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ABSTRAK 

 

Pajak Daerah merupakan salah satu penyumbang besar Pendapatan Asli Daerah; 

semakin besar penerimaan Pajak Daerah semakin besar pula kontribusinya 

terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Pajak Hotel merupakan salah 

satu dari sekian pajak yang dimiliki Kabupaten Jepara, dimana keberadaanya 

sangat penting sebagai sumber penerimaan daerah atau Pendapatan Asli Daerah 

(PAD). Namun dalam realisasinya, keberadaan Pajak Hotel ini justru hanya 

memberikan kontribusi yang sangat sedikit terhadap Pajak Daerah maupun 

Pendapatan Asli Daerah. Hal tersebut karena dalam penentuan target penetapan 

Pajak Daerah, nilainya tidak berdasarkan potensi pajak hotel yang sebenarnya 

dan  Pajak Hotel yang ada belum tergali secara optimal.  Tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk mengetahui besarnya potensi Pajak Hotel yang  dimiliki oleh  

Kabupaten Jepara dan  seberapa besar pengaruh potensi dan kontribusi Pajak 

Hotel terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Jepara. Untuk 

mengitung potensi pajak hotel digunakan beberapa variabel terkait yaitu jumlah 

hotel, jumlah kamar, klasifikasi hotel, tarif kamar rata-rata, jumlah hari 

dalam setahun dan besarnya tarif pajak hotel yang ditentukan.  Secara 

keseluruhan dari data yang didapat dilapangan terlihat bahwa pajak hotel di 

Kabupaten Jepara memiliki potensi yang besar, namun kontribusi yang 

dihasilkan dari realisasi penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah 

Kabupaten Jepara tahun 2008 sampai dengan 2012 berturut-turut adalah sebesar 

0,28%, 0,34%%, 0,44%, 0,37%%, 0,35%, yang berarti sangat kurang atau 

rendah. Sedangkan dibandingkan dengan perhitungan potensi pajak hotel maka 

kontribusi yang diberikan pajak hotel terhadap PAD dari tahun 2008-2012 adalah 

sebesar 4,58%, 5,02%, 4,28%, 3,67% dan 3,12 %. Dengan rata-rata kontribusi 

sebesar 4,14%. Dapat disimpulkan bahwa pemerintah kabupaten jepara masih 

belum bisa memaksimalkan potensi yang ada di daerahnya, terutama penerimaan 

dari pajak hotel. 

 

Kata Kunci  : Penerimaan Pajak Hotel, Potensi Pajak Hotel, Kontribusi 

Pajak Hotel, Pendapatan Asli Daerah, Kabupaten Jepara 
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ABSTRACT 

Local Tax is one of the major contributors of Revenue (Pendapatan Asli Daerah; 

henceforth PAD). As the number of Local Tax income grows, the contribution 

towards revenue will be higher. The existence of hotel tax, one of the owned taxes 

of Jepara regency, serves as an essential source of regional income or revenue. 

However, in its realization, the existence of hotel tax in fact merely provides a few 

contributions to the Local Tax and Revenue. It is as the result of the target 

determination of the Local tax in which the value is not based on the actual hotel 

tax potential and the existence of hotel tax has not yet been explored optimally. 

The aim of this study is to determine the magnitude potential of hotel tax owned 

by Jepara regency and the significance influence of the potential and contribution 

of hotel tax towards the Revenue of Jepara regency. For calculating hotel tax 

potential, several related variables i.e the number of hotels, the sum of rooms, the 

hotel classifications, the average room rates, the total number of days in a year 

and the amount of determined hotel tax rate were used in this study. The findings 

show that the hotel tax in Jepara regency has a great potential. However, the 

contribution resulted from the realization of hotel tax income towards the revenue 

of Jepara region in 2008 to 2012 in a row are 0.28%, 0.34%%, 0.44%, 0.37%, 

0.35%, which means extremely small or low. Whereas, if it is compared to the 

calculation of hotel tax potential, therefore, hotel tax contributions given towards 

the PAD from the year of 2008-2012 are 4.58%, 5.02%, 4.28%, 3.67% and 3.12% 

in which the average contribution is 4.14%. It can be concluded that the 

government of Jepara regency has not been able to optimalize the potential of the 

region, especially the income of the hotel tax. 

 

Keywords: Hotel Tax Income, Hotel Tax Potential, Hotel Tax Contribution, 

Revenue Jepara Regency 

 



 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pemerintah mengupayakan pemerataan dan kesejahteraan bagi semua 

rakyatnya salah satunya melalui pembangunan nasional  merupakan serangkaian 

upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan 

elemen masyarakat, bangsa dan negara. Mempercepat pembangunan ekonomi 

daerah yang efektif  dan kuat dengan memberdayakan segala pelaku dan berbagai 

potensi ekonomi daerah, serta memperhatikan penataan ruang fisik maupun sosial 

sehingga terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi sejalan pelaksanaan otonomi 

daerah (GBHN, 1999) merupakan tujuan dari pembangunan nasional, serta untuk 

mencapai tingkat pertumbuhan yang tinggi dan menjaga tingkat kestabilan 

ekonomi negara. 

Salah satu cara yang dilakukan pemerintah dalam upaya  mendukung 

program pembangunan nasional tersebut yaitu dengan mengembangkan dan 

meningkatkan perananya dalam bidang ekonomi dan keuangan. Dalam rangka 

meningkatkan daya guna dalam penyelenggaraan pemerintah baik melalui 

administrator pemerintah, pembangunan serta pelayanan kepada semua 

masyarakat sekaligus sebagai upaya dalam peningkatan stabilitas politik dan 

kesatuan bangsa, maka diberi peraturan melalui otonomi daerah kepada 

kabupaten / kota yang nyata dan bertanggungjawab merupakan suatu hal yang 

positif dalam mencapai pembangunan nasional yang merata bagi semua 

masyarakat. 

 



 

Dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan nasional, pemerintah 

memberikan   kesempatan   untuk   menyelenggarakan   otonomi   daerah   

dengan dikeluarkannya Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  

Pemerintahan Daerah  dan  Undang-Undang   Nomor  33  Tahun  2004  tentang  

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 

Menurut  Undang- Undang Nomor  32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah, otonomi daerah adalah kewenangan daerah  otonom untuk mengatur 

dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa  sendiri 

berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai  dengan  peraturan  perundang-

undangan.  Kewenangan  daerah  mencakup kewenangan pemerintahan, mulai 

dari sistem perencanaan,  pembiayaan maupun pelaksanaannya. 

Pemberian otonomi bagi pemerintah daerah telah dilaksanakan oleh 

pemerintah pusat. Tujuan dari pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan 

bertanggungjawab bagi pemerintah pada dasarnya adalah membantu pemerintah 

pusat dalam menyelenggarakan pemerintahan. Hal ini berkaitan dengan fungsi 

utama pemerintah daerah sebagai penyedia layanan bagi masyarakat dan 

melaksanakan pembangunan, dalam rangka penyelenggaraan pemerintah negara 

dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur dan 

merata berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang menyatakan daerah Indonesia 

terbagi dalam daerah yang bersifat otonom. 

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah tidak dapat dipungkiri, 

memerlukan dana dan sumber tenga kerja yang memadai, oleh karena itu melalui 

Undang-Undang No.33 Tahun 2004 kemampuan memperoleh dana dapat 

ditingkatkan. Sama halnya dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah 



 

mempunyai kepentingan yang sama dalam mengatur dan mengurus rumah 

tangganya sendiri dengan tidak mengabaikan peraturan dari pemerintah pusat. 

Dalam rangka mendukung perkembangan otonomi daerah yang nyata, dinamis, 

serasi dan bertanggungjawab, pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah 

yang bersumber  pada pendapatan asli daerah itu sendiri, khususnya yang berasal 

dari pajak daerah, pengaturannya perlu lebih ditingkatkan lagi. Daerah diberi 

wewenang untuk menggali  sumber  dana  yang  sesuai  dengan  potensi  dan  

keadaan  daerah  masing-masing,   sehingga   nantinya  dapat  meningkatkan  

pendapatan  asli daearah untuk  membiayai rumah tangganya sendiri.  

Meskipun Undang-undang telah menggaris bawahi titik berat otonomi 

daerah adalah kabupaten dan kota, namun justru Kabupaten atau Kota lah yang 

mengalami tingkat ketergantungan yang lebih tinggi dibanding provinsi. 

