisatawan dari mancanegara 

yang datang ke Kota Sukabumi sehingga banyak pengusaha-pengusaha yang 

membangun sarana perhotelan dan restoran di Kota Sukabumi maka secara efektif 

2017 2018 2019 2020

Pajak Hotel Pajak Restoran Pajak Hiburan

Pajak Reklame Pajak Penerangan Jalan Pajak Parkir

Pajak Air Tanah
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dan efesien pemasukan hotel, penginapan dan restoran dapat meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD).  

Pajak hotel sebagai salah satu sumber pendapatan pajak daerah bagi Kota 

Sukabumi, menurut Anggoro (2017) pajak hotel merupakan pajak atas pelayanan 

yang disediakan oleh hotel. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 

tentang Pajak Hotel, yang dikenakan dari Pajak Hotel ini kepada badan atau orang 

pribadi atas pelayanan yang disediakan Hotel termasuk jasa penunjang sebagai 

kelengkapan Hotel seperti fasilitas telepon, internet, fotokopi, pelayanan cuci, 

seterika, transprtasi, dan fasilitas lainnya yang dikelola Hotel (2011).  

Berdasarkan data target penerimaan pajak hotel di Kota Sukabumi pada 

tahun 2017-2020, yaitu: 

Grafik 1.1 

Laporan Target Pajak Hotel di Kota Sukabumi 

Sumber: BPKD Kota Sukabumi (2021) 

2.592.298.940 
2.724.533.880 

3.003.533.780 

2.335.575.800 

2017 2018 2019 2020

Target pajak hotel
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Dilihat dari grafik di atas Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) 

menetapkan target pencapaian pajak hotel yang bervariasi seperti pada tahun 2017-

2020 sehingga penerimaan pajak hotel di Kota Sukabumi mengalami pertumbuhan 

yang signifikan. Pada tahun 2020 penetapan target pencapaian pajak hotel menurun 

hal ini disebabkan pada tahun tersebut sektor pertumbuhan ekonomi Kota 

Sukabumi mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sehingga berdampak pada 

penerimaan pajak hotel. Dengan ini Badan Pengeloaan Keuangan Daerah (BPKD) 

Kota Sukabumi selaku pemerintah daerah bertanggung jawab atas pengelolaan 

penerimaan pajak daerah yang diharapkan dapat mengoptimalkan secara efektif 

terutama pajak hotel untuk membantu pembangunan Kota Sukabumi.  

Terdapat banyak penelitian sebelumnya yang melakukan penelitian 

mengenai efektivitas dan laju pertumbuhan penerimaan pajak hotel, beberapa 

diantaranya yaitu: 

Susanti, dkk (2018) melakukan penelitian dengan judul analisis efektivitas 

dan efisiensi penerimaan pajak daerah provinsi Sulawesi Utara periode 2013-2017, 

hasil peneliatian yang didapat yaitu nilai-nilai tingkat efektivitas sudah dapat 

dikatakan sangat efektif dengan persentase 99,59% namun, tingkat efektivitas pada 

tahun 2014-2015 tidak mencapai target sehingga masih kurang efektif. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ovina (2020) dengan judul analisis 

laju pertumbuhan dan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di 

Provinsi Bangka Belitung yang menyatakan bahwa laju pertumbuhan pajak hotel 

terhadap PAD Kota Pangkal Pinang tahun 2014-2018 dikategorikan tidak berhasil 
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dengan persentse 20,90% dan laju pertumbuhan pajak hotel terhadap PAD di 

Kabupaten Belitung selama tahun 2014-2018 dikategorikan kurang berhasil dengan 

persentase 53,05% sehingga laju pertumbuhan tertinggi yaitu di Kabupaten 

Belitung. 

Penetapan target yang rendah merupakan permasalahan yang menarik bagi 

penulis dalam mengetahui penerimaan pajak hotel pada periode tersebut, sehingga 

pemerintah daerah perlu mengetahui tingkat Efektivitas dan Laju Pertumbuhan 

Pajak Hotel di Kota Sukabumi. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik 

untuk menyusun dalam bentuk Laporan Tugas Akhir mengenai “Efektivitas dan 

Laju Pertumbuhan Penerimaan Pajak Hotel di Kota Sukabumi”  

1.2.Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat 

mengidentifikasi masalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana kondisi hotel di Kota Sukabumi? 

