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SARI 
 

Kustanti Dian Puspitasari, Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel 
terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang Tahun 
2007-2009” Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. 
 
Kata kunci: Efektivitas, Pajak Hotel, Pendapatan Asli Daerah 
 

 Pajak Hotel merupakan salah satu dari dari Pajak Daerah yang potensial 
bagi penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kota Semarang. Permasalahan yang 
diangkat dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana perkembangan pajak hotel di 
Kota Semarang selama tahun 2007-2009, (2) Bagaimana efektivitas pemungutan 
pajak hotel di Kota Semarang?, (3) Berapa kontribusi Pajak Hotel terhadap  
Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang 

  Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu 
penelitian dengan mengumpulkan data–data,  mengungkapkan dan memaparkan 
data dan mengintreprestasikan  data.   Populasi dari penelitian ini  adalah seluruh 
Pajak Daerah. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah objek pajak hotel 
yang mampu diukur potensinya, terdiri dari hotel bintang 5, hotel bintang 4, hotel 
bintang 3, hotel bintang 2, hotel bintang 1, hotel melati 3, hotel melati 2, hotel 
melati 1, dan wisma yang ada di Kota Semarang. Variabel dalam penelitian ini 
meliputi :  (1) Potensi Pajak Hotel, (2) Realisasi Pajak Hotel (3) Pendapatan Asli 
Daerah  (PAD). Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi 
dan wawancara. Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif 
kualitatif atas realisasi dan potensi Pajak Hotel, efektivitas penerimaan Pajak 
Hotel, dan kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa realisasi dan potensi Pajak Hotel 
dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang naik. Realisasi penerimaan 
Pajak Hotel tahun 2007 sebesar Rp.20.366.062.375, tahun 2008 sebesar 
Rp.22.188.743.528 dan tahun 2009 sebesar Rp.23.000.974.050. Potensi 
penerimaan Pajak Hotel pada tahun 2007 sebesar Rp.17.149.930.696 , tahun 2008 
sebesar  Rp.20.913.598.065 dan tahun 2009 sebesar Rp.26.060.669.091. 
Sedangkan efektivitas penerimaan pajak hotel menunjukan penurunan tiap 
tahunnya, tahun 2007 sebesar 118,75% (efektif), tahun 2008 sebesar 106,10% 
(efektif), dan tahun 2009 sebesar 88,26% (cukup efektif). Demikian juga 
kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan, 
tahun 2007 sebesar 8,55%, tahun 2008 sebesar 8,28%, dan tahun 2009 sebesar 
7,53%.  

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa realisasi dan 
potensi Pajak Hotel mengalami kenaikan. Hal ini berbanding terbalik dengan 
efektivitas penerimaan hotel yang menunjukan penurunan. Demikian juga 
kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan. 
Saran pihak DPKAD diharapkan untuk menghitung dengan cermat dan secara riil 
atas potensi dan realisasi Pajak Hotel, tidak hanya berdasarkan data  tahun lalu 
yang dinaikkan dengan persentase tertentu.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Dengan berlakunya UU No. 22 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan UU 

No.32 Tahun 2004 tentang  Pemerintahan Daerah yang terfokus pada Otonomi 

Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 yang diperbaharui dengan UU No. 33 Tahun 

2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka 

Pemerintah Daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengurus rumah 

tangganya sendiri dengan sesedikit mungkin campur tangan pemerintah pusat. 

Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk 

menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan 

kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah. Otonomi Daerah 

tersebut harus dilakukan secara nyata, luas dan bertanggungjawab. 

Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Daerah perlu meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD), agar mampu membiayai dirinya sendiri. Menurut 

UU No. 33 Tahun 2004, PAD terdiri dari : (1)Hasil pajak daerah, (2) Hasil 

retribusi daerah, (3) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan, dan (4) Pendapatan asli daerah yang lainnya. 

Dalam era otonomi daerah, PAD menjadi indikator keberhasilan penyelenggaraan 

otonomi daerah. Semakin tinggi PAD maka semakin tinggi pula kemampuan 

pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhannya sendiri. Hal ini berarti pula 
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bahwa pemerintah daerah tersebut telah berhasil dalam menyelenggarakan 

otonomi daerah.  

Pajak daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang dipungut 

dari masyarakat tanpa mendapat imbalan secara langsung. Hal ini sesuai dengan 

UU No.34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengungkapkan bahwa 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, yang digunakan untuk membiayai 

penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah. Dengan menggali potensi 

pajak daerah yang ada maka Pendapatan Asli Daerah dapat meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Jenis-jenis pajak yang dipungut di daerah sangat 

beragam. Pemungutan pajak daerah ini harus mengindahkan ketentuan bahwa 

lapangan pajak yang akan dipungut belum diusahakan oleh tingkatan 

pemerintahan yang ada diatasnya. 

Ada perbedaan lapangan pajak antara daerah propinsi dan daerah 

kabupaten/kota. Menurut UU No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU No. 

18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Daerah propinsi 

memiliki 4 jenis pajak daerah, yaitu : (1) Pajak Kendaraan Bermotor dan 

kendaraan di Atas Air, (2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan 

di Atas Air, (3) Pajak atas Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan (4) Pajak 

Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Dan untuk 

Kabupaten/Kota, pajak daerah yang dipungut berjumlah 7 buah, yaitu : (1) Pajak 
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Hotel, (2) Pajak Restoran, (3) Pajak Hiburan, (4) Pajak Reklame, (5) Pajak 

Penerangan Jalan, (6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, dan (7) 

Pajak Parkir. 

Seperti halnya pemerintah daerah kota lainnya yang ada di seluruh 

Indonesia, Kota Semarang merupakan salah satu daerah yang diberi hak otonomi 

daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Kota Semarang diharapkan 

mampu mengelola dan memaksimalkan sumber daya yang ada di daerah untuk 

kelangsungan dan kemajuan daerah itu sendiri. Otonomi daerah menuntut 

Pemerintah Kota Semarang untuk mengelola dan memaksimalkan sumber daya 

yang ada di daerah untuk kelangsungan dan kemajuan daerah itu sendiri. 

Bergulirnya era reformasi membawa kota Semarang makin maju dan mandiri. 

Potensi Kota Semarang harus dikembangkan sehingga mampu meningkatkan citra 

daerah sehingga bisa meningkatkan pendapatan asli daerah. Salah satu upaya 

Pemerintah Kota Semarang dalam meningkatkan PAD adalah melalui pajak 

daerah. 

Kota Semarang sebagai ibukota provinsi Jawa Tengah memiliki 

keistimewaan dan keunggulan kompetitif tersendiri dibanding kota-kota lain di 

Indonesia. Selain letaknya yang strategis berada di pusat jalur lalu lintas 

perekonomian di pulau Jawa (jalur Pantura), kota Semarang memiliki topografi 

yang menarik yaitu adanya kota atas dan kota bawah. Sebagai pusat jalur lintas 

perekonomian dan mobilitas penduduk di pulau Jawa, Kota Semarang menjadi 

kota Metropolitan yang sangat kompetitif di bidang perdagangan dan jasa. 

Berbagai fasilitas pendukung seperti Bandara Internasional Ahmad Yani, 
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Perlabuhan Tanjung Mas, stasiun Tawang, dan pusat-pusat perdagangan tersedia 

di kota ini. Kerukunan beragama dipegang teguh oleh masyakakat kota Semarang. 

Berbagai etnis dan suku budaya, dari Jawa, Cina dan Arab tumbuh secara 

harmonis dan berdampingan. Hal ini sejalan dengan visi dan misi kota Semarang 

yaitu “kota metropolitan yang religius berbasis perdagangan dan jasa”. 

Selama ini orang hanya mengenal Kota Semarang sebagai “Kota Transit” 

karena letaknya di jalur Pantai Utara Pulau Jawa (Pantura) , padahal ada potensi 

lain yang dapat menjadi unggulan kota Semarang yaitu “pariwisata”. Wisata 

unggulan di Kota Semarang antara lain adalah wisata religi, wisata sejarah, dan 

wisata kuliner. Wisatawan domestik maupun mancanegara dapat melakukan 

wisata religi dengan mengunjungi objek wisata seperti Masjid Agung Jawa 

Tengah dengan kemegahan menyerupai Masjid Nabawi Madinah, Klenteng Sam 

Poo Kong sebagai pendaratan pertama Laksamana Cheng Hoo di Pulau Jawa, atau 

berwisata ke Vihara Avalokirestara di Watu Gong yang kental dengan ornament 

Cina. Wisata Sejarah juga tak kalah menarik, wisatawan seolah dibawa ke masa 

penjajahan Belanda saat berkeliling di Kawasan Kota Lama, melihat keunikan 

Gereja Blenduk sebagai gereja pertama Portugis,  dan menelusuri keunikan 

bangunan kuno Lawang Sewu. Selain kedua wisata diatas, masih ada wisata 

kuliner yang menggoda para wisatawan untuk singgah di Kota Semarang, antara 

lain pusat oleh-oleh pandanaran yang menawarkan jajanan khas semarang seperti 

wingko babat, bandeng presto, dan kue mocci. Wisatawan juga bisa menikmati 

wisata kuliner dengan mandapatkan Soto Bangkong di perempatan Bangkong, 

Tahu Gimbal di sekitar Mentri Supeno, Nasi Kucing di Simpang Lima, Wedang 
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Tahu dan Wedang Kacang Tanah di Kampung Semawis Pecinan, atau makanan 

kuliner lain di sekitar Jalan Pahlawan. 

Letak Kota Semarang yang strategis dan sebagai kota perdagangan  dan jasa, 

serta menjadi kota tujuan wisata akan mendorong tumbuhkembangnya industri 

perhotelan. Perkembangan industri perhotelan secara langsung atau tidak langsung 

akan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah, khususnya dari Pajak 

Hotel. Secara umum,hotel adalah bangunan yang dipakai orang untuk menginap 

dan dipungut bayaran. Orang pasti berpikir hotel adalah hotel bintang,hotel melati 

atau bangunan sebagai tempat orang menginap seperti wisma. Namun,sesuai 

dengan Perda No.13 Tahun 2001 tentang Pajak Hotel, disebutkan bahwa objek 

pajak hotel adalah hotel bintang,hotel melati,wisma dan gedung pertemuan. 

Berdasarkan data dari Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota 

Semarang diperoleh data perkembangan wajib pajak hotel, sebagaimana yang 

dipapaparkan pada Tabel 1.1.  

Tabel 1.1  
Perkembangan Wajib Pajak Hotel di Kota Semarang Tahun 2005 -2007 

No Jenis Hotel Tahun  2005 Tahun 2006 Tahun 2007 
1 Hotel Bintang 26 26 28 
2 Hotel Melati 53 51 51 
3 Wisma 8 10 11 
4 Gedung Pertemuan 10 12 13 
  97 99 103 

Sumber :  DPKAD Kota Semarang  

  Dilihat dari tabel diatas, meskipun pada tahun 2006 jumlah hotel melati 

mengalami penurunan, secara total jumlah wajib pajak hotel terus meningkat tiap 

tahunnya. Jumlah peningkatan wajib pajak berdampak sedikit banyak pada 
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penerimaan pajak hotel. Jumlah penerimaan Pajak Hotel di Kota Semarang dari 

tahun ke tahun relatif besar, hal ini dapat dilihat pada Tabel 1.2. 

Tabel 1.2 
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Semarang Tahun 2004-2006 

No Jenis Pajak Tahun 2004 Tahun 2005 Tahun 2006 
1. Pajak Hotel 15,183,080,997 16,314,120,538 19,366,490,201
2. Pajak Restoran 13,144,048,368 15,019,522,341 17,003,299,089
3. Pajak Hiburan 3,635,117,767 4,716,517,585 4,835,539,716
4. Pajak Reklame 9,754,020,625 9,969,447,500 10,406,369,250
5. Pajak PPJ PLN 50,541,488,287 54,745,012,698 60,624,412,054
6. Pajak Galian Gol.C 20,820,024 80,081,722 81,664,008
7. Pajak Parkir 1,828,226,730 2,008,765,290 2,252,621,280
Total pajak daerah 94,106,802,798 102,853,467,674 114,570,395,598

Sumber : DPKAD Kota Semarang pada lampiran 1 

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa penerimaan pajak daerah Kota 

Semarang dari tahun ke tahun semakin besar, termasuk penerimaan pajak hotel 

yang terus meningkat tiap tahunnya. Penerimaan pajak daerah Kota Semarang 

yang terbesar didapat dari Pajak Penerangan Jalan (PPJ) PLN, dan selanjutnya 

terbesar kedua adalah pajak hotel. Hal ini membuktikan bahwa pajak hotel sangat 

potensial sebagai penerimaan pajak daerah kota Semarang. Realisasi penerimaan 

pajak hotel terus meningkat dari tahun ke tahun, pada tahun 2004 sejumlah Rp. 