Pengaruh relative rendahnya Pendapatan Asli Daerah dan dominannya transfer 

dari pusat seperti ini menjadi kendala dalam pemberdayaan kesanggupan 

pemerintah daerah dalam mengurus persoalan pembangunan daerah dengan 

keinginan masyarakat lokal. Hal ini tentu saja  menyebabkan adanya 

kecenderungan yang memberangus prinsip-prinsip Otonomi Daerah sendiri 

dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Untuk itu cara yang tepat untuk 

mengurangi komposisi Dana Perimbangan yang nyaris 80% dari total sumber 

penerimaan daerah harus ditekan melalui peningkatan PAD, salah satunya yaitu 

pengelolaan sumber-sumber penerimaan daerah berasal dari berbagai macam 

sektor, baik sektor riil maupun sektor fisik, yaitu pertanian, perdagangan, 

industri, perhotelan, restoran, air bersih, listrik dan gas, angkutan dan komunikasi 

dan sumber penerimaan lainnya yang signifikan dan sesuai karateristik daerah. 



 

Implikasi  langsung dari kewenangan atau fungsi yang diserahkan daerah 

sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 

adalah kebutuhan yang cukup besar. Untuk itu dalam Undang-Undang No.33 

Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah telah diatur sumber-sumber pembiayaan daerah yang utama 

dalam upaya pelaksanaan desentralisasi fiskal yang terdiri atas: 

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

2. Dana Perimbangan 

3. Pinjaman daerah 

4. Lain-lain Pendapatan yang sah 

Kebijakan desentralisasi ditujukan untuk mewujudkan kemandirian daerah. 

Pemerintah daerah otonom mempunyai kewenangan untuk mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasar 

aspirasi masyarakat (UU No. 32 tahun 2004).  

Sekarang tuntutan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin 

besar seiring dengan banyaknya kewenangan pemerintah yang dilimpahkan 

kepada daerah disertai pengaliahan personil, peralatan, pembiayaan dan 

dokumentasi (P3D) ke pada daerah dalam jumlah yang besar. Sementara sejauh 

ini dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana 

Alokasi Khusus (DAK), dan bagian daerah dari bagi hasil pajak pusat merupakan 

transfer keuangan oleh pemerintah pusat kepada daerah dalam rangka mendukung 

pelaksanaan otonomi daerah yang jumlahnya relative memadai, tetapi daerah 

harus lebih kreatif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah-nya untuk 

meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan APBD-nya. 



 

Peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat penting sebagai sumber 

pembiayaan pemerintah karena merupakan tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi 

daerah, dimana tingkat penerimaan proporsi Pendapatan Asli Daerah merupakan 

indikasi derajat kemandirian keuangan suatu pemerintah daerah. Upaya 

peningkatan pendapatan asli daerah dapat dilakukan dengan intensifikasi   

maupun  ekstensifikasi  yang  salah satunya adalah menggali sumber-sumber 

pendapatan baru yang memungkinkan sehingga dapat dipungut pajak. 

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah sebenarnya sangatlah diharapakan, 

dari beberapa sumber pendapatan daerah, penerimaan dari sektor pajak  daerah  

dan  retribusi  daerah  merupakan  salah  satu  andalan  dalam pembiayaan   dan   

pelaksanaan   otonomi   daerah   yang   dituntut   mampu membangun  dan  

menjalankan  roda  pemerintahan  sendiri,  hal  ini  dapat dipahami karena : 

a. Penerimaan   pajak   daerah   dan   retribusi   daerah   yang   besar   dan 

proporsional  merupakan  tolok  ukur  bagi  daerah  terhadap  kemampuan 

untuk  membiayai  secara  mandiri  penyelenggaraan  pemerintahan  dan 

pembangunan. 

b. Pajak daerah dan retribusi daerah juga harus mengingat akan azas 

ekonomis dan azas non distori. 

c. Mendorong masyarakat untuk berperan aktif dan bertanggungjawab 

dalam melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga Negara.  

Jumlah penerimaan tiap-tiap sektor pajak daerah sangat mempengaruhi 

jumlah pendapatan total pajak daerah Kabupaten Jepara. Dalam mengukur 

keberhasilan penerimaan pajak, menurut Kustiawan dan Sraun (2005:8) bahwa 

suatu instansi selama ini masih menggunakan sistem target yakni perbandingan 



 

antara realisasi penerimaan dan rencana penerimaan. Penggunaan tolak ukur ini 

masih belum menggambarkan keberhasilan penerimaan pajak yang sesungguhnya. 

Indikator-indikator yang digunakan oleh Simanjuntak dalam Halim 

(2004:91) dalam menilai pendapatan asli daerah, diantaranya adalah daya pajak 

masyarakat di suatu daerah, elastisitas pajak terhadap pendapatan masyarakat 

daerah tersebut, efisiensi biaya yang diperlukan untuk melakukan pemungutan, 

serta kontribusinya terhadap penerimaan pajak daerah dan PAD. 

Salah satu pajak daerah yang potensinya semakin berkembang  seiring 

dengan semakin diperhatikannya komponen sektor jasa dan pariwisata dalam 

kebijakan pembangunan   sehingga dapat   menunjang   berkembangnya   bisnis   

rekreasi (pariwisata) adalah pajak hotel. Semula  menurut Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 1997 pajak atas hotel disamakan dengan pajak restoran 

dengan nama pajak  hotel  dan  restoran.  Namun,  dengan  adanya  perubahan  

undang-undang tentang pajak daerah dan  retribusi, dikeluarkannya Undang-

Undang Nomor 34 Tahun 2000, pajak hotel dan pajak restoran dipisahkan 

menjadi jenis pajak yang berdiri sendiri. Ini  mengindikasikan besarnya potensi 

akan keberadaan pajak hotel dalam pembangunan suatu daerah. Berdasarkan 

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi  Daerah, 

dijelaskan bahwa pajak hotel adalah  pajak atas pelayanan yang disediakan oleh 

hotel serta mencakup seluruh persewaan di hotel. 

Dalam  usaha  menopang eksistensi  otonomi daerah  yang  maju,  

sejahtera, mandiri dan  berkeadilan, suatu daerah dihadapkan pada tantangan 

dalam mempersiapkan strategi  dalam perencanaan pembangunan yang akan 

diambil. Adanya Undang-Undang Otonomi  Daerah memberi peluang lebih 



 

banyak bagi daerah  untuk menggali potensi sumber-sumber  penerimaan daerah  

dibanding peraturan-peraturan sebelumnya yang lebih banyak memberi  

keleluasaan pada pemerintah di atasnya. Meskipun harus diakui bahwa kedua 

undang-undang itu dapat  merangsang  daerah  untuk  melakukan intensifikasi  

dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaannya. Untuk itu diperlukan suatu 

perencanaan yang tepat dengan memperhatikan potensi yang dimiliki terutama 

dalam mengidentifikasi  keterkaitan  antara  sektor  perdagangan,  hotel  dengan 

sektor yang lainnya. (Rahayu, Betty  2011) 

Peningkatan pendapatan daerah melalui pertimbangan potensi yang dimiliki 

daerah perlu mendapatkan perhatian khusus. Pemerintah Daerah harus mampu 

menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah untuk membiayai sektor-

sektor pembangunan demi kemandirian daerah. Masing-masing Kabupaten/Kota 

memiliki potensi yang berbeda-beda sehingga pemerintah daerah harus memiliki 

cara tersendiri untuk mengoptimalkan potensi tersebut.   

Kabupaten Jepara merupakan salah satu Kabupaten yang terdapat di 

Provinsi Jawa Tengah yang sangat terkenal akan keindahan kerajinan ukirannya 

dan banyak obyek wisata pantai yang indah disana yang sudah terkenal  di dalam 

negeri atau luar negeri, memiliki potensi yang besar dalam sektor pariwisata dan 

juga sektor perdagangan dan penyediaan jasa, merupakan salah satu sumber 

pendapatan daerah yang bisa digali dan terus dikembangkan. Adanya potensi 

wisata alam dan budaya yang merupakan salah satu andalan  Kabupaten Jepara. 

Ini sudah selayaknya memberikan kontribusi terhadap beberapa penerimaan pajak 

yang ada. Kontribusi penerimaan daerah tersebut dapat berasal dari pajak 

maupun retribusi yang dipungut atas dasar pemberian jasa dan pelayanan oleh   



 

tempat   wisata   di   Kabupaten Jepara,  hal tersebut mengindikasikan besarnya 

potensi akan keberadaan pajak hotel dalam pembangunan suatu daerah, akan 

tetapi pada kenyataan yang terjadi justru penerimaan pajak daerah dari sisi pajak 

hotel hanya memiliki nilai kontribusi yang kecil. 