2. Bagaimana penerimaan pajak hotel di Kota Sukabumi? 

3. Bagaimanakah tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel di Kota 

Sukabumi?  

4. Bagaimanakah tingkat laju pertumbuhan penerimaan pajak hotel di Kota 

Sukabumi?  
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1.3.Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian yang penulis lakukan 

adalah sebagai berikut :  

1. Untuk mengetahui kondisi hotel di Kota Sukabumi  

2. Untuk mengetahui penerimaan pajak hotel di Kota Sukabumi  

3. Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel di Kota 

Sukabumi 

4. Untuk mengetahui tingkat laju pertumbuhan penerimaan pajak hotel di Kota 

Sukabumi 

1.4. Manfaat Penelitian  

1. Bagi Penulis  

Berdasarkan proses penelitian ini, diharapkan penulis dapat 

menambah dan pengetahuan tentang peran pajak daerah menjadi 

penerimaan utama pendapatan daerah serta dapat memperoleh berbagai 

pengelaman dan masukan mengenai teori dengan penerapan perpajakan.  

2. Bagi Instansi  

Berdasarkan penelitian ini, diharapkan dapat menjadi masukan dan 

pertimbangan untuk Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota 

Sukabumi agar lebih meningkatkan pendapatan pajak daerah khususnya 

pada sistem penerimaan pajak daerah Kota Sukabumi. 

3. Bagi Universitas Muhammadiyah Kota Sukabumi 
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Berdasarkan penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan sebagai 

bahan masukan dan   tambahan pertimbangan dalam bidang yang sama bagi 

peneliti selanjutnya serta dapat menjadi sarana menjalin hubungan positif 

antara Universitas Muhammadiyah Sukabumi sebagai perguruan tinggi 

penyedia sumber daya manusia ahli (tenaga kerja) yang baik bagi 

perusahan-perusahan.  

1.5.Metode Penelitian  

Dalam proses menyusun laporan tugas akhir ini penulis menggunakan 

metode analisis deskriptif. Menurut sugiyono (2017) metode penelitian analisis 

deskriptif dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik pada 

variabel yang berdiri sendiri atau variabel bebas (satu variabel atau lebih) tanpa 

membuat perbandingan itu sendiri dan mencari hubungan dengan variabel lain, 

dengan mengumpulkan dan mendeskripsikan data penelitian.  

1.6.Teknik Pengumpulan Data  

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut :  

1. Studi Pustaka 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan ini yaitu mencari informasi dan 

mempelajari buku, peraturan-peraturan, undang-undang, dokumen serta 

laporan dari berbagai sumber baik dari media elektronik maupun media cetak 

yang banyak berkaitan dengan masalah-masalah pada penelitian ini.  

2. Wawancara  
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Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan proses tanya jawab antara 

penulis dengan pegawai kantor BPKD mengenai suatu masalah yang ingin di 

teliti. 

3. Pengamatan (Observasi)  

Teknik pengumpulan data ini penulis secara langsung melakukan penelitian 

di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Sukabumi.   

1.7.Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian yang dilakukan penulis yaitu di Badan Pengelolaan Keuangan 

Daerah (BPKD) yang beralamat di Jl. Cikole Dalam No. 23/29 Kota Sukabumi 

43113 Tlp. (0266) 622370 www.bpkd.sukabumi.go.id.  Waktu pelaksanaan 

penelitian ini di mulai dari 1 Maret 2021 sampai dengan 31 Mei 2021. 

Tabel 1.2 

Jadwal Kegiatan Penelitian 

No Keterangan Bulan 

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 (PKL) 

                    

2 Pengumpulan 

data 

Laporan Tugas 

Akhir (LTA) 

                    

3 Pengajuan Judul 

Laporan Tugas 

Akhir (LTA) 

                    

4 Penyusunan 

Laporan Tugas 

                    

http://www.bpkd.sukabumi.go.id/
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Akhir (LTA) 

5 Bimbingan 

Penyusunan 

(LTA) 

                    

6 Sidang  Laporan 

Tugas Akhir 

(LTA) 

                    

 