15.183.080.997, meningkat di tahun 2005 sejumlah Rp. 16.314.120.538, dan pada 

tahun 2006 sejumlah Rp.19.366.490.201. Peningkatan penerimaan Pajak Hotel 

dari tahun ke tahun yang dihitung dari realisasi jumlah penerimaan belum dapat 

dijadikan ukuran keberhasilan pemungutan pajak yang telah dilakukan oleh 

Pemerintah Kota Semarang. Salah satu ukuran keberhasilan pemgungutan Pajak 

Hotel adalah menghitung efektifitas pemungutan Pajak Hotel. 
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Efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi sebagai akibat yang 

dikehendaki. Selanjutnya efektivitas harus dinilai atas tujuan yang bisa 

dilaksanakan dan bukan atas konsep tujuan yang maksimum. Menurut Halim        

(2004) konsep efektivitas jika  dikaitkan dengan pemungutan pajak (penerimaan 

pajak hotel), maka efektivitas yang dimaksudkan adalah seberapa besar realisasi 

penerimaan pajak hotel berhasil mencapai potensi yang seharusnya dicapai pada 

suatu periode tertentu. Rahmanto (2007) mengungkapkan bahwa pengelolaan 

pajak hotel di Kabupaten Semarang tahun 2000-2004 menunjukkan belum efektif, 

dengan rata-rata efektivitas 61,94 % pertahun. Meski demikian tingkat efektivitas 

pajak hotel sudah mengalami peningkatan untuk tiap tahunnya. Kontribusi pajak 

hotel terhadap pajak daerah Kabupaten Semarang adalah 10,9%, sisanya 

dipengaruhi oleh jenis pajak daerah lainnya. 

Putra (2009) mengungkapkan efektivitas penerimaan pajak hotel di      

Kabupaten Karanganyar tahun 2006-2008 belum efektif karena realisasi pajak 

hotel masih jauh dengan potensi pajak hotel yang ada di wilayah kabupaten 

Karanganyar. Besarnya prosentase kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah 

Kabupaten Karanganyar rata-rata sebesar 2,5% pertahun, sedangkan prosentase 

kontibusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karanganyar 

rata-rata sebesar 0,83% pertahun. Hasil penelitian yang dilakukan Rinduansyah 

(2003) dengan penelitian kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap 

PAD dan APBD kota Bogor tahun anggaran 1994-2000, dikemukakan bahwa 

realisasi pajak daerah yang diterima Pemerintah Daerah Kota Bogor memuaskan 

dengan rata-rata realisasi pajak daerah sebesar 101,58 % per tahun dan rata-rata 
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pertumbuhannya 22,89 % per tahun. Kontribusi terbesar terhadap total pajak 

daerah Kota Bogor diberikan oleh pajak hotel restoran dengan angka 39,08 % per 

tahun.     

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, peneliti tertarik melakukan 

penelitian terhadap efektifitas pajak hotel. Penelitian tersebut berjudul 

“Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel dan Kontribusinya terhadap 

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang Tahun 2007-

2009” 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Mengacu pada latar belakang di atas, maka masalah penelitian ini adalah :  

1. Bagaimana pertumbuhan pajak hotel dilihat dari realisasi pajak hotel di 

Kota Semarang selama tahun 2007-2009  

2. Bagaimana efektivitas pemungutan pajak hotel di Kota Semarang? 

3. Berapa kontribusi Pajak Hotel terhadap  Pendapatan Asli Daerah Kota 

Semarang 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui pertumbuhan pajak hotel dilihat dari realisasi pajak hotel di 

Kota Semarang selama tahun 2007-2009. 

2. Mengetahui efektivitas pemungutan pajak hotel di Kota Semarang. 
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3. Mengetahui kontribusi Pajak Hotel terhadap  Pendapatan Asli Daerah 

Kota Semarang. 

 

1.4. Manfaat  Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut : 

1. Sebagai sumbangan pemikiran dan masukan bagi Pemerintah Kota 

Semarang  (Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) dalam upaya 

pengalian dan efektifitas pemungutan  Pajak Daerah khususnya Pajak 

Hotel guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah.  

2. Sebagai sumbangan pemikiran dalam  pengembangan ilmu pengetahuan 

khususnya di bidang perpajakan  

3. Sebagai bahan masukan bagi peneliti selanjutnya yang berhubungan 

dengan penelitian di bidang perpajakan 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

2.1.1 Pengertian PAD 

PAD adalah salah satu sumber penerimaan daerah. PAD bertujuan 

memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan 

otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan desentralisasi. 

Sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 25 tahun 1999 yang diperbaharui 

dengan UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah 

Pusat dan Daerah, PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut 

berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Menurut Halim (2004), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah ”semua 

penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah”. 

2.1.2 Sumber PAD 

Berdasarkan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PAD bersumber dari : 

a. Pajak Daerah 

b. Retribusi Daerah 

c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan 

d. lain-lain PAD yang sah 
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2.1.3 Kendala Peningkatan PAD 

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, 

pemerintah daerah diharapkan memiliki kemandirian yang lebih besar. Akan 

tetapi, saat ini masih banyak permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah 

terlait dengan upaya peningkatan penerimaan daerah, antara lain 

(Mardiasmo,2002) : 

1) Tingginya tingkat kebutuhan daerah (fiscal need) yang tidak seimbang dengan 

kapasitas fiskal (fiscal capacity) yang dimiliki daerah, sehingga menimbulkan 

fiscal gap 

2) Kualitas layanan publik yang masih memprihatinkan menyebabkan produk 

layanan publik yang sebenarnya dapat dijual ke masyarakat direspon secara 

negatif. Keadaan tersebut juga menyebabkan keengganan masyarakat untuk 

taat membayar pajak dan retribusi daerah. 

3) Lemahnya infrastruktur prasarana dan sarana umum. 

4) Berkurangnya dana bantuan dari pusat (DAU dari pusat yang tidak 

mencukupi) 

5) Belum diketahui potensi PAD yang mendekati kondisi riil.  

 

2.2 Pajak Daerah 

2.2.1 Pengertian Pajak Daerah 

Menurut UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU Nomor 18 

Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah 

iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Pemerintah 
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Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan 

berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang hasilnya 

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan 

pembangunan daerah. 

2.2.2 Prinsip-prinsip Umum Pajak Daerah 

Prinsip-prinsip umum dari pajak daerah (Lubis,2004) adalah 

1. Prinsip Manfaat (benefit principle), sebagimana dikemukakan Adam Smith : 

suatu sistem pajak dikatakan adil bila kontribusi yang diberikan oleh setiap 

wajib pajak, sesuai dengan manfaat yang diperolehnya dari jasa-jasa 

pemerintah. 

2. Kemampuan membayar pajak (ability to pay) menurut Richard A.Musgrave 

dan Peggy B.Musgrave dengan pendekatan rasa keadilan horizontal dan 

vertical. Pendekatan rasa keadilan horizontal adalah orang yang mempunyai 

kemampuan yang sama harus membayar pajak dengan jumlah yang sama, 

sementara pendekatan rasa keadilan vertikal adalah orang-orang yang 

mempunyai kemampuan yang lebih besar harus membayar pajak lebih besar. 

3. Kemampuan membayar dengan keadilan vertikal dan struktur tarif pajak. 

4. Prinsip menyediakan pendapatan yang cukup dan elastis. Artinya dapat mudah 

naik turun mengikuti turun naiknya kemakmuran masyarakat. 

5. Administrasi yang fleksibel artinya sederhana, mudah dihitung, pelayanan 

memuaskan bagi wajib pajak. 

6. Secara politis dapat diterima oleh masyarakat, sehingga timbul motivasi dan 

kesadaran untuk memenuhi kepatuhan membayar pajak.  
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2.2.3 Jenis Pajak Daerah 

Jenis pajak daerah berdasar wilayah pemungutannya dibagi menjadi dua : 

a. Pajak Daerah Tingkat I (Propinsi) 

1) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air (PKB), adalah pajak 

atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor dan kendaraan 

di atas air.  

2) Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air (BBNKB), 

adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor dan kendaraan 

di atas air sebagai akibat dari perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak 

atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, 

atau pemasukan ke dalam badan usaha.  

3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PPKB),adalah pajak atas bahan 

bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan 

bermotor,termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di atas 

air.  

4) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan, 

adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan/atau 

air permukaan untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan, kecuali 

untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat.  

b. Pajak Daerah Tingkat II (Kota/Kabupaten) 

1) Pajak Hotel, adalah pajak atas pelayanan hotel. 

2) Pajak Restoran, yaitu pajak atas pelayanan restoran. 

3) Pajak Hiburan, yaitu pajak atas penyelenggaraan hiburan. 
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4) Pajak Reklame, yaitu pajak atas penyelenggaraan reklame.  

5) Pajak Penerangan Jalan, yaitu pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan 

ketentuan bahwa di daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang 

rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah. 

6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, yaitu pajak atas kegiatan 

pengambilan bahan galian golongan C sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

7) Pajak Parkir, yaitu pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat 

parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang 

disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan 

sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan 

bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran. 

2.2.4 Tarif Pajak Daerah 

Tarif  maksimal  yang  ditetapkan  oleh  UU  No.  34  Tahun  2000  adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 2.1 
Tarif maksimal atas pajak propinsi dan pajak kota/kabupaten 

 Jenis Tarif 
Pajak 
Propinsi 

1. Pajak Kendaraan Bermotor 5 % 
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 10 % 
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 5 % 
4. Pajak Air Permukaan  20 % 

Pajak 
Kabupaten 
/ Kota 

1. Pajak Hotel  10 % 
2. Pajak Restoran  10 % 
3. Pajak Hiburan  35 % 
4. Pajak Reklame  25 % 
5. Pajak Penerangan Jalan 10 % 
6. Pajak Pengambilan Bahan Galian C 20 % 
7. Pajak Parkir 20 % 

Sumber : UU No.34 Tahun 2000 
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Pemerintah daerah baik propinsi dan kabupaten/kota wajib menaati 

ketentuan tarif maksimal pajak seperti yang tertera diatas. Selanjutnya untuk 

pelaksanaannya, Pemerintah Daerah perlu mengaturnya dalam Peraturan Daerah, 

berapa tarif minimum dan maksimum untuk masing-masing objek pajak. 

Besarnya tarif yang berlaku definitif untuk pajak ditetapkan dengan Peraturan 

Daerah, namun tidak boleh lebih tinggi dari tarif maksimum yang telah ditentukan 

dalam UU tersebut. 

Asumsi yang digunakan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 

khususnya pajak daerah adalah sebagai berikut (Harun Hamrolie, 1990 dalam 

Asmuri Asmy,2006) : 

1) Potensi Wajib Pajak,  

2) Potensi besarnya pajak yang ditetapkan,  

3) Efektivitas pemungutan, 

4) Tarif pajak, 

5) Dasar pajak (tax base) 

 

2.3 Hotel 

2.3.1 Pengertian Hotel 

Definisi Hotel, menurut SK SK Menteri Pariwisata, Pos, dan 

Telekomunikasi No. KM 37/PW.340/MPPT-86, adalah “Suatu jenis akomodasi 

yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa 

penginapan, makanan dan minuman, serta jasa penunjang lainnya bagi umum 

yang dikelola secara komersial.” 
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Menurut Endar Sri (1996), Hotel adalah bangunan yang dikelola secara 

komersil dengan memberikan fasilitas penginapan untuk masyarakat umum 

dengan fasilitas jasa penginapan, pelayanan makanan minuman, pelayanan barang 

bawaan, pencucian pakaian, dan penggunaan fasilitas perabot dan hiasan-hiasan 

yang ada di dalamnya.  

Menurut Webster New World Dictionary, “Hotel as a commercial 

establishment providing lodging and usually meals and other services for the 

public, especially for travels.” (Fred R.Lawson, 1988 ). Terjemahan dalam bahasa 

Indonesia Hotel adalah suatu bangunan yang menyediakan jasa penginapan, 

makanan, minuman, serta pelayanan lainnya untuk umum yang dikelola secara 

komersial terutama untuk para wisatawan. 

Menurut Departemen Pariwisata Indonesia, Hotel adalah suatu bidang 

usaha yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian banguna yang disediakan 

secara khusus, untuk setiap orang yang menginap, makan, memperoleh pelayanan 

dan menggunakan fasilitas lainnya dengan pembayaran. Ciri khusus dari hotel 

adalah mempunyai restoran yang dikelola langsung di bawah manajemen hotel 

tersebut. Kelas hotel ditentukan oleh Dinas Pariwisata Daerah (Diparda). 

Menurut Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah 

dan Perda Kota Semarang No.13 Tahun 2001, disebutkan bahwa : “Hotel adalah 

bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, 

memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, 

termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang 

sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.” 
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2.3.2 Karakteristik Hotel 

Karakteristik hotel secara umum, yang membedakan hotel dengan industri 

lainnya adalah : 

a. Industri hotel tergolong industri yang padat modal serta padat karya 

b. Dipengaruhi oleh keadaan dan perubahan yang terjadi pada sektor ekonomi, 

politik, sosial, budaya dan keamanan dimana hotel tersebut berada. 

c. Menghasilkan dan memasarkan produknya  bersamaan dengan tempat dimana 

jasa pelayanannya dihasilkan. 

d. Beroperasi selama 24 jam sehari, tanpa adanya hari libur dalam pelayanan jasa 

terhadap pelanggan hotel dan masyarakat pada umumnya. 

e. Memperlakukan pelanggan seperti raja selain juga memeperlakukan 

pelanggan sebagai partner dalam usaha karena jasa pelayanan hotel sanggat 

tergantung pada banyaknya pelanggan yang menggunakan fasilitas hotel 

tersebut. 