Dalam Penelitian ini, peneliti memilih pajak daerah khususnya pajak hotel 

dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Jepara karena peneliti 

merasa kontribusi dari pajak tersebut belum sesuai dengan potensi yang bisa 

dioptimalkan  karena pengaruh dari peraturan daerah yang kurang tegas, banyak 

dari pelaku objek pajak yang tidak membayar pajak sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. Apabila di telusuri lebih detail dan dilakukan kroscek di lapangan,  

ditemukannya penyimpangan dan pembayaran pajak hotel yang tidak 

sebagaimana mestinya dalam perhitungan pajak. Mengingat pertumbuhan 

industri  dan banyaknya objek wisata yang ada di Kabupaten Jepara diharapkan 

pemunguntan pajak hotel dapat lebih dioptimalkan demi meningkatkan 

pendapatan asil daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan di 

Kabupaten Jepara. 

Pada tabel 1.1 dapat dilihat besarnya target yang diharapkan akan diterima 

oleh Pemerintah  Daerah Kabupaten Jepara dibandingkan dengan besarnya 

realisasi penerimaan pajak   hotel   yang   terjadi   serta   proporsi   target   dari 

penerimaan  Pajak  Hotel  terhadap  realisasi  penerimaan  Pajak  Hotel,  dimana 

terdapat selisih sangat besar antara keduanya dan menimbulkan permasalahan 

dengan melihat pada persentase proporsi yang dihasilkan. 

 

 



 

Tabel  1.1 

Perkembangan Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Hotel 

Kabupaten Jepara Tahun 2008 - 2012 

Tahun 

Anggaran 

Realisasi Pajak 

Hotel (Rp) 

Target Pajak 

Hotel (Rp) 

Proporsi Target Terhadap 

Realiasasi (%) 

2008 190,669,530 187,962,000 98.58% 

2009 241,728,216 190,669,000 78.88% 

2010 369,015,364 245,100,000 66.42% 

2011 385,553,136 300,000,000 77.81% 

2012 453,428,535 335,200,000 73.93% 

Sumber: Data DPPKAD Kab. Jepara 

Terlihat bahwa proporsi target terhadap realisasi memiliki angka rata-

rata lebih kecil dari 100% pada tahun 2008 - 2012 yang berarti bahwa realisasi 

yang terjadi lebih besar dari penentuan target oleh Pemerintah Daerah. Besarnya 

target terhadap realisasi selalu lebih kecil sehingga selisihnya cukup signifikan. 

Ini bisa terjadi karena penentuan target  yang  hanya selalu berdasar pada 

penerimaan tahun-tahun sebelumnya sehingga memungkinkan  target yang 

ditetapkan selalu bisa dicapai dengan realisasi penerimaan pajak hotel yang 

lebih  besar. Selain itu, penentuan  target  yang  hanya  didasarkan  pada  tahun-

tahun sebelumnya ini membuat adanya selisih antara target dengan realisasi yang 

cukup besar. Adanya selisih ini mengindikasikan bahwa potensi pajak hotel 

sangat besar, yang belum digali secara optimal. 

Meskipun secara target penerimaan pajak hotel dari tahun ke tahun dapat 

tercapai, tetapi dalam penetapan target pajak hotel tahunan masih lebih 

mengedepankan pendekatan asumsi estimasi target dan proyeksi linier tahunan, dan 

belum berdasarkan potensi yang ada atau belum berdasar data di lapangan, sehingga 

dalam penetapan terget pajak tersebut dimungkinkan terjadinya potential loss dalam 

setiap ukuran penghitungan. Kebijakan dan strategi yang dapat dilakukan pemerintah 



 

daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah salah satunya dengan acara 

menghitung potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Pajak Hotel sebagai salah satu komponen pajak daerah, menjadi perhatian 

DPPKAD Kabupaten Jepara. Dengan demikian, perlu adanya suatu penilaian yang 

lebih komprehensif dalam menilai keberhasilan pendapatan asli daerah dan 

penerimaan pajak hotel sebagai salah satu komponen pajak daerah yang 

berpotensi dan strategis sehingga penerimaannya dapat lebih ditingkatkan lagi 

khususnya di Kabupaten Jepara. 

Dari uraian-uraian tersebut dapat jelaslah, bahwa pajak daerah khususnya 

pajak hotel memiliki potensi yang besar untuk terus dikembangkan 

dan merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai 

penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah untuk   

memantapkan  otonomi  daerah  yang  nyata,  dinamis,  serasi  dan 

bertanggungjawab dengan titik berat pada daerah kabupaten / kota. Dari uraian 

masalah tersebut, penulis tertarik untuk mengambil judul “Analisis Potensi Atas 

Penerimaan Pajak Hotel Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli 

Daerah Kabupaten Jepara” 

1.2 Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian terdahulu telah cukup luas mengkaji analisis potensi 

atas penerimaan pajak hotel dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah, 

namun di Kabupaten Jepara sendiri penelitian ini jarang dilakukan. Terdapat 

beberapa perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Lebih lanjut, 

akan di jelaskan perbedaan penelitian dari  Alfy Choir (2012) yang membahas 



 

mengenai Analisis Potensi dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Penerimaan 

Pendapatan Asli Daerah Di Kota Malang, pada tabel 1.2 berikut ini: 

Tabel 1.2 

Tabel Perbedaan Penelitian 

 

No. Uraian Perbedaan 
Penilitian Terdahulu 

Alf Choir 

Penelitian Sekarang 

Dwitya Binar Adhityo 

1. 
Studi Kasus (Objek Penelitian) Dispenda 

(Kota Malang) 

DPPKAD  

(Kabupaten Jepara) 

2. 
Tahun Penelitian 2009 – 2011  

( Tiga tahun) 

2008 – 2012 

( Lima tahun) 

3. 
Sumber Rumus Perhitungan 

Potensi 
Rahmanto (2007) Harun, Hamrolie (2003) 

4. Perhitungan Potensi - Tarif kamar rata-rata 

diperoleh dari 

Dispenda. 

- Tingkat hunian 

kamar hotel dari 

Dispenda 

- Menggunakan tarif 

kamar rata-rata dari 2 

sampel tiap klasifikasi 

hotel. 

- Tingkat hunian kamar 

hotel dari wawancara 

pemilik hotel dan 

dokumen  Jepara Dalam 

Angka Tahun 2012 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Mengingat pentingnya pemerintah daerah dalam mengelola sumber 

pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan  pemerintah 

daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang  

nyata,  dinamis,  serasi  dan bertanggungjawab dengan titik berat pada daerah 

kabupaten / kota. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan tersebut, maka 

penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 



 

1. Bagaimana laju pertumbuhan Pajak Hotel, Pajak Daerah dan Pendapatan 

Asli Daerah di Kabupaten Jepara periode 5 (lima) tahun terakhir 2008-

2012 ? 

2 Bagaimana potensi Pajak Hotel di Kabupaten Jepara? 

3 Bagaimana pengaruh potensi dan kontribusi Pajak Hotel terhadap 

penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Jepara? 

3.1 Batasan Penelitian 

Penelitian harus fokus dan tidak bias, maka dari itu  penelitian ini 

difokuskan pada penerimaan pajak hotel  yang dipungut   oleh  Dinas   

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten 

Jepara, sebagai sumber pendapatan asli daerah. Difokuskan pada laporan 

penerimaan pajak hotel tahun 2008-2012. 

3.2 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disebutkan 

diatas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui seberapa besar laju pertumbuhan Pajak Hotel, Pajak Daerah 

dan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Jepara periode 5 (lima) tahun 

terakhir 2008-2012. 

2. Mengetahui besarnya potensi Pajak Hotel di Kabupaten Jepara. 

4 Mengetahui pengaruh potensi dan kontribusi Pajak Hotel terhadap 

penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Jepara. 

 

 

 



 

4.1 Kontribusi Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapakan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Kontribusi bagi Ilmu Pengetahuan 

Hasil penelitian diharapkan dapat dipakai untuk pengembangan dalam 

ilmu pengetahuan dan  untuk mendapatkan pemikiran baru mengenai  

pajak hotel untuk  meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten 

Jepara. 

2. Kontribusi bagi Penulis 

Untuk menambah wawasan keilmuan penulis terutama berkaitan dengan  

kontribusi dan potensi yang ada pada pajak hotel untuk meningkatkan 

pendapatan asli daerah di Kabupaten Jepara yang  akan  selalu  

berkembang  seiring  dengan semakin pentingnya peran pajak dalam 

pembangunan nasional. 