2.3.3 Klasifikasi / Penggolongan Hotel 

Klasifikasi Hotel adalah, suatu sistem pengelompokan hotel – hotel 

kedalam berbagai kelas atau tingkatan, berdasarkan ukuran penilaian tertentu. 

Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : KM.3 / HK.001 / 

MKP.02 tanggal 27 Februari 2002, tentang penggolongan kelas hotel dibedakan 

menjadi golongan kelas hotel bintang dan golongan kelas hotel melati. 

Golongan kelas hotel bintang dibagi atas 5 (lima) kelas yaitu hotel bintang 

1 (satu) sampai bintang 5 (lima). Penggolongan kelas hotel bintang ditetapkan 
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setelah hotel memenuhi persyaratan dalam kriteria penggolongan kelas hotel. 

Persyaratan tersebut antara lain mencakup: 

a. Persyaratan Fisik, seperti lokasi hotel, kondisi bangunan. 

b. Bentuk pelayanan yang diberikan (service). 

c. Kualifikasi tenaga kerja, seperti pendidikan, dan kesejahteraan karyawan. 

d. Fasilitas olahraga dan rekreasi lainnya yang tersedia, seperti lapangan tenis, 

kolam renang, dan diskotik. 

e. Jumlah kamar yang tersedia. 

Tujuan umum daripada penggolongan kelas hotel adalah : 

a. Untuk menjadi pedoman teknis bagi calon investor (penanam modal) di 

bidang usaha perhotelan. 

b. Agar calon penghuni hotel dapat mengetahui fasilitas dan pelayanan yang 

akan diperoleh di suatu hotel, sesuai dengangolongan kelasnya. 

c. Agar tercipta persaingan (kompetisi) yang sehat antara pengusahaan hotel. 

d. Agar tercipta keseimbangan antara permintaan (demand) dan penawaran 

(supply) dalam usaha akomodasi hotel. 

Hotel yang belum memenuhi persyaratan minimal sebagai hotel bintang, 

digolongkan ke dalam kelas hotel melati. Golongan kelas hotel melati dapat 

ditingkatkan menjadi hotel bintang setelah memenuhi persyaratan sebagai hotel 

bintang. 

Disamping penggolongan hotel di atas, usaha perhotelan juga dapat 

digolongkan ke dalam kelompok – kelompok tertentu berdasarkan hal – hal 

sebagai berikut :  
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1. Plan  

2. Size  

3. Type of Patromage  

4. Long of Guest Stay  

5. Location 

6. Under the Government Regulations 

Penggolongan hotel juga dapat dilakukan berdasarkan peraturan 

pemerintah setempat yang disahkan, dalam hal ini beberapa Negara menganut 

penggolongan kelas hotel berdasarkan Grade System (sistem tarif) dan Star 

System (urutan bintang). 

 

2.4 Pajak Hotel 

2.4.1 Pengertian Pajak Hotel 

Menurut Peraturan Daerah Kota Semarang No.13 Tahun 2001 tentang 

Pajak Hotel. Pajak hotel adalah Pungutan Daerah atas pelayanan hotel. Hotel 

adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat 

menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan 

dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan 

dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran. 

Peraturan Daerah No.13 Tahun 2001 ini masih mengacu pada UU No.34 Tahun 

2000 tentang Perubahan atas UU Republik Indonesia No. 18 Tahun 1997 tentag 

Pajak Derah dan Retribusi Daerah, dan PP No.19 Tahun 1997 tentang Pajak 

Daerah.  



20 

 

2.4.2 Objek Pajak Hotel 

Objek Pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran 

di hotel, termasuk di dalamnya : 

a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek atau jangka panjang 

termasuk tempat kost, wisma, pondok wisata dan gedung pertemuan; 

b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal 

jangka pendek maupun jangka panjang yang sifatnya memberikan kemudahan 

dan kenyamanan; 

c. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan. 

Dikecualikan dari Obyek Pajak adalah : 

a. Penyewaan Rumah atau kamar dan/atau fasilitas tempat tinggal lainnya yang 

tidak menyatu dengan hotel; 

b. Pelayanan tinggal untuk kegiatan sosial dan keagamaan; 

c. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan di hotel yang dipergunakan 

oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran; 

d. Pertokoan, Perkantoran, Perbankan, Salon yang dipergunakan oleh umum di 

hotel; 

e. Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat 

dimanfaatkan oleh umum; 

f. Tempat kost dengan jumlah kurang dari 10 kamar. 

2.4.3 Wajib Pajak Hotel 

Wajib Pajak adalah pengusaha hotel termasuk didalamnya Tempat 

Kost,Wisma, Pondok Wisata dan Gedung Pertemuan. 
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2.4.4 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Hotel 

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada 

hotel termasuk didalamnya Tempat Kost, Wisma, Pondok Wisata dan Gedung 

Pertemuan. Tarif pajak ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari dasar 

pengenaan pajak. Wajib Pajak wajib menggunakan nota penjualan sebagai bukti 

atas pembayaran yang dilakukan kepada hotel. Nota penjualan disediakan oleh 

Wajib Pajak dengan terlebih dahulu diporporasi atau diberi tanda khusus oleh 

Pemerintah Daerah. Apabila Wajib Pajak menggunakan mesin Cash Register 

wajib memasukkan program pengenaan pajak hotel sebesar 10 % (sepuluh persen) 

dan kepada konsumen diberikan nota Cash Register sebagai bukti 

pembayarannya. 

2.4.5 Tatacara Pemungutan Pajak Hotel 

Pajak dipungut berdasarkan penetapan Walikota atau dibayar sendiri oleh 

Wajib Pajak. Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajak yang dipungut dengan 

menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang 

dipersamakan. Wajib pajak memenuhi kewajiban pajak sendiri dengan 

menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Derah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak 

Daerah Kurang  Bayar (SKPDKB), dan atau Surat Ketetapan Pajak Daerah 

Kurang Tambahan (SKPDKBT). 

Pemungutan pajak hotel dilakukan melalui tahap-tahap berikut :  

a. Pelaporan Pajak dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) 

Wajib pajak melaporkan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk 

tentang pajak hotel. Untuk itu wajib pajak mengisi Surat Pemberitahuan Pajak 
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Daerah (SPTPD) yang harus disampaikan selambat-lambatnya lima belas hari 

setelah berakhirnya masa pajak dan dilengkapi dokumen yang berkaitan 

dengan pembayaran atas hotel, sesuai dengan ketetapan Walikota. 

Permohonan memperpanjang waktu penyampaian SPTPD untuk jangka waktu 

tertentu dapat diterima apabila dengan alasan yang jelas. SPTPD dianggap 

tidak dimasukkan jika wajib pajak tidak melaksanakan ketentuan pengisisan 

dan penyampaian SPTPD yang telah ditetapkan. Wajib pajak yang tidak 

melaporkan atau melaporkan tidak sesuai dengan batas waktu yang telah 

ditentukan akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan 

ketentuan dalam peraturan daerah.  

b. Cara Pemungutan Pajak Hotel 

Pemungutan pajak hotel tidak dapat diborongkan. Artinya seluruh proses 

kegiatan pemungutan pengambilan pajak hotel tidak dapat diserahkan kepada 

pihak ketiga. Walau kemungkinkan adanya kerjasama dengan pihak ketiga 

dalam proses pemungutan pajak, antara lain pencetakan formulir perpajakan, 

pengiriman surat-surat kepada wajib pajak atau penghimpunan data objek dan 

wajib pajak, kegiatan penghitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan 

penyetoran pajak dan penagihan pajak. 

c. Penetapan Pajak Hotel 

Berdasarkan SPTPD yang dilaporkan Wajib Pajak, Walikota atau pejabat 

yang ditunjuk oleh walikota menetapkan pajak hotel yang terutang dengan 

menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). SKPD harus dilunasi 

oleh wajib pajak paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya SKPD 
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oleh wajib pajak. Apabila setelah lewat waktu yang ditentukan, wajib pajak 

tidak atau kurang membayar pajak terutang dalam SKPD, wajib pajak 

dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan 

dan ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).  

d. Ketetapan Pajak 

Dalam jangka waktu lima tahun sesudah saat terutangnya pajak, walikota 

dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) 

dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), 

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN). Surat ketetapan pajak 

diterbitkan berdasarkan pemeriksaan atas SPTPD yang disampaikan oleh 

wajib pajak.  

e. Pembayaran Pajak Hotel  

Pajak hotel terutang dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam 

peraturan daerah, yaitu 1 (satu) bulan takwim. Pembayaran pajak yang 

terutang dilakukan ke kas daerah, atau tempat lain yang ditunjuk oleh 

Walikota sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD,SKPDKB, 

SKPDKBT dan STPD. Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain 

yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas daerah paling 

lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh walikota. 

Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak 

Daerah (SSPD). Permohonan wajib pajak untuk mengangsur pembayaran 

pajak yang terutang harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan 

dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang 
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belum atau kurang dibayar sesuai kurun waktu tertentu setelah memenuhi 

persyaratan yang ditentukan.  

f. Penagihan Pajak Hotel 

 Apabila pajak hotel yang terutang tidak dilunasi setelah jatuh tempo 

pembayaran, walikota atau pejabat yang ditunjuk akan melakukan tindakan 

penagihan pajak. Penagihan pajak dilakukan dengan terlebih dahulu 

memberikan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis 

sebagai awal tindakan penagihan pajak. Surat teguran atau surat peringatan 

dikeluarkan tujuh hari sejak jatuh tempo pembayaran pajak dan dikeluarkan 

oleh pejabat yang ditunjuk walikota. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak 

surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis diterimanya, 

wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang. Selanjutnya, bila jumlah 

pajak terutang masih harus dibayar dan tidak dilunasi dalam jangka waktu 

tertentu yang ada dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya 

yang sejenis maka jumlah pajak yang harus dibayar, ditagih dengan surat 

paksa dan dapat dilanjutkan dengan tindakan penyitaan, pelarangan, 

pencegahan dan penyanderaan bila wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya 

sebagaimana mestinya.  

g. Keberatan  

Wajib pajak yang tidak puas atas penetapan pajak yang dilakukan oleh 

walikota dapat mengajuan keberatan hanya kepada walikota atau pejabat yang 

ditunjuk. Apabila wajib pajak berpendapat bahwa jumlah pajak dalam surat 

ketetapan pajak (SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDLB) tidak 
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sebagaimana semestinya, wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya 

kepada walikota yang menerbitkan surat ketetapan pajak tersebut. Keberatan 

yang diajukan adalah terhadap materi atau isi dari ketetapan dengan membuat 

perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar menurut perhitungan wajib 

pajak. Perhitungan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam 

peraturan daerah tentang pajak hotel dimaksud. Keputusan yang diterbitkan 

oleh walikota disampaikan kepada wajib pajak untuk dilaksanakan. Hal ini 

tidak menutup kemungkinan keputusan keberatan tersebut tidak memuaskan 

wajib pajak, sehingga wajib pajak diberi hak untu melakukan perlawanan 

secara hukum, untuk memperoleh penetapan pajak yang sesuai dengan yang 

ditentukan dalam peraturan. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan 

banding kepada pengadilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya 

yang ditetapkan oleh bupati atau walikota atau pejabat yang ditunjuk. 

 

2.5 Hasil – Hasil Penelitian Terdahulu 

Adapun penelitian terdahulu adalah sebagai berikut : 

No Judul Penelitian Peneliti Hasil Penelitian 
1. Kontribusi Pajak 

Daerah dan Retribusi 
Daerah terhadap PAD 
dan APBD Guna 
Mendukung 
Pelaksanaan Otonomi 
Daerah (Studi Kasus 
Pemerintah Daerah 
Kota Bogor) 

Mohammad 
Riduansyah 
 

Dengan analisis efektivitas dan 
kontribusi didapatkan realisasi 
pajak daerah yang diterima 
Pemerintah Daerah Kota Bogor 
di tahun anggaran 1993/1994-
2000 memuaskan, dengan rata-
rata realisasi pajak daerah sebesar 
101,58 % per tahun dan rata-rata 
pertumbuhannya 22,89 % per 
tahun. Pajak Daerah mem-
berikan kontribusi terhadap 
APBD sebesar 7,81 %. 
Kontribusi terbesar terhadap 
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pajak daerah diberikan oleh pajak 
hotel restoran dengan angka 
39,08 % per tahun.  
 

2. Efektivitas Pajak 
Hotel Dan 
Kontribusinya 
Terhadap Pajak 
Daerah Di Kabupaten 
Semarang Tahun 
2000-2004 

Agus 
Rahmanto 
(2007) 

Efektivitas pengelolaan pajak 
hotel di Kabupaten Semarang 
tahun 2000-2004 menunjukkan 
cukup efektif, dengan rata-rata 
efektivitas 61,94 % pertahun. 
Tingkat efektivitas pajak hotel 
mengalami peningkatan untuk 
tiap tahunnya, mulai angka 43 % 
di tahun 2000 terus meningkat 
hingga tahun 2004 mencapai 
angka 92,26%. Kontribusi pajak 
hotel terhadap pajak daerah 
Kabupaten Semarang adalah 
10,9%, sisanya dipengaruhi oleh 
jenis pajak daerah lainnya. 
 

3. Evaluasi Penerimaan 
Pajak Hotel terhadap 
Pendapatan Asli 
Daerah Kabupaten 
Karanganyar 

Fitra Putra 
Atmaja 

Pada tahun 2006, 2007 dan 2008 
efektifitas penerimaan pajak hotel 
di Kabupaten Karanganyar dapat 
dikatakan belum efektif karena 
realisasi pajak hotel masih jauh 
dengan potensi pajak hotel yang 
ada di wilayah kabupaten 
Karanganyar. Untuk besarnya 
prosentase kontribusi pajak hotel 
terhadap pajak daerah Kabupaten 
Karanganyar rata-rata sebesar 2, 
5% pertahun, sedangkan 
prosentase kontribusi pajak hotel 
terhadap Pendapatan Asli Daerah 
Kabupaten Karanganyar rata-rata 
sebesar 0,83% pertahun. 

4. Analisis Efektivitas 
dan Efisiensi 
Pemungutan Pajak 
Hotel dan Retoran 
dalam Rangka 
Meningkatkan PAD 
di Kota Madiun  

Ira Hardiana 
Kusuma 

Tingkat efektifitas pajak hotel 
dan restoran di kota Madiun 
selama periode penelitian 
menunjukkan sudah efektif 
dengan nilai rasio 1,14 per tahun, 
sedangkan biaya pemungutan 
pajak hotel dan restoran dengan 
nilai rasio 0,24 per tahun. 
Kontribusi pajak hotel dan 
restoran terhadap pajak daerah 
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sebesar 0,13 per tahun dan 
kontribusi pajak hotel dan 
restoran terhadap pendapatan asli 
daerah sebesar 0,12 per tahun. 
Potensi pajak menunjukan 
karakteristik berkembang dan 
terbelakang. 

5. Efektivitas Pajak 
Pengambilan Bahan 
Galian Golongan C 
dan Kontribusinya 
Terhadap Pajak 
Daerah Di Kabupaten 
Semarang Tahun 
2004-2007 

Prasetiati 
Nurmalia 

Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa pemungutan pajak 
pengambilan bahan galian 
golongan C pada tahun 2004-
2007 sudah terealisasi dengan 
baik sesuai dengan target yang 
telah direncanakan oleh 
pemerintah daerah Kabupaten 
Semarang. Dilihat dari rasio 
efektif pada tahun 2004 sebesar 
100,58%, tahun 2005 sebesar 
101,02%, tahun 2006 sebesar 
100,31% dan tahun 2007 sebesar 
101,05%, menunjukkan bahwa 
semuanya berada diatas 90% 
yang berarti termasuk kategori 
efektif. Tetapi dilihat dari hasil 
penghitungan kontribusi pajak 
pengambilan bahan galian 
golongan C terhadap pajak 
daerah di Kabupaten Semarang, 
menunjukkan bahwa pada tahun 
2004 memiliki kontribusi sebesar 
0,45%, tahun 2005 sebesar 
0,60%, tahun 2006 sebesar 0,61% 
dan tahun 2007 sebesar 0,64%. 

6. Analisis Efisiensi dan 
Efektivitas Hasil 
Pemungutan Pajak 
Parkir di Kabupaten 
Sleman 

Meutia 
Fatchanie 
(2007) 
 

Pemungutan Pajak Parkir di 
Kabupaten Sleman masih 
dibawah potensi sebenarnya. 
Praktek pemungutan yang 
dilakukan oleh BPKKD Sleman 
dari tahun ke tahun semakin 
efisien, sedangkan tingkat 
efektivitasnya masih berfluktuatif 
atau dari tahun ke tahun 
mengalami kenaikan dan 
penurunan. 
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2.6 Kerangka Berpikir 

Dalam penelitian ini, peneliti menjabarkan klasifikasi permasalahan untuk 

melihat seberapa besar efektivitas pajak hotel dan kontribusi pajak tersebut 

terhadap pajak daerah dan PAD di Kota Semarang.  

Efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi sebagai akibat yang 

dikehendaki. Selanjutnya efektivitas harus dinilai atas tujuan yang bisa 

dilaksanakan dan bukan atas konsep tujuan yang maksimum. Bila konsep 

efektivitas dikaitkan dengan pemungutan pajak utama penerimaan pajak hotel, 

maka efektivitas yang dimaksudkan adalah seberapa besar realisasi penerimaan 

pajak hotel berhasil mencapai potensi yang seharusnya dicapai pada suatu periode 

tertentu (Halim, 2004). Perhitungan efektivitas pajak hotel dapat dilihat dari 

perbandingan data berupa realisasi dengan potensi penerimaan pajak hotel. 

Potensi pajak hotel dihitung dari tarif pajak dikalikan total pendapatan hotel 

selama satu tahun dengan tingkat hunian (accoupanccy) hotel mencapai 45% 

(sesuai ketetapan PHRI). Rasio efektivitas pajak hotel dianggap baik apabila rasio 

ini mencapai angka minimal 1 atau 100%. Dari perhitungan tersebut dilakukan 

intepretasi dengan menggunakan kriteria efektivitas pajak.  

Kontribusi merupakan sumbangan. Untuk mengetahui berapa besar 

sumbangan yang didapat pajak hotel terhadap pajak daerah dan PAD Kota 

Semarang selama 3 tahun, peneliti menggunakan persentase perbandingan antara 

realisasi penerimaan pajak hotel dengan realisasi penerimaan pajak daerah dan 

realisasi PAD dari tahun 2007 hingga tahun 2009.  
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Hasil dari perhitungan efektivitas dan kontribusi, kemudian dapat 

menggambarkan bagaimana efektivitas pajak hotel dan kontribusinya terhadap 

pajak daerah dan PAD Kota Semarang pada tahun 2007-2009 sebagaimana 

gambar 2.1 

. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu 

penelitian dengan mengumpulkan data–data,  mengungkapkan dan memaparkan 

data dan mengintreprestasikan  data.   Penelitian ini mendeskripsikan realisasi dan 

potensi Pajak Hotel, menghitung efektifitas pemungutan Pajak Hotel dan 

menganalisis kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

 

3.2 Populasi dan Sample Penelitian 

Populasi dari penelitian ini adalah pajak hotel. Sedangkan sampel dalam 

penelitian ini adalah pajak hotel Kota Semarang tahun 2007-2009. Adapun sampel 

dari Pajak Hotel berdasarkan obyek pajak hotel dipaparkan pada Tabel 3.1 

Tabel  3.1 
Sampel Penelitian Pajak Hotel Berdasarkan Obyek Pajak Hotel 

No Jenis Hotel Jumlah Hotel 
Tahun 2007 Tahun 2008 Tahun 2009 

1. Hotel Bintang 5 2 3 3 
2. Hotel Bintang 4 3 3 3 
3. Hotel Bintang 3 4 4 6 
4. Hotel Bintang 2 9 9 8 
5. Hotel Bintang 1 10 10 13 
6. Hotel Melati 3 16 16 15 
7. Hotel Melati 2 16 16 16 
8. Hotel Melati 1 19 19 18 
9. Losmen/kost * 12 14 15 
10. Wisma 11 12 11 
11. Gedung pertemuan 13 13 13 

TOTAL 115 118 120 
Sumber : DPKAD Kota Semarang 
*Jumlah objek pajak hotel atas losmen/kost berdasar angka perkiraan 
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3.3 Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Potensi Pajak Hotel 

       Potensi Pajak Hotel adalah hasil perhitungan dari  total pendapatan masing-

masing hotel dikalikan tingkat hunian dan tarif pajak hotel selama satu tahun yang 

dinyatakan dalam rupiah  

2. Realisasi Pajak Hotel 

Realisasi Pajak Hotel adalah hasil penerimaan Pajak Hotel selama satu tahun 

yang dinyatakan dalam rupiah 

3. Pendapatan Asli Daerah  (PAD) 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah 

yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. PAD terdiri dari: pajak daerah, 

retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain 

pendapatan asli daerah. Besarnya Pendapatan Asli Daerah ini dintayatakan dalam 

satuan rupiah. 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam suatu penelitian merupakan faktor yang 

cukup penting yang mempengaruhi hasil penelitian. Pemilihan metode yang tepat 

akan diperoleh data yang tepat, relevan dan akurat, sehingga tujuan penelitian 

dapat tercapai. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai 

berikut: 
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3.4.1 Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi yaitu, mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, dan sebagainya (Arikunto, 2006). 

Metode dokumentasi adalah pengumpulan data dengan jalan melihat, membaca, 

mempelajari, kemudian mencatat data yang sudah ada hubungannya dengan 

obyek penelitian. Metode ini dilakukan dengan mengambil dokumentasi atau data 

yang mendukung penelitian seperti total PAD, penerimaan pajak hotel, dan 

potensi penerimaan pajak hotel. 

3.4.2 Metode Wawancara 

Metode wawancara atau interview adalah sebuah dialog yang dilakukan 

oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara (Arikunto, 

2006). Metode wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara 

menanyakan langsung data yang dibutuhkan kepada seseorang yang berwenang. 

Dalam wawancara ini yang menjadi responden adalah pegawai Dinas Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang bagian Pajak Daerah. Metode 

wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan dengan jawaban 

komprehensif kepada responden untuk menggali informasi mengenai berbagai 

faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak hotel dan kendala dalam penilaian 

efektivitas pajak daerah.  

 

3.5 Metode Analisis Data 

Penelitian ini melakukan uji analisis dengan mengumpulkan data – data 

kemudian mengintreprestasikan pada hasil – hasilnya. Variable yang telah 
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terkumpul, kemudian dikelompokkan dan dilakukan perhitungan untuk 

mengetahui hasil penelitian yang hendak dicapai . Adapun metode analisis data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

3.5.1 Analisis Deskriptif  Kuantitatif 

Metode analisis deskriptif berfungsi untuk mendeskriptifkan atau memberi 

gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data sampel atau populasi 

sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang 

berlaku umum. Sedangkan analisis deskriptif kuantitatif merupakan teknik 

penganalisaan data yang menggunakan angka-angka untuk menarik kesimpulan 

dari kejadian-kejadian yang dapat diukur. Dalam hal ini adalah dengan melakukan 

perbandingan terhadap hasil perhitungan penelitian. Penelitian deskriptif 

kuantitatif menyajikan data tentang realisasi penerimaan pajak hotel, potensi pajak 

hotel, total PAD dari tahun ke tahun. Total PAD dihitung dari penjumlahan dari 

total pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. 

Perhitungan realisasi penerimaan pajak hotel dihitung dengan 

menjumlahkan penerimaan pajak hotel per kelas hotel tiap tahun yang datanya 

diperoleh dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang. 

Sedangkan potensi pajak hotel dihitung dengan mengalikan total pendapatan 

masing-masing hotel tiap tahun dikalikan tingkat hunian 45% (berdasar ketetapan 

PHRI), lalu dikalikan dengan tarif hotel yang ditetapkan 10%. Total pendapatan 

hotel adalah total penerimaan pendapatan atas kamar dengan asumsi kamar terisi 

penuh. Potensi pajak hotel dihitung dengan rumus : 
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Potensi Pajak Hotel  =  P x  kPHRI x TP 

Keterangan : 

P  = Total pendapatan hotel selama satu tahun 

   (Total tarif hotel x Jumlah Kamar x 365 hari) 

kPHRI = Ketetapan PHRI untuk tingkat standart accoupancy hotel = 45% 

    (tercantum dalam Dasar Pengenaan Pajak Hotel pada lampiran 8) 

TP  = Tarif Pajak Hotel sebesar 10 % 

3.5.2 Analisis runtun waktu (Time Series Analysis) 

Analisis ini pada hakekatnya adalah melihat pengukuran dari waktu ke 

waktu tertentu. Pengukuran dapat dilihat dari berbagai cara dan yang paling sering 

adalah dengan cara frekuensi, persentase, atau dengan cara melihat pusat 

kecenderungan (central tendency) dari suatu gejala atau kejadian 

(Rinduansyah,2003). Analisis runtun waktu atau time series analysis adalah suatu 

analisis terhadap pengamatan, pencatatan, dan penyusunan peristiwa yang diambil 

dari waktu ke waktu tersebut. Menurut J. Supranto M.A dalam Rahmayani (2006), 

time series analysis adalah analisa yang didasarkan atas data-data berkala (time 

series) yang sifatnya dinamis dan sudah memperhitungkan perubahan-perubahan, 

misalnya perubahan dari waktu (t-1) ke t dan dari t ke (t+1). Pada umumnya 

pengamatan dan pencatatan itu dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Misalnya: 

harian, mingguan, bulanan, caturwulan, enam bulanan, tahunan dan sebagainya. 

Data berkala (time series) adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke 

waktu untuk menggambarkan perkembangan atau pertumbuhan suatu variabel. 

Data deret waktu adalah sekumpulan hasil observasi - observasi yang diatur dan 
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didapat menurut urutan-urutan kronologis, biasanya dalam interval waktu yang 

sama. Rangkaian waktu yang dimaksud adalah serangkaian pengamatan terhadap 

suatu peristiwa, kejadian, gejala, atau variabel yang diambil dari waktu ke waktu, 

dicatat secara teliti menurut urutan waktu terjadinya dan kemudian disusun 

sebagai data statistik. Dari suatu rangkaian waktu akan dapat diketahui apakah 

peristiwa, kejadian, gejala, atau variable yang diamati berkembang mengikuti 

pola-pola perkembangan yang teratur atau tidak. Sekiranya suatu rangkaian waktu 

menunjukkan waktu yang teratur, maka dibuat suatu ramalan yang cukup kuat 

mengenai tingkah laku gejala yang dicatat, dan atas dasar ramalan itu dibuat 

rencana-rencana yang dapat dipertanggung jawabkan.  