3. Kontribusi bagi Akademik 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi 

untuk penelitian selanjutnya mengenai pajak daerah khususnya pajak 

hotel. 

4. Kontribusi bagi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah Kabupaten Jepara. 

Diharapkan  dapat  dijadikan  sebagai  bahan  masukan  bagi pemerintah  

daerah dalam  membuat  kebijakan  yang  strategis  dalam peningkatan  

pajak hotel sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD). 



 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pendapatan Asli Daerah 

2.1.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah 

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pendapatan daerah adalah hak 

pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Dengan 

kata lain, pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diterima oleh 

pemerintah daerah atas segala sumber-sumber atau potensi yang ada pada daerah 

yang harus dikelola oleh pemerintah daerah dalam memperoleh pendapatan 

daerah.  

Peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat penting sebagai sumber 

pembiayaan pemerintah karena merupakan tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi 

daerah, dimana tingkat penerimaan proporsi Pendapatan Asli Daerah merupakan 

indikasi derajat kemandirian keuangan suatu pemerintah daerah. 

Di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah  disebutkan bahwa 

sumber pendapatan daerah bersumber dari : 

a. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu: 

1. Pajak daerah, 

2. Rertribusi daerah, 

3. Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan;dan, 

4. Lain-lain PAD yang sah. 

b. Dana Perimbangan, yang terdiri dari: 



 

1. Dana bagi hasil, 

2. Dana alokasi umum, 

3. Dana alokasi khusus. 

c. Lain-lain Pendapatan: 

Seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan yang 

meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan 

pemerintah. 

2.1.2 Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah  

Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terbaru berdasarkan 

Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 terdiri dari: 

1. Pajak Daerah 

Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU 

Nomor 34 tahun 2000  dan nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan 

retribusi daerah, yang selanjutnya disebut Pajak Daerah, adalah kontribusi wajib 

kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan 

secara  langsung dan digunakan untuk keperluan  daerah  bagi  sebesar-besarnya  

kemakmuran rakyat. Adisasmito (2011) mengatakan bahwa pajak daerah  

merupakan kewajiban penduduk  menyerahkan sebagian  dari  kekayaan  kepada  

daerah  disebabkan  suatu  keadaan,  kejadian,  atau perbuatan yang memberikan 

kedudukan tertentu tetapi bukan sebagai suatu sanksi atau hukuman.  Jenis-jenis 

pajak daerah untuk kabupaten/kota menurut UU No. 28 tahun 2009 antara lain 

ialah: 

1) Jenis pajak provinsi (ayat 1) terdiri atas: 



 

a. Pajak Kendaraan Bermotor; 

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;  

d. Pajak Air Permukaan; dan 

e. Pajak Rokok. 

2) Jenis pajak kabupaten/kota (ayat 2) terdiri atas:  

a. Pajak Restoran;  

b. Pajak Hotel; 

c. Pajak Hiburan;  

d. Pajak Reklame; 

e. Pajak Penerangan Jalan; 

f.  Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;  

g. Pajak Parkir; 

h. Pajak Air Tanah; 

i.     Pajak Sarang Burung Walet; 

j.     Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan 

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 

2. Retribusi Daerah 

Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU 

Nomor 34 tahun 2000 dan nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan 

retribusi daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi Daerah adalah pungutan   

daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus 

disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk  kepentingan  orang  

pribadi  atau  badan. Sedangkan Munawir dalam Adisasmito (2011) mengatakan 



 

bahwa retribusi merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan 

jasa balik secara langung dapat ditunjuk. 

Banyak jenis retribusi, tetapi dapat dikelompokkan menjadi tiga macam 

sesuai dengan objeknya. Menurut Adisasmito (2011), objek retribusi terdiri dari 

tiga macam, yaitu sebagai berikut : 

a. Retribusi yang dikenakan pada jasa umum 

Adapun yang termasuk dalam jasa pelayanan umum adalah : 

1. Retribusi pelayanan kesehatan, 

2. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, 

3. Retribusi pergantian biaya cetak KTP dan akta catatan sipil, 

4. Retribusi pelayanan pemakaman dan retribusi pengabuan mayat, 

5. Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum, 

6. Retribusi pelayanan pasar, 

7. Retribusi pelayanan air bersih. 

8. Retribusi pengujian kendraan bermotor, 

9. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, 

10. Retribusi penggantian biaya cetak peta, 

11. Retribusi pengujian kapal perikanan.  

b.  Retribusi yang dikenakan pada jasa usaha 

Adapun yang termasuk dalam jasa usaha adalah : 

1. Retribusi pemakaian kekayaan daerah, 

2. Retribusi jasa usaha pasar grosir atau pertokoan, 

3. Retribusi jasa usaha tempat pelelangan, 

4. Retribusi jasa usaha terminal, 



 

5. Retribusi jasa usaha tempat khusus parkir, 

6. Retribusi jasa usaha tempat penginapan/pesanggrahan/villa, 

7. Retribusi jasa usaha penyedotan kakus, 

8. Retribusi jasa usaha rumah potong hewan, 

9. Retribusi jasa usaha pelayaran pelabuhan kapal, 

10. Retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olah raga, 

11. Retribusi jasa usaha penyebrangan diatas air, 

12. Retribusi jasa usaha pengolahan limbah cair, 

13. Retribusi jasa usaha penjualan produksi usaha daerah.  

c.  Retribusi yang digunakan pada perizininan tertentu 

Adapun yang termasuk dalam jasa perizinan tertentu adalah : 

1. Retribusi izin mendirikan bangunan, 

2. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, 

3. Retribusi izin gangguan, 

4. Retribusi izin trayek, 

5. Retribusi izin penggunaan tanah, 

6. Retribusi izin pengambilan hasil hutan.  

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan. 

Penerimaan  pendapatan  daerah  selain  pajak  dan  retribusi  ialah  

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dimana didalam hal ini yang 

termasuk didalamnya ialah  bagian  laba  atas  penyertaan  modal  pada  

perusahaan  milik  daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada  

perusahaan milik pemerintah/BUMN, dan bagian laba atas penyertaan modal 

pada perusahaan  milik swasta atau kelompok usaha masyarakat. 



 

4. Lain-Lain PAD yang Sah 

Penerimaan pendapatan daerah yang terakhir ialah melalui pendapatan 

daerah yang sah, dimana pendapatan tersebut meliputi: 

a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; 

b. Jasa giro; 

c. Pendapatan bunga; 

d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah; 

e. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dan 

penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh  daerah; 

f.  Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata 

uang asing; 

g. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; 

h. Pendapatan denda pajak; 

i.  Pendapatan denda retribusi; 

j.  Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; 

k. Pendapatan dari pengembalian; 

l.  Fasilitas sosial dan fasilitas umum; 

m. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan 

n. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan. 

Dilihat dari berbagai sumber penerimaan pajak tesebut, dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa kemampuan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah 

tersebut tergantung kepada 2 faktor yaitu: 



 

1. Kemampuan daerah tersebut untuk menggali sumber-sumber keuangan 

sendiri seperti pajak daerah, retribusi daerah, BUMD dan usaha-usaha 

lainnya; 

2. Bentuk  perimbangan  keuangan  antara  pusat dan daerah serta antar 

propinsi dan kabupaten/kota. 

Dari  kedua  faktor  tersebut,  faktor  kemampuan  daerah  untuk  

menggali sumber-sumber  keuangan sendiri tentunya menjadi faktor yang 

sangat penting, mengingat keterbatasan dan  bahkan semakin terbatasnya 

keuangan pemerintah pusat itu sendiri, sehingga tepat  apabila dikatakan bahwa 

indikator kemampuan keuangan suatu daerah dalam melaksanakan otonomi  

daerah dapat dilihat dari persentase perkembangan pendapatan asli daerah. 

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah belum menunjukkan perubahan yang 

signifikan dari kondisi sebelumnya dan berdasarkan permasalahan tersebut maka 

alternatif pemecahan masalah dapat dikemukakan sebagai berikut : 

1. Perlu disediakan  data yang akurat mengenai potensi sumber-sumber 

PAD yang dapat dikembangkan. 

2. Diupayakan penataan tertib administrasi pemungutan yang lebih baik. 

3. Perlu  perencanaan  dan  pengawasan  yang  intensif  guna  mencegah 

timbulnya kebocoran dalam penerimaan. 

4. Perlu dilakukan sosialisasi dan penyuluhan-penyuluhan kepada 

masyarakat secara berkesinambungan untuk meningkatkan  kesadaran 

para wajib pajak/retribusi memenuhi kewajibannya. 