Data yang akan dianalisa dalam metode time series ini adalah data-data 

mengenai pertumbuhan pajak hotel, dan efektivitas pajak hotel di Kota Semarang. 

3.5.3 Analisis Efektifitas (Tax Efectiveness) 

Efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau 

peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang ditetapkan. Menurut ahli 

manajemen Peter Drucker :“Effectiveness” means doing the right things. “Efficiency” 

means doing them right. (Handoko, 2003:7). Efektivitas adalah suatu keadaan yang 

terjadi sebagai akibat yang dikehendaki kalau seseorang melakukan sesuatu 

perbuatan dengan maksud tertentu dan memang dikehendakinya, maka orang itu 

dikatakan efektif bila menimbulkan akibat atau mempunyai maksud sebagaimana 

yang dikehendakinya (The Liang Gie,1997 dalam Halim Abdul, 2001). 

Sedangkan menurut Jone dan Pendlebury , adalah suatu ukuran keberhasilan atau 

kegagalan dari organisasi dalam mencapai suatu tujuan (Halim Abdul,2001). 
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Selanjutnya efektivitas harus dinilai atas tujuan yang bisa dilaksanakan dan bukan 

atas konsep tujuan yang maksimum. Jadi efektivitas menurut ukuran seberapa 

jauh organisasi berhasil mencapai tujuan yang layak dicapai (Richard M Steers 

dalam Magdalena Yamin, 1985 dalam Halim Abdul, 2001). 

Efektivitas adalah secara harfiah, diartikan pengaruh dan mempunyai daya 

guna serta membawa hasil. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektivitas 

berasal dari kata efektif yang berarti tepat guna. Jadi efektivitas adalah suatu hal 

yang dikenakan dengan waktu yang cepat dan tepat kegunaannya. Tax 

efectiveness merupakan perbandingan antara penerimaan pajak aktual (actual 

yield) dengan potensi penerimaan pajak (potential yield). Efektivitas pajak secara 

tidak langsung menunjukkan seberapa besar keberhasilan daerah dalam 

mengumpulkan pajak dari potensi yang dimilikinya. Adapun rumus yang 

digunakan : 

 

Efektivitas  =     Realisasi pajak hotel    x  100% 

     Potensi pajak hotel 

 

Apabila perhitungan efektivitas pajak hotel menghasilkan presentase mendekati 

atau melebihi 100%, maka pajak hotel semakin efektif.   

 Berdasarkan hasil perhitungan efektivitas dari masing-masing golongan 

hotel akan dibandingkan dengan kriteria efektivitas  sebagaimana yang dipaparkan 

dalam Tabel 3.1 
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Tabel 3.2 
Kriteria Efektivitas  

Ukuran  Kriteria  
> 90%  

85% - 90%  
< 85%  

Efektif  
Cukup efektif  

Kurang  

Sumber : Arikunto, 1998 

3.5.4 Analisis Kontribusi 

Yaitu suatu alat analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak hotel terhadap 

penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kota Semarang, maka dibandingkan 

antara realisasi penerimaan pajak hotel terhadap PAD. Rumus yang digunakan 

untuk menghitung kontribusi sebagai berikut:  

 

 

Keterangan :  

Pn = Kontribusi penerimaan  pajak Hotel terhadap pajak daerah dan 

PAD (Rupiah)  

QY = Jumlah penerimaan PAD (Rupiah)  

QX = Jumlah penerimaan Pajak Hotel (Rupiah)  

 n   = Tahun (periode) tertentu.  

Dengan analisis ini kita akan mendapatkan seberapa besar kontribusi pajak 

hotel terhadap PAD di Kota Semarang. Dengan membandingkan hasil analisis 

tersebut dari tahun ke tahun selama tahun 2007-2009, kita akan mendapatkan hasil 

analisis yang berfluktuasi dari kontribusi tersebut dan akan diketahui kontribusi 

yang terbesar dan yang terkecil dari tahun ke tahun. Sehingga dapat diketahui 

           QXn 
Pn =   x 100% 
 QYn 
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seberapa besar peran pajak hotel dalam menyumbang kontribusi terhadap 

Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian 

A.  Realisasi Pajak Hotel 

Sebelum melihat berapa besar tingkat efektivitas pajak hotel dan 

kontribusinya terhadap pajak daerah dan PAD di Kota Semarang tahun 2007 

hingga tahun 2009, peneliti menjabarkan data realisasi penerimaan pajak hotel per 

kelas hotel di Kota Semarang pada tahun 2007-2009 yang diperoleh dari Dinas 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang. Tabel 4.1 

berikut ini adalah data realisasi penerimaan pajak hotel berdasarkan kelasnya di 

Kota Semarang tahun 2007-2009.  

Tabel 4.1  
Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Kota Semarang Tahun 2007-2009  

(dalam Rupiah)  

NO JENIS 
TAHUN 

2007 2008 2009 
1 BINTANG 5   6,188,465,464    5,945,598,390    6,457,976,544 
2 BINTANG 4   6,549,176,751    8,244,093,586    7,648,767,330 
3 BINTANG 3   3,316,835,771    3,185,037,992    3,656,806,745 
4 BINTANG 2   1,853,321,810    2,117,145,899    2,356,790,056 
5 BINTANG 1      759,522,641       797,173,270       865,778,640 
6 HOTEL MELATI 3      988,439,727    1,117,183,330    1,149,305,683 
7 HOTEL MELATI 2      186,065,000       219,859,701       262,550,063 
8 HOTEL MELATI 1      134,576,570       141,812,370       154,787,540 
9 LOSMEN / KOST        16,308,560         10,402,701         11,564,388 
10 WISMA      232,707,288       263,428,117       235,388,600 

11 GEDUNG 
PERTEMUAN      140,642,793       147,008,172       201,258,461 

 TOTAL REALISASI 20,366,062,375  22,188,743,528  23,000,974,050 
Sumber : DPKAD Kota Semarang (berdasar pada lampiran 2) 
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Total realisasi pajak hotel semakin meningkat dari tahun ke tahun.  Tahun 

2007, total realisasi pajak hotel adalah Rp. 20.336.062.375, dengan realisasi pajak 

hotel bintang 5 sebesar Rp. 6.118.465.464, pajak hotel bintang 4 sebesar Rp. 

6.549.176.751, pajak hotel bintang 3 sebesar Rp. 3.316.835.771, pajak hotel 

bintang 2 sebesar Rp. 1.853.321.810, pajak hotel bintang 1 sebesar 

Rp.759.522.641, pajak hotel melati 3 sebesar Rp. 988.439.727, pajak hotel melati 

2 sebesar Rp.186.065.000, pajak hotel melati 1 sebesar Rp.134.576.570, pajak 

hotel atas losmen/kost sebesar Rp.16.308.560, pajak hotel atas wisma sebesar 

Rp.232.707.288, dan pajak hotel yang didapat dari gedung pertemuan sebesar 

Rp.140.642.793. Realisasi pajak hotel tertinggi selama tahun 2007 didapat dari 

pajak hotel bintang 4 dan penerimaan terendah didapat dari losmen/kost. 

Tahun 2008, total realisasi pajak hotel adalah Rp. 22.188.743.528. 

Realisasi pajak hotel berasal dari penerimaan pajak hotel bintang 5 sebesar 

Rp.5.945.598.390, pajak hotel bintang 4 sebesar Rp.8.244.093.586, pajak hotel 

bintang 3 sebesar Rp. 3.185.037.992, pajak hotel bintang 2 sebesar 

Rp.2.17.145.899, pajak hotel bintang 1 sebesar Rp.797.173.270, pajak hotel 

melati 3 sebesar Rp.1.117.183.330, pajak hotel melati 2 sebesar Rp.219.859.701, 

pajak hotel melati 1 sebesar Rp.141.812.370, pajak hotel atas losmen/kost sebesar 

Rp.10.402.701, pajak hotel atas wisma sebesar Rp.263.428.117, dan pajak hotel 

yang didapat dari gedung pertemuan sebesar Rp.147.008.172. Realisasi pajak 

hotel tertinggi selama tahun 2008 didapat dari pajak hotel bintang 4 dan 

penerimaan terendah didapat dari losmen/kost.  
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Di tahun 2009, total realisasi pajak hotel mencapai Rp.23.000.974.050. 

Realisasi pajak hotel berasal dari penerimaan pajak hotel bintang 5 sebesar Rp. 

6.457.976.544, pajak hotel bintang 4 sebesar Rp.7.648.767.330, pajak hotel 

bintang 3 sebesar Rp.3.656.806.745, pajak hotel bintang 2 sebesar 

Rp.2.356.790.056, pajak hotel bintang 1 sebesar Rp.865.778.640, pajak hotel 

melati 3 sebesar Rp. 1.149.305.683, pajak hotel melati 2 sebesar Rp.262.550.063, 

pajak hotel melati 1 sebesar Rp.154.787.540, pajak hotel atas losmen/kost sebesar 

Rp.11.564.388, pajak hotel atas wisma sebesar Rp.235.388.600, dan pajak hotel 

yang didapat dari gedung pertemuan sebesar Rp.201.258.461. Realisasi pajak 

hotel tertinggi selama tahun 2009 didapat dari pajak hotel bintang 4 dan 

penerimaan terendah didapat dari losmen/kost. 

Realisasi pajak hotel per kelas hotel selama tahun 2007 sampai 2009 

menunjukan flukuasi, seperti tampak pada grafik yang terdapat dalam gambar 4.1. 

Gambar 4.1. 
Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Kota Semarang Tahun 2007-2009 
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   Sumber : Data penelitian diolah tahun 2010 berdasar Tabel 4.1. 
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Realisasi pajak hotel bintang 5 tahun 2007 menunjukkan angka 

Rp.6.188.465.464, di tahun 2008 merosot di angka Rp. 5.945.598.390 dan tahun 

2009 meningkat di angka Rp.6.457.976.544. Realisasi pajak hotel bintang 4 tahun 

2007 menunjukan angka yang lebih tinggi dibanding hotel bintang 5. Penerimaan 

pajak hotel bintang 4 tahun 2007 sebesar Rp. 6.549.176.751, tahun 2008 melonjak 

naik ke angka Rp. 8.244.093.586 dan tahun 2009 menurun di angka 

Rp.7.648.767.330. Realisasi pajak hotel bintang 3 tahun 2007 berada di posisi 

Rp.3.316.835.771,  tahun 2008 turun di angka Rp.3.185.037.992 dan tahun 2009 

meningkat di angka Rp. 3.656.806.745. Realisasi pajak hotel bintang 2 tahun 2007 

adalah Rp.1.853.321.810, tahun 2008 meningkat di angka Rp.2.117.145.899, dan 

tahun 2009 kembali meningkat di angka Rp. 2.356.790.056. Realisasi pajak hotel 

bintang 1 tahun 2007 adalah Rp. 759.522.641, meningkat di tahun 2008 di angka 

Rp.797.173.270, dan terus meningkat sehingga tahun 2009 mencapai angka 

Rp.865.778.640. 

Realisasi pajak hotel melati 3 di tahun 2007 berada di angka 

Rp.988.439.727, tahun 2008 meningkat di angka Rp.1.117.183.330, dan tahun 

2009 kembali meningkat di angka Rp.1.149.305.683. Realisasi pajak hotel melati 

2 tahun 2007 sebesar Rp. 186.065.000, tahun 2008 meningkat di angka 

Rp.219.859.701, dan terus meningkat di tahun 2009 mencapai angka 

Rp.262.550.063. Realisasi pajak hotel melati 1 tahun 2007 sebesar 

Rp.134.576.570, di tahun 2008 meningkat di angka Rp. 141.812.370, dan di tahun 

2009 kembali meningkat di angka Rp.154.787.540. Realisasi pajak atas 

losmen/kost di tahun 2007 adalah Rp. 16.308.560, di tahun 2008 menurun tajam 
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di angka Rp.10.402.701, dan tahun 2009 sedikit meningkat di angka 

Rp.11.564.388. Penerimaan pajak hotel kelas wisma di tahun 2007 sebesar 

Rp.232.707.288, di tahun 2008 meningkat menjadi Rp.263.428.117, namun di 

tahun 2009 mengalami penurunan di angka Rp.235.388.600. Penerimaan pajak 

hotel yang berasal dari gedung pertemuan, tahun 2007 berada di angka 

Rp.140.642.793, tahun 2008 mengalami peningkatan  di angka Rp.147.008.172, 

dan terus meningkat di tahun 2009 sehingga berada di angka Rp. 201.258.461. 

B. Potensi Pajak Hotel 

Potensi pajak hotel adalah tarif pajak dikalikan dengan Dasar Pengenaan 

Pajak (DPP) Hotel atau dalam artian pajak hotel adalah 10% dari total pendapatan 

hotel dengan tingkat hunian 45%. Potensi pajak hotel berdasarkan klasifikasi kelas 

hotel di Kota Semarang tahun 2007-2009 dapat dilihat dalam tabel 4.2 berikut.  

Tabel 4.2  
Potensi Pajak Hotel di Kota Semarang Tahun 2007-2009  

(dalam Rupiah)  

NO JENIS 
TAHUN 

2007 2008 2009 
1 BINTANG 5 5,010,856,875 7,838,831,250 8,848,558,125 
2 BINTANG 4 5,039,553,075 5,039,553,075 5,938,961,585 
3 BINTANG 3 1,935,599,723 1,935,599,723 4,482,452,011 
4 BINTANG 2 1,987,589,907 2,849,080,500 2,996,983,355 
5 BINTANG 1 1,096,910,775 1,154,065,669 1,822,887,563 
6 HOTEL MELATI 3 1,310,379,930 1,321,021,688 1,191,924,473 
7 HOTEL MELATI 2 244,297,238 244,297,238 295,829,033 
8 HOTEL MELATI 1 74,060,325 80,466,075 93,532,163 
9 LOSMEN / KOST  -  -  - 
10 WISMA 450,682,848 450,682,848 389,540,786 

11 GEDUNG 
PERTEMUAN  -  -  - 

 TOTAL POTENSI 17,149,930,696 20,913,598,065 26,060,669,091 
Sumber : data penelitian diolah 2010 pada lampiran 3 
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Total potensi pajak hotel semakin meningkat dari tahun ke tahun.  Tahun 

2007, total potensi pajak hotel adalah Rp. 17.149.930.696, dengan potensi pajak 

hotel bintang 5 sebesar Rp. 5.010.856.875, potensi pajak hotel bintang 4 sebesar 

Rp.5.039.553.075, potensi pajak hotel bintang 3 sebesar Rp. 1.935.599.723, 

potensi pajak hotel bintang 2 sebesar Rp.1.935.599.723, potensi pajak hotel 

bintang 1 sebesar Rp.1.096.910.775, potensi pajak hotel melati 3 sebesar 

Rp.1.310.379.930, potensi pajak hotel melati 2 sebesar Rp.244.297.238, potensi 

pajak hotel melati 1 sebesar Rp.74.060.325, dan potensi pajak hotel atas wisma 

sebesar Rp.450.682.848. Sedangkan untuk potensi pajak hotel atas losmen/kost 

dan gedung pertemuan, Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) 

Kota Semarang memang tidak memberlakukan perhitungan potensi atas pajak 

hotel losmen/kost dan gedung pertemuan. 

Tahun 2008, total potensi pajak hotel adalah Rp. 20.913.598.065. Potensi 

pajak hotel tersebut berasal dari potensi pajak hotel bintang 5 sebesar 

Rp.7.838.831.250, potensi pajak hotel bintang 4 sebesar Rp.5.039.553.075, 

potensi pajak hotel bintang 3 sebesar Rp. 1.935.599.723, potensi pajak hotel 

bintang 2 sebesar Rp.2.849.080.500, potensi pajak hotel bintang 1 sebesar 

Rp.1.154.065.699, potensi pajak hotel melati 3 sebesar Rp.1.321.021.688, potensi 

pajak hotel melati 2 sebesar Rp.244.297.238, potensi pajak hotel melati 1 sebesar 

Rp.80.466.075, dan potensi pajak hotel atas wisma sebesar Rp.450.682.848. 

Sedangkan untuk potensi pajak hotel atas losmen/kost dan gedung pertemuan, 

Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang memang 
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tidak memberlakukan perhitungan potensi atas pajak hotel losmen/kost dan 

gedung pertemuan./kost.  

Tahun 2009, total potensi pajak hotel adalah Rp. 26.060.669.091. Potensi 

pajak hotel tersebut berasal dari potensi pajak hotel bintang 5 sebesar 

Rp.8.848.558.125, potensi pajak hotel bintang 4 sebesar Rp.5.938.961.585, 

potensi pajak hotel bintang 3 sebesar Rp.4.482.452.011, potensi pajak hotel 

bintang 2 sebesar Rp.2.996.983.355, potensi pajak hotel bintang 1 sebesar 

Rp.1.822.887.563, potensi pajak hotel melati 3 sebesar Rp.1.191.924.473, potensi 

pajak hotel melati 2 sebesar Rp.295.829.033, potensi pajak hotel melati 1 sebesar 

Rp.93.532.163, dan potensi pajak hotel atas wisma sebesar Rp.263.428.117. 

Sedangkan untuk potensi pajak hotel atas losmen/kost dan gedung pertemuan, 

Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang memang 

tidak memberlakukan perhitungan potensi atas pajak hotel losmen/kost dan 

gedung pertemuan./kost.  

Potensi pajak hotel per kelas hotel selama tahun 2007 sampai 2009 selalu 

mengalami peningkatan, kecuali potensi pajak hotel melati 3 dan wisma, seperti 

tampak pada grafik yang terdapat dalam gambar 4.2.  
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Gambar 4.2. 
Potensi Penerimaan Pajak Hotel di Kota Semarang Tahun 2007-2009 
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Sumber : Data penelitian diolah 2010 dari Tabel 4.2.  

Potensi pajak hotel bintang 5 tahun 2007 menunjukkan angka 

Rp.5.010.856.875, di tahun 2008 meningkat di angka Rp. 7.838.831.250 seiring 

dengan adanya penambahan hotel bintang 5 baru (Hotel Gumaya) dan tahun 2009 

potensi pajak hotel bintang 5 kembali meningkat di angka Rp.8.848.558.125. 

Potensi pajak hotel bintang 4 tahun 2007 menunjukan angka sedikit lebih tinggi 

dibanding hotel bintang 5. Potensi pajak hotel bintang 4 tahun 2007 sebesar Rp. 

5.039.553.075, tahun 2008 potensinya tetap di angka Rp. 5.039.553.075 karena 

tidak adanya perubahan wajib pajak dan tarif di tiap hotel cenderung tetap. Potensi 

pajak hotel bintang 4 meningkat dibandingkan tahun 2008, di tahun 2009 potensi 

pajak hotel bintang 4 berada di angka Rp.5.938.961.585. Potensi pajak hotel 

bintang 3 tahun 2007 berada di posisi Rp.1.935.599.723,  tahun 2008  tetap di 

angka Rp.1.935.599.723 dan tahun 2009 meningkat drastis di angka Rp. 

4.482.452.011 karena adanya penambahan wajib pajak baru (hotel baru) yaitu 
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Hotel Ibis dan Hotel Semesta. Potensi pajak hotel bintang 2 tahun 2007 adalah 

Rp.1.987.589.907, tahun 2008 meningkat cukup tinggi menjadi Rp.2.849.080.500, 

dan tahun 2009 kembali meningkat di angka Rp. 2.996.983.355. Potensi pajak 

hotel bintang 1 tahun 2007 adalah Rp.1.096.910.775, meningkat di tahun 2008 di 

angka Rp.1.154.065.669, dan terus meningkat sehingga tahun 2009 mencapai 

angka Rp.1.822.887.563. 

Potensi pajak hotel melati 3 di tahun 2007 berada di angka 

Rp.1.310.379.930, meningkat di tahun 2008 di angka Rp.1.321.021.688, dan di 

tahun 2009 mengalami peningkatan di angka Rp.1.191.924.473. Potensi pajak 

hotel melati 2 tahun 2007 sebesar Rp. 244.297.238, tahun 2008 meningkat di 

angka Rp.244.297.238, dan terus meningkat di tahun 2008 mencapai angka 

Rp.295.829.033. Potensi pajak hotel melati 1 tahun 2007 sebesar Rp.74.060.325, 

di tahun 2008 meningkat di angka Rp. 80.466.075, dan di tahun 2009 kembali 

meningkat di angka Rp.93.532.163. Potensi pajak hotel kelas wisma di tahun 

2007 sebesar Rp.450.682.848, di tahun 2008 tetap di level Rp.450.682.848, 

namun di tahun 2009 mengalami penurunan di angka Rp.389.540.786 karena 

adanya penghapusan wajib pajak yaitu wisma Graha Agung. Potensi pajak atas 

losmen/kost di tahun 2007 sampai tahun 2009, tidak dihitung karena pihak 

DPKAD Kota Semarang tidak menentukan target pajak losmen/kost dengan 

menghitung potensi dari wajib pajak losmen/kost, dianggap bahwa pajak hotel 

untuk kelas wisma/kost dinilai tidak potensial. Selain pajak losmen/kost, potensi 

pajak hotel yang berasal dari gedung pertemuan selama tahun 2007 sampai tahun 

2009 juga tidak dihitung karena pendapatan gedung pertemuan tidak tentu tiap 
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tahunnya. Tingkat hunian dari gedung pertemuan tidak bisa disama-ratakan 

dengan hotel pada umumnya yaitu 45 % (sesuai ketetapan PHRI), karena 

tergantung seberapa sering gedung pertemuan itu dipakai,. 

4.1.2 Pertumbuhan Pajak Hotel 

Pertumbuhan pajak hotel dianalisis dengan metode analisis time series 

dengan melihat perubahan realisasi pajak hotel tahun ke-n dengan tahun 

sebelumnya (n-1). Rumus pertumbuhan pajak hotel dihitung dengan perubahan 

realisasi pajak hotel tahun perhitungan (realisasi tahun n dikurangi realisasi tahun 

n-1) kemudian dibandingkan dengan realisasi pajak hotel tahun sebelumnya. 

Tingkat pertumbuhan pajak hotel dinyatakan dalam persentase. Untuk melihat 

tingkat pertumbuhan pajak hotel dapat dilihat dalam tabel 4.3 berikut ini : 

Tabel 4.3 
Tingkat pertumbuhan pajak hotel di Kota Semarang Tahun 2007-2009 

No Jenis Tahun 2007 Tahun 2008 Tahun 2009 
1. BINTANG 5 -8,049% -3,925% 8,618%
2. BINTANG 4 19,119% 25,880% -7,221%
3. BINTANG 3 13,966% -3,974% 14,812%
4. BINTANG 2 21,469% 14,235% 11,319%
5. BINTANG 1 -33,523% 4,957% 8,606%
6. HOTEL MELATI 3 11,871% 13,025% 2,875%
7. HOTEL MELATI 2 -18,273% 18,163% 19,417%
8. HOTEL MELATI 1 797,959% 5,377% 9,150%
9. LOSMEN / KOST -8,222% -36,213% 11,167%
10. WISMA 11,004% 13,201% -10,644%

11. GEDUNG 
PERTEMUAN 32,662% 4,526% 

36,903%
TOTAL PER TAHUN 5,707% 8,950% 3,661%
Sumber : data diolah 2010 pada lampiran 4 

 Tingkat pertumbuhan pajak hotel tahun 2007 adalah 5,71 %. Tingkat 

pertumbuhan pajak hotel yang paling tinggi didapat dari pajak hotel kelas melati 1 
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sebesar 797,95 %, berarti realisasi pajak hotel kelas melati 1 di tahun 2007 

mengalami peningkatan yang signifikan 797,95 % (lebih dari 100%) 

dibandingkan dengan tahun 2006. Tingkat pertumbuhan pajak hotel yang terendah 

tahun 2007 didapat dari pajak hotel bintang 1 dengan persentase -33,52 %, hal ini 

berarti realisasi pajak hotel bintang 1 mengalami penurunan dibanding realisasi 

pajak hotel tahun 2006. Tingkat pertumbuhan pajak hotel tahun 2008 adalah 8,95 

%. Tingkat pertumbuhan pajak hotel yang paling tinggi didapat dari pajak hotel 

kelas bintang 4 sebesar 25,88 %, berarti realisasi pajak hotel kelas bintang 4 di 

tahun 2008 mengalami peningkatan 25,88 % dibandingkan dengan tahun 2007. 

Tingkat pertumbuhan pajak hotel yang terendah tahun 2008 didapat dari pajak 

hotel atas losmen/kost dengan persentase -26,21 %, hal ini berarti realisasi pajak 

hotel atas losmen/kost mengalami penurunan 26,21 % dibanding realisasi pajak 

hotel tahun 2007. Tingkat pertumbuhan pajak hotel tahun 2009 adalah 3,66 %. 

Tingkat pertumbuhan pajak hotel yang paling tinggi didapat dari pajak hotel atas 

gedung pertemuan sebesar 36,90 %, berarti realisasi pajak hotel atas gedung 

pertemuan di tahun 2009 mengalami peningkatan 36,90 % dibandingkan dengan 

tahun 2008. Tingkat pertumbuhan pajak hotel yang terendah tahun 2008 didapat 

dari pajak hotel wisma dengan persentase -10,64 %, hal ini berarti realisasi pajak 

hotel wisma mengalami penurunan 26,21 % dibanding realisasi pajak hotel tahun 

2006. 

4.1.3 Analisis Efektivitas Pajak Hotel 

Efektivitas pajak hotel adalah perbandingan antara realisasi dan potensi 

pajak hotel. Realisasi pajak dikatakan baik apabila lebih besar dari potensinya, 



50 

 

atau mendekati potensi yang ada. Semakin tinggi efektivitas pajak, semakin 

efektif pelaksanaan pemungutan pajak. 