 

 



 

2.2 Pajak Daerah 

2.2.1 Pengertian Pajak Daerah 

Pajak daerah merupakan pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah 

kepada penduduk yang mendiami wilayah yurisdiksinya, tanpa langsung 

memperoleh kontraprestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah yang 

memungut pajak daerah yang dibayarkannya. Pajak daerah ini diatur dalam 

peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan disetujui oleh lembaga 

perwakilan rakyat serta dipungut oleh lembaga yang berada di dalam struktur 

pemerintah daerah yang bersangkutan. Menurut UU Nomor 28  Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1, yang dimaksud dengan Pajak 

Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi 

atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah 

bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.  

2.2.2 Kriteria Pajak Daerah  

Berdasarkan UU No. 34 Tahun 2000 yang terdapat pada Pasal 2 ayat (4), 

menyatakan bahwa kriteria pajak daerah adalah sebagai berikut: 

1. Bersifat pajak dan bukan retribusi. Maksudnya adalah pajak yang 

ditetapkan harus sesuai dengan pengertian yang ditentukan dalam 

definisi pajak daerah. 

2. Objek pajak terletak di wilayah daerah kabupaten/kota yang 

bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya 

melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/kota yang 

bersangkutan. 



 

3. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan 

kepentingan umum, maksudnya adalah bahwa pajak daerah tersebut 

dimaksudkan untuk kepentingan bersama yang lebih luas antara 

pemerintah dan masyarakat dengan memperhatikan aspek keturunan, 

kestabilan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. 

4. Objek pajak bukan merupakan objek pajak provinsi dan atau objek 

pajak pusat. 

5. Potensi yang memadai. Maksudnya adalah diperkirakan sejalan dengan 

laju pertumbuhan ekonomi daerah. 

6. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatife, maksudnya adalah 

bahwa pajak tersebut tidak menggangu alokasi sumber-sumber ekonomi 

efisien dan tidak merintangi arus sumber daya ekonomi efisien dan 

tidak merintangi arus sumber daya ekonomi antara daerah maupun 

kegiatan ekspor impor. 

7. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat, adil dan 

merata secara vertikal artinya sesuai dengan tingkatan kelompok 

masyarakat dan horizontal artinya berlaku sama bagi setiap anggota 

kelompok masyarakat sehingga tidak ada yang kebal pajak. 

8. Menjaga kelestarian lingkungan maksudnya adalah bahwa pajak harus 

bersifat netral terhadap lingkungan, yang berarti bahwa pengenaan 

pajak tidak memberikan peluang kepada pemerintah kepada pemerintah 

daerah dan masyarakat untuk merusak lingkungan yang akan menjadi 

beban bagi pemerintah daerah dan masyarakat.  

 



 

2.2.3 Fungsi Pajak Daerah 

Menurut UU Pajak daerah dan Retribusi daerah (DPRD)  Nomor  34 Tahun 

2000 adalah bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber 

pendaptan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah 

daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah. 

Masalah pajak daerah dan peranannya dalam menunjang pelaksanaan 

otonomi daerah di Indonesia sekarang ini belum mendapat perhatian yang serius 

sehingga pemungutan dan penagihan pajak daerah belum dapat berjalan dengan 

optimal. Diperlukan suatu aturan dan regulasi yang jelas akan peraturan pajak 

daerah agar pelaksanaanya dapat dimaksimalkan oleh semua pemerintah daerah. 

2.2.4 Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Daerah 

Dalam pelaksanaan desentralisasi yang sedang dilakukan pemerintah, diatur 

dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah bahwa 

Pemerintah Pusat memberikan wewenang dan keleluasaan kepada Pemerintah 

Daerah untuk menyelenggarakan pemerintah sendiri atas dasar prakarsa, 

kreatifitas dan peran aktif masyarakat dalam mengembangkan dan memajukan 

daerahnya. Tujuan dilakukannya desentralisasi adalah untuk lebih mendekatkan 

pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk 

memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari ABPD supaya 

penggunannya tidak disalah gunakan. Pemerintah daerah lebih mampu menggali 

sumber-sumber keuangan, sehingga mampu membiaya pengeluaran daerah secara 

mandiri dan dari itu semua tercipta inovasi-inovasi untuk memajukan daerahnya. 



 

Sumber-sumber penerimaan daerah berdasarkan Undang-Undang No.32 

tahun 2004 yang diperbarui menjadi Undang-undang 12 Tahun 2008 dan Undang-

undang No.33 Tahun 2004 menetapkan: 

a. Pendapatan daerah bersumber dari: 

1. Pendapatan Asli daerah (PAD) yang meliputi Pajak Daerah, 

Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang 

dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah. 

2. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, 

Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. 

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, terdiri atas Pendapatan 

Hibah, dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi, Dana 

Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Provinsi 

atau Pemerintah Daerah Lainnya. 

b. Penerimaan pembiayaan terdiri dari: 

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahunan Anggaran Sebelumnya 

(SILPA) 

2. Pencairan dana cadangan. 

3. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. 

4. Penerimaan pinjaman daerah. 

5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman. 

6. Penerimaan piutang daerah. 

Dari sekian banyak sumber-sumber penerimaan daerah, PAD adalah 

pendapatan yang secara lansung dapat dikelola oleh masing-masing daerah, 

sehingga daerah harus lebih optimal dalam menggali sumber-sumber pendapatan 



 

daerah yang potensial. Salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial 

adalah pajak daerah. 

Pajak daerah telah lama ada di Indonesia yakni sebagai sumber penerimaan 

pemerintah daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Jadi pajak 

merupakan sumber penerimaan negara sekaligus sebagai penopang pembangunan 

negara yang digunakan pemerintah pusat dan daerah untuk membiayai 

pengeluaran negara. Sejak tahun 1999 pembagian pajak menurut wewenang 

pemungutan dipisahkan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat 

dipungut oleh pemerintah pusat dan pajak daerah sendiri dipungut oleh 

pemerintah daerah. Menurut Kurniawan dan Agus Purwanto (2006:47) 

menyebutkan kewenangan pemungutan pajak atas obyek pajak di daerah dibagi 

menjadi dua, yaitu: 

1. Pajak daerah yang dipungut oleh provinsi. 

2. Pajak daerah yang dipungut  oleh kabupaten/kota. 



 

Tabel 2.1 

Jenis dan Tarif Pajak Daerah Menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

No. Pajak Provinsi 
Tarif 

Max (%) 
No. Pajak Kabupaten / Kota 

Tarif 

Max (%) 

1. Pajak Kendaraan 

Bermotor 

5 1. Pajak Hotel 10 

2. Pajak Balik Nama 

Kendaraan Bermotor 

20 2. Pajak Restoran 10 

3. Pajak Bahan Bakar 

Kendaraan Bermotor 

10 3. Pajak Hiburan 75 

4. Pajak Air Permukaan 10 4. Pajak Reklame 25 

5. Pajak Rokok 10 5. Pajak Penerangan Jalan 10 

   6. Pajak Mineral Bukan 

Logam dan Batuan 

25 

   7. Pajak Parkir 30 

   8. Pajak Air Tanah 20 

   9. Pajak sarang Burung Walet 10 

   10. BPHTB 5 

   11. PBB Perdesaan dan 

perkotaan 

0,5 

Sumber Data : UU No. 28 Tahun 2009 

Setelah sumber pendapatan daerah dapat dikenai pajak, maka perlu juga 

dipertimbangkan   apakah   suatu   pajak   telah   didapat   secara   efektif   digali, 

dikenakan, dinilai atau dipungut tersebut maupun administrasi oleh Pemerintah 

Daerah.  Teori development from below, berpendapat bahwa orang akan lebih 

bersedia   membayar  pajak  kepada  Pemerintah  Daerah  dari  pada  kepada 

Pemerintah   Pusat   karena  mereka  dapat  secara  mudah  melihat  manfaat 

langsung dalam pembangunan di daerah mereka (Davey, 1989). 

 



 

Berlandaskan  teori  tersebut  maka,  dapat  diidentifikasi  beberapa 

permasalahan dalam administrasi pajak daerah. Pertama, apakah pemerintah 

daerah  mempunyai  cukup  kemauan  politik  untuk  mengenakan  suatu  pajak 

secara efektif dan adil. Karena pengenaan pajak daerah yang adil membutuhkan 

pengadministrasian data pajak yang akurat. Pengadministrasian data pajak yang 

efektif  akan  memudahkan  masyarakat  dalam  membayar  pajak.  Hal  ini  akan 

mendorong meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Kedua, 

apakah Pemerintah Daerah  mempunyai kemampuan administrasi s e c a r a  

efektif atas suatu pajak. Hal  ini  sangat  penting,  dalam  rangka  transparansi  

pengelolahan  dana  yang berasal dari pajak. 