A. Efektivitas Pajak Hotel tahun 2007 

Perbandingan antara realisasi dan potensi pajak hotel di Kota Semarang 

tahun 2007 untuk masing-masing kelas hotel, digambarkan jelas pada grafik 

dalam gambar 4.3 berikut ini:  

Gambar 4.3. 
Realisasi dan Potensi Pajak Hotel Kota Semarang Tahun 2007 
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Sumber : data penelitian diolah tahun 2010 berdasar lampiran 5 

Besarnya efektivitas penerimaan pajak hotel di Kota Semarang tahun 2007 

dapat dilihat dalam tabel 4.4 berikut ini : 
 

Tabel 4.4 
Efektivitas Pajak Hotel Kota Semarang Tahun 2007 

NO JENIS EFEKTIVITAS KETERANGAN 
1 BINTANG 5 123,50 % Efektif 
2 BINTANG 4 129,95 % Efektif 
3 BINTANG 3 171,36 % Efektif 
4 BINTANG 2 93,24 % Efektif 
5 BINTANG 1 69,24 % Kurang efektif 
6 HOTEL MELATI 3 75,43 % Kurang efektif 
7 HOTEL MELATI 2 76,16 % Kurang efektif 
8 HOTEL MELATI 1 181,71 % Efektif 
9 LOSMEN / KOST - - 
10 WISMA 51,63 % Kurang efektif 
11 GEDUNG PERTEMUAN - - 
 TOTAL 118,75 % Efektif 

        Sumber : data penelitian diolah 2010 pada lampiran 5 
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Perhitungan efektivitas pajak hotel Kota Semarang tahun 2007 untuk 

masing-masing kelas hotel adalah sebagai berikut : 

Hotel bintang 5    =   Rp. 6.188.465.464   = 123,50 %   
    Rp. 5.010.856.875 

Hotel bintang 4    =   Rp. 6.549.176.751   = 129,95 % 
    Rp. 5.039.553.075 

Hotel bintang 3    =   Rp. 3.316.835.771   =   171,36 %   
    Rp. 1.935.599.723 

Hotel bintang 2    =   Rp. 1.853.321.810   =   93,24 %    
    Rp. 1.987.589.907 

Hotel bintang 1    =   Rp.    759.522.641   =   69,24 %    
    Rp. 1.096.910.775 

Hotel melati 3      =   Rp.    988.439.727   =   75,43 %    
    Rp. 1.310.379.930 

Hotel melati 2      =   Rp.    186.065.000   =   76,16 %  
    Rp.    244.297.238 

Hotel melati 1      =   Rp.    134.576.570   =   181,71 % 
    Rp.      74.060.325 

Losmen / kost      =   Rp.      16.308.560   =    - 
    Rp.    - 

Wisma       =   Rp.    232.707.288    =    51,63 %   
    Rp.    450.682.848 

Gedung pertemuan =  Rp.    140.642.793   =    -   
    Rp.    - 

 Efektivitas pajak hotel tertinggi adalah pajak hotel melati 1 ( sebesar 

181,71 %), dan efektivitas pajak hotel terendah adalah pajak hotel atas wisma 

(sebesar 51,63 %). Untuk pajak hotel atas losmen/kost dan gedung pertemuan 

tidak dapat dihitung efektivitasnya karena potensi losmen/kost dan gedung 

pertemuan tidak diketahui.  
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Pada tahun 2007, tingkat efektivitas pajak hotel di Kota Semarang, secara 

totalitas adalah sebagai berikut : 

=  Realisasi pajak  = Rp. 20.366.062.375   =  118,75 % 
     Potensi pajak Rp. 17.149.930.696 

Dari penghitungan diatas diperoleh tingkat efektivitas pajak hotel di Kota 

Semarang pada tahun 2007 sebesar  118,75 %. 

B. Efektivitas Pajak Hotel Tahun 2008 

Perbandingan antara realisasi dan potensi pajak hotel di Kota Semarang 

tahun 2008 untuk masing-masing kelas hotel, digambarkan jelas pada grafik 

dalam gambar berikut : 

Gambar 4.4 
Realisasi dan Potensi Pajak Hotel Kota Semarang Tahun 2008 
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Sumber : data penelitian diolah tahun 2010 berdasar lampiran 5 

Besarnya efektivitas penerimaan pajak hotel di Kota Semarang tahun 2008 

dapat dilihat dalam tabel 4.5 berikut ini : 
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Tabel 4.5 
Efektivitas Pajak Hotel Kota Semarang Tahun 2008 

NO JENIS EFEKTIVITAS KETERANGAN 
1 BINTANG 5 75,85 % Kurang efektif 
2 BINTANG 4 163,59 % Efektif 
3 BINTANG 3 164,55 % Efektif 
4 BINTANG 2 74,31 % Kurang efektif 
5 BINTANG 1 69,07 % Kurang efektif 
6 HOTEL MELATI 3 84,57 % Kurang efektif 
7 HOTEL MELATI 2 89,99 % Cukup efektif 
8 HOTEL MELATI 1 176,24 % Efektif 
9 LOSMEN / KOST -  
10 WISMA 58,45 % Kurang efektif 
11 GEDUNG PERTEMUAN -  

  106,10 % Efektif 
        Sumber : Data penelitian diolah 2010 pada lampiran 5 

Perhitungan efektivitas pajak hotel Kota Semarang tahun 2008 untuk 

masing-masing kelas hotel adalah sebagai berikut : 

Hotel bintang 5    =   Rp. 5.945.598.390   =    75,85 % 
    Rp. 7.838.831.250 

Hotel bintang 4    =   Rp. 8.244.093.586   =    163,59 % 
    Rp. 5.039.553.075 

Hotel bintang 3    =   Rp. 3.185.037.992   =    164,55 % 
    Rp. 1.935.599.723 

Hotel bintang 2    =   Rp. 2.117.145.899   =    74,31 % 
    Rp. 2.849.080.500 

Hotel bintang 1    =   Rp.    797.173.270   =    69,07 % 
    Rp. 1.154.065.669 

Hotel melati 3      =   Rp. 1.117.183.330   =    84,57 %   
    Rp. 1.321.021.688 

Hotel melati 2      =   Rp.    219.859.701   =    89,99 % 
    Rp.    244.297.238 

Hotel melati 1      =   Rp.    141.812.370   =    176,24 %   
    Rp.      80.466.075 
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Losmen / kost      =   Rp.      16.308.560   =     - 
    Rp.    - 

Wisma       =   Rp.    232.707.288   =    58,45 %  
    Rp.    450.682.848 

Gedung pertemuan =  Rp.    140.642.793   =     - 
    Rp.    - 

 Efektivitas pajak hotel tertinggi adalah pajak hotel melati 1 ( sebesar 

176,24%), dan efektivitas pajak hotel terendah adalah pajak hotel atas wisma 

(sebesar 74 %). Untuk pajak hotel atas losmen/kost dan gedung pertemuan tidak 

dapat dihitung efektivitasnya karena potensi losmen/kost dan gedung pertemuan 

tidak diketahui. 

Pada tahun 2008, tingkat efektivitas pajak hotel di Kota Semarang, secara 

totalitas adalah sebagai berikut : 

=  Realisasi pajak  = Rp. 22.188.743.528   =  106,10 % 
     Potensi pajak Rp. 20.913.598.065 

Dari penghitungan diatas diperoleh tingkat efektivitas pajak hotel di Kota 

Semarang pada tahun 2008 sebesar  106,10 % 

C. Efektivitas Pajak Hotel Tahun 2009 

Perbandingan antara realisasi dan potensi pajak hotel di Kota Semarang 

tahun 2009 untuk masing-masing kelas hotel, digambarkan jelas pada grafik 

dalam gambar berikut :  
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Gambar 4.5. 
Realisasi dan Potensi Pajak Hotel Kota Semarang Tahun 2009 
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Sumber : data penelitian diolah tahun 2010 berdasar lampiran 5 

Besarnya efektivitas penerimaan pajak hotel di Kota Semarang tahun 2007 

dapat dilihat dalam tabel 4.4 berikut ini : 

Tabel 4.6 
Efektivitas Pajak Hotel Kota Semarang Tahun 2009 

NO JENIS EFEKTIVITAS KETERANGAN 
1 BINTANG 5 72,98 % Kurang efektif 
2 BINTANG 4 128,79 % Efektif 
3 BINTANG 3 81,58 % Kurang efektif 
4 BINTANG 2 78,64 % Kurang efektif 
5 BINTANG 1 47,49 % Kurang efektif 
6 HOTEL MELATI 3 96,42 % Efektif 
7 HOTEL MELATI 2 88,75 % Cukup efektif 
8 HOTEL MELATI 1 165,49 % Efektif 
9 LOSMEN / KOST - - 
10 WISMA 60,43 % Kurang efektif 
11 GEDUNG PERTEMUAN - - 
   88,26 % Cukup efektif 

        Sumber : data penelitian diolah 2010 pada lampiran 5 

Perhitungan efektivitas pajak hotel Kota Semarang tahun 2009 untuk 

masing-masing kelas hotel adalah sebagai berikut : 

Hotel bintang 5    =   Rp. 6.457.976.544   =    72,98 %  
    Rp. 8.848.558.125 
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Hotel bintang 4    =   Rp. 7.648.767.330   =    128,79 % 
    Rp. 5.938.961.585 

Hotel bintang 3    =   Rp. 3.656.806.745   =    81,58 % 
    Rp. 4.482.452.011 

Hotel bintang 2    =   Rp. 2.356.790.056   =    78,64 % 
    Rp. 2.996.983.355 

Hotel bintang 1    =   Rp.    865.778.640   =    47,49 %   
    Rp. 1.822.887.563 

Hotel melati 3      =   Rp. 1.149.305.683   =    96,42 %   
    Rp. 1.191.924.473 

Hotel melati 2      =   Rp.    262.550.683   =    88,75 %   
    Rp.    295.829.033 

 

Hotel melati 1      =   Rp.    154.787.540   =    165,49 %   
    Rp.      93.532.163 

Losmen / kost      =   Rp.      16.308.560   =     - 
    Rp.    - 

Wisma       =   Rp.    232.707.288    =     60,43 %  
    Rp.    450.682.848 

Gedung pertemuan =  Rp.    140.642.793   =       
    Rp.    - 

 Efektivitas pajak hotel tertinggi adalah pajak hotel melati 1 ( sebesar 

165,49 %), dan efektivitas pajak hotel terendah adalah pajak hotel bintang 1 

(sebesar 47,49 %). Untuk pajak hotel atas losmen/kost dan gedung pertemuan 

tidak dapat dihitung efektivitasnya karena potensi losmen/kost dan gedung 

pertemuan tidak diketahui.  

Pada tahun 2009, tingkat efektivitas pajak hotel di Kota Semarang, secara 

totalitas adalah sebagai berikut : 
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=  Realisasi pajak  = Rp. 23.000.974.050   =  88,26 % 
     Potensi pajak Rp. 26.060.669.091 

Dari penghitungan diatas diperoleh tingkat efektivitas pajak hotel di Kota 

Semarang pada tahun 2009 sebesar  88,26 %. 

 

4.1.4 Analisis Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah 

Perhitungan kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah di Kota 

Semarang dilakukan dengan menggunakan data realisasi penerimaan pajak hotel 

dan realisasi penerimaan pajak daerah dari tahun 2007 hingga tahun 2009. 

Berikut adalah hasil penelitian kontribusi pajak hotel terhadap pajak 

daerah di Kota Semarang dari tahun 2007 hingga tahun 2009  

Tabel 4.7 
Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pajak Daerah Kota Semarang 

Tahun 2007-2009  

Tahun Realisasi pajak  
Hotel (Rp)  

Pajak Daerah  
(Rp)  

Kontribusi 
(%) 

2007 20.366.062.375   128,535,917,610 15,84 % 
2008 22.188.743.528   143,460,194,601 15,47 % 
2009 23.000.974.050   154,185,765,696 14,92 % 

Rata-rata 15,41 % 
Sumber : data penelitian diolah 2010 pada lampiran 6 

Adapun perhitungan kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah di Kota 

Semarang adalah sebagai berikut 

Tahun 2007 =   Rp.  20.366.062.375    = 15,85 % 
       Rp.128.535.917.610 
 
Tahun 2008 =   Rp.  22.188.743.528    = 15,47 % 
       Rp. 143.460.194.601 
 
Tahun 2009 =   Rp.  23.000.974.050    = 14,92 % 

      Rp. 154.185.765.696 
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Dari perhitungan tabel diatas dapat dilihat bahwa kontribusi pajak hotel 

terhadap Pajak Daerah Kota Semarang pada tahun 2007 hingga tahun 2009 

mengalami penurunan tiap tahunnya. Tahun 2007 kontribusi pajak hotel terhadap 

pajak daerah Kota Semarang berada di angka 15,85 %, di tahun 2008 menurun di 

angka 15,47 % dan tahun 2009 menurun di angka 14,92 %. Rata-rata konribusi 

per tahun  adalah 15,41 %. 

4.1.5 Analisis Kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD 

Perhitungan kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah di Kota 

Semarang dilakukan dengan menggunakan data realisasi penerimaan pajak hotel 

dan realisasi penerimaan pajak daerah dari tahun 2007 hingga tahun 2009. 

Berikut adalah hasil penelitian tentang kontribusi pajak hotel terhadap 

PAD di Kota Semarang dari tahun 2007 hingga tahun 2009 

Tabel 4.8 
Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang 

Tahun 2007-2009  

Tahun Realisasi pajak  
Hotel (Rp)  

Pendapatan Asli 
Daerah  
(Rp)  

Kontribusi 
(%) 

2007 20.366.062.375   238.237.998.997 8,55 % 
2008 22.188.743.528  267.914.250.403 8,28 % 
2009 23.000.974.050  305.610.067.567  7,53 % 

Rata-Rata 8,12 % 
Sumber : data penelitian diolah 2010 lampiran 7 

Adapun perhitungan kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah di Kota 

Semarang adalah sebagai berikut 

Tahun 2007 =   Rp.  20.366.062.375    = 8,55 % 
       Rp.238.237.998.997 
 
Tahun 2008 =   Rp.   22.188.743.528    = 8,28 % 
       Rp. 267.914.250.403 
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Tahun 2009 =   Rp.   23.000.974.050    = 7,53 % 

      Rp. 305.610.067.567 

Dari perhitungan tabel diatas dapat dilihat bahwa kontribusi pajak hotel 

terhadap PAD Kota Semarang pada tahun 2007 hingga tahun 2009 mengalami 

penurunan tiap tahunnya. Tahun 2007 kontribusi pajak hotel terhadap PAD Kota 

Semarang berada di angka 8,55 %, di tahun 2008 menurun di angka 8,28 % dan 

tahun 2009 menurun di angka 7,53 %. Sehingga ata-rata konribusi per tahunnya  

adalah 8,12%. 

 

4.2 Pembahasan 

A. Pertumbuhan Pajak Hotel 

Pertumbuhan pajak hotel dari tahun 2007 hingga 2009 menunjukkan hasil 

yang fluktuatif. Tahun 2007 pertumbuhan pajak hotel mencapai 5,70 %, hal ini 

berarti bahwa realisasi pajak hotel tahun 2007 yaitu Rp.20.366.062.375 meningkat 

5,70 % dibandingkan realisasi pajak hotel tahun 2006. Tahun 2008 pertumbuhan 

pajak hotel mencapai 8,95 %, hal ini berarti bahwa realisasi pajak hotel tahun 

2008 sebesar Rp. 22.188.743.528 meningkat 8,95 % dibanding tahun 2007. Tahun 

2009 pertumbuhan pajak hotel berada di angka 3,66 %, hal ini berarti bahwa 

realisasi pajak hotel tahun 2009 sebesar Rp.23.000974.050 meningkat 3,66 % 

dibanding realisasi tahun sebelumnya. Jadi meskipun tingkat pertumbuhan pajak 

hotel tidak selalu sama tiap tahunnya, tetapi pajak hotel tetap meningkat dari 

tahun ke tahun. 
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Pertumbuhan pajak hotel dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain : 

1.  Tingkat hunian (accoupancy) hotel. Apabila tingkat hunian hotel tiap tahun 

lebih besar daripada standar minimal PHRI (tingkat hunian hotel 45%), maka 

realisasi pajak hotel akan meningkat dan efektivitas juga semakin naik. 

2. Kenaikan harga atau inflasi. Kenaikan tarif hotel juga akan mempengaruhi 

pertumbuhan pajak hotel. Semakin tinggi tarif hotel maka semakin tinggi 

pajak hotel yang harus disetorkan ke Pemerintah Daerah (Kas Daerah DPKAD 

Kota Semarang)   

3. Stabilitas keamanan. Semakin aman kondisi suatu wilayah, maka semakin 

memberi kenyamanan wisatawan untuk berlibur dan menginap di hotel, maka 

penerimaan hotel pun akan meningkat. 

B. Efektivitas Pajak Hotel 

Dilihat dari sisi efektivitas pajak hotel selama tahun 2007 hingga 2009, 

efektivitas pajak hotel per kelas hotelnya menunjukkan fluktuasi, ada yang naik-

turun, ada yang meningkat bahkan ada yang menurun tiap tahunnya, namun secara 

totalitas efektivitas pajak hotel per tahun selama tahun 2007-2009 terus menurun 

dari tahun ke tahun. Tahun 2007 adalah tahun dimana efektifitas pajak mencapai 

lebih dari 100%, hal ini disebabkan Kota Semarang mempunyai event besar 

Semarang Pesona Asia. Tingkat hunian hotel bertambah seiring banyaknya 

wisatawan yang datang ke Kota Semarang. Namun sayangnya hal ini tidak diikuti 

pada tahun-tahun berikutnya. 

Efektivitas pajak hotel adalah perbandingan antara realisasi dan potensi 

pajak hotel. Realisasi pajak dikatakan baik apabila lebih besar dari potensinya, 



61 

 

atau mendekati potensi yang ada. Semakin tinggi efektivitas pajak, semakin 

efektif pelaksanaan pemungutan pajak. Pelaksanaan pemungutan pajak oleh 

Pemerintah Daerah Kota Semarang yang dalam hal ini dilakukan oleh Dinas 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang, telah dilakukan 

sudah sesuai dengan ketetapan undang-undang dan peraturan yang berlaku. 

Pemerintah Daerah Kota Semarang telah memiliki Peraturan Walikota (Perwal) 

Semarang No.42 Tahun 2008 yang mengatur tentang Mekanisme Pemungutan 

Pajak Daerah. 

Sesuai dengan Perwal tersebut, mekanisme pemungutan pajak adalah 

dimulai dari pendaftaran dan pendataan wajib pajak yang dilakukan oleh Seksi 

Pendaftaran dan Pendataan DPKAD. Pendataan Wajib pajak dilakukan secara 

update dan untuk objek baru maka diterbitkan NPWPD (Nomor Pokok Wajib 

Pajak Daerah). Pendaftaran objek dan subjek pajak daerah dilakukan oleh Wajib 

Pajak yang dituangkan dalam SPTPD. Setelah itu Seksi Penetapan DPKAD 

menetapkan pajak objek pajak, dengan perhitungan pajak yang dilakukan sendiri 

oleh WP (Wajib Pajak). Perhitungan self assessment ini berlaku untuk WP hotel 

dan WP pajak daerah lainnya kecuali WP reklame yang penetapan dan 

perhitungan pajaknya dilakukan oleh seksi penetapan DPKAD secara langsung 

dengan menerbitkan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah). 

Setelah masa jatuh tempo pajak, tiap bulannya WP wajib membayarkan 

pajaknya dan melampirkan laporan keuangannya. Apabila WP lalai atau tidak 

membayar pajak sesuai dengan aturan yang berlaku, maka Seksi Penagihan akan 

bertindak WP sesuai prosedur. Seksi Penagihan berfungsi memonitor penyetoran 
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Pajak Daerah dan melaksanakan penagihan. Monitor penyetoran pajak daerah 

dilakukan Seksi Penagihan dengan mengirim Surat Pemberitahuan Jatuh Tempo 

kepada WP, hal ini dilakukan untuk menghindari tunggakan. Apabila ada 

keterlambatan dalam pembayaran pajak maka Seksi Penagihan akan mengenakan 

denda 2% per bulan kepada WP yang terlambat membayar pajak. Selain itu Seksi 

Penagihan juga berhak melaksanakan penagihan apabila ada piutang pajak daerah 

(tunggakan) dengan prosedur, setelah diterbitkan surat teguran pertama,kedua dan 

ketiga dilakukan pemanggilan, namun apabila WP tidak mengindahkan,maka 

akan dilakukan operasi yustisi. 

Menurut sumber dari DPKAD, selama ini pelaksanaan pemungutan pajak 

pajak daerah dari jenis pajak hotel, tidak terjadi permasalahan berarti, misal 

keberatan hingga mengajukan banding ke pengadilan. Namun di lapangan 

memang sering terjadi, WP hotel mengajukan keberatan apabila pendapatan hotel 

jauh lebih rendah dari ketetapan pajak yang ditetapkan DPKAD, dikarenakan 

mungkin pihak hotel tidak bisa memenuhi tingkat hunian 45% sesuai yang 

ditetapkan oleh PHRI. Dalam hal ini WP harus menunjukan laporan keuangannya 

kepada DPKAD,apabila memang terbukti WP terlalu berat menanggung beban 

pajak maka DPKAD akan mengurangi pajak hotel utuk WP tersebut,dan 

mengeluarkan ketetapan pajak baru dengan ketetapan pajak yang lebih rendah 

sesuai dengan kemampuan dan pendapatan WP hotel. 

C.  Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah dan PAD 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, kontribusi pajak hotel terhadap 

pajak daerah, ternyata menurun tiap tahunnya, hal ini berbanding terbalik dengan 
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realisasi pajak hotel yang terus meningkat tiap tahunnya.Ini menunjukkan bahwa 

ada sumber pajak daerah lainnya selain pajak hotel, yang kontribusinya terhadap 

pajak daerah meningkat dari tahun ke tahun. Dimungkinkan ada sumber pajak 

daerah lain yang tingkat pertumbuhannya lebih tinggi, dan potensial berkontribusi 

pada pajak daerah.  

Begitu pula halnya yang terjadi dengan kontribusi pajak hotel terhadap 

PAD yang menurun tiap tahunnya meskipun realisasi pajak hotel dan pajak daerah 

meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan ada sumber penerimaan lain 

yang meningkat per tahunnya dan berkontribusi lebih besar terhadap PAD. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil 

simpulan sebagai berikut: 

1. Realisasi penerimaan pajak hotel di Kota Semarang selama tahun 2007 

hingga 2009, selalu meningkat tiap tahunnya. Hal ini menandakan adanya 

pertumbuhan pajak hotel tiap tahun. Penerimaan pajak hotel terbesar 

didapat dari pajak hotel bintang 4 tahun 2008 dan penerimaan pajak hotel 

terendah didapat dari pajak hotel atas losmen/kost di tahun 2008.  

2. Efektivitas pajak hotel yang memperbandingkan realisasi dan potensi 

pajak, menunjukkan bahwa efektivitas pajak hotel di Kota Semarang 

selama tahun 2007 hingga 2009 terus menurun tiap tahunnya. Efektivitas 

pajak hotel atas losmen/kost dan gedung pertemuan tidak bisa dihitung 

karena tidak diketahui potensinya. Hotel yang efektivitas pajaknya 

menurun berarti realisasi pajaknya lebih kecil dibanding potensinya, hal 

ini disebabkan tingkat hunian (accoupancy) hotel tidak bisa mencapai 45% 

sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh PHRI. Sedangkan hotel 

yang efektivitas pajaknya meningkat, hotel tersebut realisasi pajak lebih 

besar dibanding potensi pajak yang ditetapkan. Berarti hotel tersebut 

tingkat huniannya selalu bisa memenuhi standar tingkat hunian dari PHRI, 
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dan tergolong hotel yang banyak diminati wisatawan/ tamu sebagai tempat 

menginap. 

3. Kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah selama tahun 2007 hingga 

tahun 2009 semakin menurun dari tahun ke tahun, menandakan kontribusi 

pajak daerah selain pajak hotel, meningkat lebih progresif tiap tahunnya 

dan menyumbang kontribusi lebih besar dibanding pajak hotel. Begitu 

pula yang terjadi dengan kontribusi pajak hotel terhadap PAD yang turun 

tiap tahunnya, menandakan ada sumber penerimaan lain yang 

menyumbang kontribusi lebih banyak terhadap PAD.   

 

5.2  Saran  

1. Pihak DPKAD harus melakukan update / data ulang tiap tahunnya untuk 

menghitung potensi sebagaimana aturan yang berlaku dalam Dasar 

Pengenaan Pajak. Pihak DPKAD juga harus mengecek secara langsung ke 

WP hotel apakah benar potensi pajaknya (dilihat dari jumlah kamar, dan 

tarif kamar). Pihak DPKAD juga harus memperbaharui potensi pajak hotel 

sebagai acuan anggaran dan juga melakukan pengecekan, jika ada hotel 

yang naik kelas atau turun kelas, misal dari hotel bintang 1 menjadi 

bintang 2, atau sebaliknya. Pelaksanaan update / data ulang bisa dilakukan 

sekaligus untuk menjaring objek-objek baru pajak hotel. 

2. Laporan keuangan yang diberikan WP kepada DPKAD saat WP 

melakukan pembayaran, juga harus dikoreksi secara seksama, untuk 
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mencegah kemungkinan WP tidak melaporkan pajak sebagaimana 

mestinya, misal mengurangi pendapatan yang seharusnya dikenai pajak. 

3. Pemerintah, pengusaha hotel, dan masyarakat dan para stakeholder 

pariwisata, secara bersama-sama harus mengembangkan Kota Semarang 

sebagai kota dagang, kota investasi dan kota tujuan pariwisata sehingga 

bisa mendongkrak tingkat hunian hotel. Pemerintah dan masyarakat harus 

mengembangkan berbagai sektor agar menambah Pendapatan Asli Daerah 

Kota Semarang. 
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Lampiran 6 
 
 
 
REALISASI TAHUN 2007 

PAJAK HOTEL PAJAK DAERAH KONTRIBUSI 
(%) 

 Rp   20.366.062.375   Rp  128.535.917.610 15,84464697 
 
 
 
REALISASI TAHUN 2008 

PAJAK HOTEL PAJAK DAERAH KONTRIBUSI 
(%) 

 Rp   22.188.743.528   Rp  143.460.194.601 15,46682938 
 
 
 
REALISASI TAHUN 2009 

PAJAK HOTEL PAJAK DAERAH KONTRIBUSI 
(%) 

 Rp   23.000.974.050   Rp  154.185.765.696 14,91770265 
 
 