Teori development from below, yang dikemukakan tersebut menunjukkan 

bahwa masyarakat lebih cenderung mau membayar pajak karena kedekatannya 

dengan manfaat yang diperoleh dari membayar pajak tersebut. Orang akan lebih 

bersedia   membayar   pajak   kepada   Pemerintah   Daerah   daripada   kepada 

Pemerintah Pusat  merupakan hal yang logis karena Pemerintah Daerah juga 

lebih dekat jika  dibandingkan dengan Pemerintah Pusat yang kadang mereka 

tidak  dapat  melihat  manfaat  langsung  secara  mudah  dalam  pembangunan 

didaerah mereka. 

Semakin rendah tingkat pemerintahan maka semakin dekat hubungan 

antara rakyat dengan pemerintahnya, sehingga mereka yang mengenakan pajak 

dengan  mereka  yang membayar pajak sangat dekat. Karena kedekatan inilah, 

dasar pengenaan pajak dan tarif pajak jadi rendah tingkat keadilannya. Untuk itu 

Pemerintah   Daerah  harus  memiliki  tanggungjawab  atas   penilaian  atau 

pemungutan   suatu   pajak.   Pemerintah   Pusat   mungkin   lebih   baik dalam 



 

melaksanakan atau membantu dalam pengenaan pajak atau pemungutan suatu 

pajak daerah. 

Ada  dua  faktor  yang  mempengaruhi  pelaksanaan  tanggung jawab 

pengenaan pajak yaitu: 

a. Tingkat kemampuan dan ketersediaan tenaga kerja terampil di 

daerah yang dibutuhkan sebagai tenaga pelaksana administrasi  

perpajakan didaerah 

b. Sejauh mana kedekatan pemungut pajak dengan wajib pajak daerah 

atau desakan politis terhadap keadilan dan ketegasan dalam proses 

pemungutan pajak daerah. 

Selain tanggungjawab  pengenaan  pajak  penetapan dan pemungutan 

pajak  harus didukung dengan sistem pengawasan yang efisien. Keterlambatan 

dalam  membayar  pajak  seringkali  dikenakan  dengan  tindakan  mengenakan 

denda dalam bentuk persentase atau jumlah pajak yang terutang. 

2.2.5 Sistem Pemungutan Pajak Daerah 

Sistem merupakan seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan 

sehingga  membentuk  suatu  totalitas, selanjutnya  dalam mengefektifkan 

pemungutan pajak secara maksimal dibutuhkan   sistem   yang   tepat,   dimana   

dalam   sistem   ini   diharapkan   jumlah penerimaan pajak meningkat.  

Sejak 1 Januari 1984, Pemerintah melakukan Reformasi Perpajakan 

dengan mengubah sistem pemungutan pajak  official assessment system dalam 

pengumpulan pajak diganti menjadi self assessment system. Artinya, 

penghitungan pajak tidak lagi dimulai  oleh  petugas  pajak,  tetapi  oleh  wajib  

pajak  sendiri,  lalu  petugas  pajak melakukan crosscheck. Perubahan sistem itu 



 

ditujukan untuk efisiensi dan pembatasan kuasa petugas pajak bagi peningkatan 

revenue dari pajak. Pada dasarnya implikasi praktis terhadap urusan fiskal ini 

hanyalah konsekuensi dari gagasan lebih fundamental  tentang  deregulasi:  

bahwa  hidup-matinya  Indonesia  tidak  boleh  lagi bergantung hanya pada 

inisiatif dan tindakan aparat pemerintah. 

Disamping itu, tujuan utama reformasi perpajakan adalah untuk 

menegakkan kemandirian ekonomi dalam membiayai pembangunan nasional 

dengan jalan lebih mengerahkan kemampuan sendiri. Secara bertahap, pajak 

diharapkan bisa mengurangi ketergantungan utang luar negeri secara signifikan. 

Peningkatan pemasukan negara melalui perpajakan, merupakan keharusan yang 

mutlak bagi berhasilnya pelaksanaan pembangunan. Sehingga reformasi  

perpajakan  diharapkan   mampu  menciptakan sistem pajak yang didasarkan 

pada prinsip keadilan dan kewajaran serta memberikan kepastian hukum baik 

bagi wajib pajak maupun aparat pajak. Berikut adalah sistem perpajakan yang 

diterapkan di Indonesia menurut Mardiasmo (2008:7) : 

a. Official Assessment System 

  Sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan 

besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak terletak pada fiskus/aparat 

pajak. Wajib pajak bersifat pasif, menunggu datangnya surat ketetapan 

pajak dari pemerintah/Direktorat Jendral Pajak maka wajib pajak yang 

bersangkutan  belum berkewajiban membayar pajak, sedangkan fiskus 

bersifat aktif yaitu mencari subjek pajak baru beserta objeknya dan 

menetapkan pajaknya. 

 



 

b. Self Assessment System 

Sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan 

besarnya pajak yang terutang terletak pada wajib pajak. Wajib pajak 

bersifat aktif yaitu menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan 

melaporkan pajak yang terutang, sedangkan fiskus bersifat pasif yaitu 

hanya memberikan pelayanan, penerangan, pengawasan, maupun 

pemeriksaan.  

Dianutnya self assessment system diharapkan membawa misi dan 

konsekuensi adanya   perubahan  sikap  kesadaran  masyarakat  untuk  

membayar  pajak  secara sukarela. Karena dari sisi administrasi dan 

pengawasan, maka semakin besar tingkat kepatuhan  sukarela  (voluntary  

compliance)  semakin  kecil  pula  kebutuhan  untuk mengawasinya.  

Pengawasan  itu  terutama   ditujukan  terhadap  wajib  pajak  yang berusaha 

menghindar atau tidak membuat pernyataan pajak,  ini adalah salah satu 

masalah bagi penegakan hukum administrasi pajak di negara manapun. 

Sistem  pemungutan  pajak  daerah  yang  kewenangan  pemungutan  

pajak daerah di Kabupaten Jepara dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Peraturan perundang-undangan tentang  

pajak  daerah  tersebut,  mengatur pemungutan pajak daerah dapat digunakan 

sistem pemungutan berdasarkan penetapan Kepala Daerah (Bupati) atau yang 

biasa disebut official assessment system dan Wajib Pajak membayar sendiri atau  

yang disebut self assessment system. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Daerah Kabupaten Jepara melaksanakan pemungutan pajak daerah  

sudah  mengelompokkan  berdasarkan  jenis  pajak  di  Kabupaten Jepara. 



 

2.2.6 Tolak Ukur Penilaian Potensi Pajak Daerah 

Untuk mencapai kemandirian daerah, pemerintah daerah harus memiliki 

kemampuan untuk menggali potensi daerahnya. Potensi pendapatan asli daerah 

adalah kekuatan yang ada disuatu daerah untuk menghasilkan sejumlah 

penerimaan PAD. Untuk mengetahui potensi sumber-sumber PAD dibutuhkan 

pengetahuan tentang analisis perkembangan berapa varaibel yang dapat 

dikendalikan dan tidak dapat dikendalikan yang dapat mempengaruhi kekuatan 

sumber-sumber penerimaan PAD. Beberapa variabel yang perlu dianalisa untuk 

mengetahui potensi sumber-sumber PAD menurut Simanjuntak dalam Abdul 

Halim (2002:97) adalah: 

1. Kondisi awal suatu daerah, keadaan struktur ekonomi dan sosial suatu 

daerah sangatlah menentukan besar kecilnya keinginan pemerintah untuk 

menetapkan pungutan. Kondisi awal suatu daerah yang perlu diperhatikan 

seperti komposisi industri yang ada di daerah, struktur sosial politik dan 

institusional serta berbagai kelompok masyarakat yang relative memiliki 

kekuatan, kemampuan atau kecakapan administratif, kejujuran dan 

integritas dari semua cabang-cabang perpajakan. 

2. Peningkatan cakupan atau ekstensifikasi penerimaan PAD, kegiatan ini 

merupakan upaya memperluas cakupan penerimaan PAD. Ada 3 hal 

penting yang harus diperhatikan dalam usaha peningkatan cakupan ini 

yaitu: 

 Menambah objek dan subjek pajak atau retribusi 

 Meningkatkan besarnya penetapan 

 Mengurangi tunggakan 



 

3. Pertumbuhan Penduduk, jika jumlah penduduk meningkat maka 

pendapatan yang dapat dipungut juga akan meningkat. 

4. Tingkat Inflasi, inflasi akan meningkatkan penerimaan PAD yang 

penetapannya didasarkan pada omzet penjualan misalnya, pajak hotel dan 

restoran. 

5. Penyesuaian tarif, peningkatan pendapatan sangat tergantung pada 

kebijakan penyesuaian tarif yang perlu mempertimbangkan laju inflasi. 

Kegagalan untuk menyesuaikan tarif dengan laju inflasi akan menghambat 

peningkatan PAD. 

6. Sumber pendapatan baru, adanya kegiatan usaha baru dapat mengakibatkan 

pertambahan sumber pajak atau retribusi yang telah ada. 

Selanjutnya, menurut Devas, Nick (1989) untuk dapat menilai apakah Pajak 

Daerah yang ada mampu memberikan sumbangan kepada Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) maka potensi suatu Pajak Daerah dapat diukur dengan: 

1. Hasil (Yield) 

 Memadai  tidaknya  hasil  suatu  pajak  dalam  kaitannya  dengan  berbagai 

layanan yang  dibiayainya, stabilitas dan elastisitas hasil pajak terhadap 

inflasi, pertumbuhan penduduk dan juga perbandigan hasil pajak dengan   

biaya pemungutan. 

2. Keadilan (Equity) 

 Dasar pajak dan kewajiban  membayar  harus  jelas  dan  tidak  sewenang- 

wenang. Pajak bersangkutan harus adil dan secara horisontal, artinya beban 

pajak haruslah sama antar berbagai kelompok yang berbeda tetapi dengan 

kedudukan ekonomi yang sama. Kemudian harus adil secara vertikal, 



 

artinya kelompok yang memiliki sumber daya ekonomi yang lebih besar 

memberikan sumbangan yang lebih  besar  daripada  kelompok  yang  lebih  

sedikit  memiliki  sumber  daya ekonomi. Pajak harus adil dari tempat ke 

tempat dalam arti, hendaknya tidak ada perbedaan-perbedaan  besar  dan  

sewenang-wenang  dalam  beban  pajak  dari daerah ke daerah lain, kecuali 

jika perbedaan ini mencerminkan perbedaan dalam cara menyediakan 

layanan masyarakat. 

3. Daya Guna Ekonomi (Economic Efficiency) 

 Pajak hendaknya mendorong penggunaan sumber daya secara berdaya guna 

dalam  kehidupan  ekonomi,  mencegah  jangan  sampai  dilihat  konsumen  

dan pilihan  produsen  menjadi salah  arah  atau  orang menjadi segan  

bekerja atau menabung dan memperkecil beban lebih dari pajak. 

4. Kemampuan Melaksanakan (Ability to Implement) 

 Suatu pajak harus dapat dilakasanakan dari sudut kemauan politik dan tata 

usaha. 

5. Kecocokan Sebagai Sumber Penerimaan Daerah (Suitability as a Revenue 

Source)  

 Dalam hal ini berarti, harus jelas kepada daerah mana suatu pajak haruslah 

dibayarkan dan tempat pemungutan pajak sedapat mungkin sama dengan 

tempat akhir beban pajak, pajak tidak mudah dihindari dengan cara 

memindahkan objek pajak  dari  suatu  daerah  ke  daerah   lain.  Pajak  

daerah  hendaknya  jangan mempertajam perbedaan antar daerah dari segi  

ekonomi  masing-masing, dan pajak hendaknya tidak menimbulkan beban 

yang lebih besar  dari  kemampuan tata usaha pajak daerah. 



 

2.2.7 Target Pendapatan Daerah 

Menurut Soelarno  (1998),  target  Pendapatan Daerah  adalah  perkiraan 

hasil perhitungan pendapatan daerah secara minimal dicapai dalam satu tahun 

anggaran. Agar perkiraan pendapatan daerah dapat dipertanggungjawabkan di 

dalam penyusunannya  memerlukan perhitungan terhadap faktor-faktor sebagai 

berikut : 

1. Realisasi  penerimaan  pendapatan  daerah  dari  tahun  anggaran  yang  

lalu dengan  memperlihatkan faktor pendukung yang menyebabkan 

tercapainya realisasi tersebut dan faktor-faktor yang menghambatnya. 

2. Kemungkinan  pencairan  jumlah  tunggakan  tahun-tahun  sebelumnya  

yang diperkirakan dapat ditagih minimal 35% dari tunggakan sampai 

dengan tahun berlalu. 

3. Data   potensi   objek   pajak   dan   estimasi   perkembangan  dan   

perkiraan penerimaan dari penetapan tahun berjalan minimal 80% dari 

penetapan. 

4. Kemungkinan  adanya  perubahan  atau  penyesuaian  keseragaman dan 

penyempurnaan sistem pemungutan. 

5. Keadaan  sosial  ekonomi  dan  tingkat  kesadaran  masyarakat  selaku  

wajib pajak. 

6. Perkembangan tersedianya sarana dan prasarana serta biaya pungutan. 

 

 

 

 



 

2.3 Pajak Hotel 

2.3.1 Pengertian  Pajak Hotel 

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pengertian pajak hotel 

adalah sebagai berikut : 

 “ Pajak Hotel yang selanjutnya disebut pajak adalah Pungutan Daerah 

atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan khusus disediakan bagi  orang 

untuk dapat menginap atau istrahat dan memperoleh jasa pelayanan   dan   

fasilitas   lainnya   termasuk   bangunan   lainnya   yang menyatu, dikelola  

dan dimiliki oleh pihak yang sama dengan dipungut bayaran, kecuali 

untuk perkantoran dan pertokoan. 

Sedangkan Pengertian pajak hotel menurut Perda Kabupaten Jepara Nomor  

8 tahun 2011 BAB III Pasal 3, pajak hotel adalah pajak yang dipungut atas 

pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel yang dimaksud adalah fasilitas 

penyedia jasa penginapan / peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan 

dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma 

pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos 

dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). 

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Pengertian hotel di sini 

termasuk juga rumah penginapan yang memungut pembayaran. Pengenaan pajak 

hotel  tidak  mutlak ada pada seluruh  daerah  kabupaten/kota  yang  ada  di 

Indonesia.  Hal  ini  berkaitan  dengan   kewenangan  yang  diberikan  kepada 

pemerintah  kabupaten/kota  untuk  mengenakan  atau  tidak  mengenakan  suatu 

jenis pajak kabupaten/kota. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut  pada suatu 

daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan 



 

peraturan daerah tentang pajak hotel. Peraturan itu akan menjadi landasan hukum 

operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan Pajak Hotel di 

daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan (Marihot P, Siahaan. 2005). 

2.3.2 Dasar Hukum Pajak Hotel  

Pemungutan pajak  hotel  di  Indonesia  saat  ini  didasarkan pada dasar 

hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak 

terkait yang melakukan pemungutan terhadap pajak hotel.  

Dalam melaksanakan pemungutan pajak hotel , Dinas Pendapatan Daerah 

berpedoman pada : 

1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pa jak  Daer ah  dan  

Re t r ibus i  Daer ah .  

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, 

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang 

Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, 

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang 

Sistem dan Prosedur Administrasi  Pajak Daerah, Retribusi Daerah 

dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain. 

7. Perda Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah 

2.3.3 Objek, Subjek dan Wajib Pajak Hotel 

Dalam melakukan pungutan atas pajak hotel, terdapat objek pajak, subjek 

pajak dan wajib pajak hotel. Akan dijelaskan sebagai berikut:  



 

2.3.3.1 Objek Pajak Hotel 

Menurut Perda Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2011 pasal 4 

menyebutkan bahwa Obyek Pajak Hotel adalah:  

a. Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan 

pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang 

sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas 

olahraga dan hiburan; 

b. Pelayanan penunjang yang dimaksud sebagai kelengkapan hotel yang 

sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan antara lain telepon, 

faksimili, teleks, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan 

fasilitas  sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel. 

Ada beberapa objek yang tidak termasuk dalam objek pajak hotel adalah: 

1. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah, 

Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah; 

2. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya; 

3. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan; 

4. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti 

asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan 

5. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel 

yang dapat dimanfaatkan oleh umum. 

2.3.3.2 Subjek Pajak Hotel 

Menurut Perda Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2011 pasal 5,  

menyebutkan bahwa Subyek pajak hotel adalah orang pribadi atau Badan yang 

melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan 



 

Hotel.  Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang 

menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh  pengusaha hotel. 

2.3.3.3 Wajib Pajak Hotel 

Wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan 

Hotel. Sederhananya yang menjadi wajib pajak adalah pengusaha hotel, yaitu 

orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam lingkungan 

perusahaan atau  pekerjaannya melakukan usaha dibidang jasa penginapan..  

2.3.4 Dasar Pengenaan, Tarif dan Perhitungan Pajak Hotel 

2.3.4.1 Dasar Pengenaan Pajak Hotel 

Menurut Perda Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2011 pasal 6 

menyebutkan bahwa dasar pengenaan pajak hotel  adalah jumlah pembayaran 

yang dilakukan oleh subyek pajak  yang seharusnya dibayar kepada hotel (wajib 

pajak).  

Pembayaran adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh subjek pajak 

kepada wajib  pajak  untuk harga  jual  jumlah  uang  yang dibayarkan maupun 

penggantian  yang  seharusnya   diminta  wajib  pajak  sebagai  penukaran  atas 

pemakaian jasa tempat penginapan dan fasilitas penunjang termasuk pula semua 

tambahan dengan nama apapun juga dilakukan berkaitan dengan usaha hotel. 

2.3.4.2 Tarif Pajak Hotel 

Pajak Hotel  memiliki tarif yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.  

Berdasarkan  Perda Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2011 Pasal 7  yaitu: 

 “ Tarif pajak hotel  adalah sebesar 10 % (sepuluh persen)” 

Berdasarkan Siahaan dalam Putri (2011), tarif pajak hotel ditetapkan 

paling tinggi sebesar sepuluh persen dan ditetapkan dengan peraturan daerah 



 

kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan 

keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak 

yang  dipandang sesuai dengan kondisi masing- masing daerah kabupaten/kota. 

Dengan demikian, setiap daerah kabupaten/kota diberi  kewenangan  untuk  

menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kabupaten/kota 

lainnya, asalkan tidak lebih dari 10%. 

2.3.4.3 Perhitungan Pajak Hotel 

Dengan memperhatikan dasar pengenaan dan tarif tersebut, maka besarnya 

pokok pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar 

pengenaan pajak. Secara umum perhitungan pajak hotel dengan rumus sebagai 

berikut : 

Pajak terutang = Tarif pajak x Dasar pengenaan pajak 

= Tarif  pajak  x  Jumlah  pembayaran  yang  dilakukan 

kepada hotel 

Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah, artinya bahwa pemungutan 

pajak dilakukan terhadap pajak terutang atas objek pajak yang terdapat di wilayah 

Kabupaten Jepara. Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan 

kalender. Pajak terutang dalam masa pajak terjadi sejak saat pembayaran atas 

pelayanan hotel. 

2.3.5 Penetapan dan Pemungutan Pajak Hotel 

 Setiap pengusaha hotel (yang menjadi wajib pajak) wajib menghitung, 

memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak hotel yang terutang 

dengan menggunakan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah). SPTPD 



 

harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak 

atau Kuasanya disertai dengan lampiran-lampiran yang diperlukan. 

 Ketentuan ini menunjukkan sistem pemungutan  pajak  hotel  pada  

dasarnya  merupakan sistem self  assessment, yaitu wajib pajak diberikan 

kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar  dan 

melaporkan sendiri pajak yang terutang. Dengan pelaksanaan sistem 

pemungutan ini petugas Dinas Pendapatan Daerah  kabupaten/kota  yang  

ditunjuk  bupati/walikota  menjadi  fiskus  hanya bertugas mengawasi 

pelaksanaan pemenuhan kewajiban pajak oleh wajib pajak. 

2.3.5.1 Tata Cara Pemungutan 

Sesuai dengan Perda Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2011 Pasal 59, tata 

cara pemungutan pajak hotel sebagai berikut: 

1. Pemungutan pajak hotel tidak dapat diborongkan, artinya proses kegiatan  

pemungutan pajak hotel tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. 

Walupun demikian, dimungkinkan adanya kerjasama dengan pihak ketiga 

dalam proses   pemungutan  pajak,  antara  lain   :   pencetakan  formulir  

perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak, atau penghimpunan 

data objek pajak dan subyek pajak. Kegiatan yang tidak  dapat  

dikerjasamakan  dengan  pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya 

pajak  yang terutang, pengawasan penyetoran pajak dan penagihan pajak. 

2. Setiap Wajib Pajak membayar pajak yang terutang berdasarkan surat 

ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan 

perundang-undangan perpajakan. 



 

3. Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan 

Bupati dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang 

dipersamakan. 

4. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

berupa karcis atau nota perhitungan.  

5. Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan 

menggunakan SPTPD, SKPDKB dan atau SKPDKBT 

2.3.5.2 Pembayaran dan Penagihan Pajak Hotel 

Berdasarkan Perda Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2011 BAB XIV Pasal 

64, tata cara pembayaran dan penagihan pajak hotel adalah sebagi berikut: 

1. Bupati atau pejabat menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan 

penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja 

setelah saat terutangnya pajak. 

2. SKPD, SKPDKB, SKPDBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat 

Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah 

pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan 

harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal 

diterbitkan. 

3. Bupati atau pejabat atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi 

persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib 

Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan 

dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan. 



 

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat 

pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak akan diatur lebih 

lanjut dengan Peraturan Bupati. 

Pembayaran Pajak Hotel yang terutang dilakukan ke kas daerah, bank, atau 

tempat lain  yang ditunjuk oleh bupati/walikota sesuai waktu yang ditentukan 

dalam SKPD, SKPDKB,  SKPDKBT, dan STPD. Apabila pembayaran pajak 

dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke 

kas daerah paling lambat 1 x 24 jam atau da l am  w ak tu   yang ditentukan 

oleh bupati  /  walikota. Apabila tanggal  jatuh  tempo pembayaran pada  hari  

libur, pembayaran dilakukan pada hari kerja berikutnya. 

Kemudian Pasal 65 menyebutkan: 

1. Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, 

Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan 

banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya 

ditagih dengan Surat Paksa. 

2. Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan Perturan 

Perundang-undangan. 

2.3.6 Perhitungan Potensi Pajak Hotel 

Berikut ini merupakan cara perhitungan potensi pajak hotel  menurut  

Hamrolie Harun (2003), yang dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 

Keterangan: 

X1 = Jumlah kelas kamar suite 

X2 = Jumlah kelas kamar deluxe 



 

X3 = Jumlah kelas kamar standar 

Y1 = Tarif kamar suite 

Y2 = Tarif kamar deluxe 

Y3 = Tarif kamar standar 

Z = Total jumlah kamar 

Berdasarkan  data  yang ada yaitu, jumlah hotel, tarif kamar rata-rata, 

jumlah hari dan tingkat hunian,  maka dapat  dihitung potensi Pajak Hotel 

dengan rumus dan dapat dilihat hasilnya pada tabel sebagai berikut : 

 

Keterangan: 

 =  Tingkat Hunian Kamar 

 = Tarif kamar rata-rata 

365 hari  = Jumlah hari setahun 

10% = Tarif pajak hotel 

 = Jumlah Hotel  

2.4 Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang berkaitan dengan kemampuan analisis potensi atas 

penerimaan pajak hotel dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) suatu daerah sudah banyak  dilakukan, dan dari beberapa penelitian   

tersebut  ternyata  hasilnya,  kemampuan  keuangan   daerah   dalam membiayai  

pengeluarannya  di  era  sebelum  otonomi  maupun  setelah  otonomi masih 

sangat rendah, akan tetapi penelitian yang sama ditujukan khusus pada 

Kabupaten Jepara belum dilakukan, nantinya hasil penelitian ini akan menjawab 

apakah akan sejalan dengan  hasil penelitian yang dilakukan penelitian 



 

terdahulu tersebut. 

Adapun beberapa hasil penelitian terdahulu  yang  mengkaji Analisis 

Kontribusi dan Potensi Pemungutan Pajak Hotel Untuk Meningkatkan Pendapatan 

Asli Daerah (PAD)  antara lain sebagai berikut : 

Betty Rahayu (2011) dalam penelitianya mengkaji tentang “Analisis 

Potensi Pajak Hotel Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Di Kabupaten 

GunungKidul” tahun (2005 – 2009) .  Efektifitas dari pajak hotel dihitung 

berdasarkan perbandingan antara besarnya realisasi penerimaan pajak hotel 

dengan besarnya potensi pajak hotel yang ada. 

Adapun hasil dari penelitian ini adalah sebagi berikut: 

1. Potensi Pajak Hotel sangat besar, jauh di atas nilai  realisasi 

penerimaan Pajak Hotel. Pengukuran perbandingan ini tercermin 

dalam efektifitas Pajak Hotel yang nilainya selalu menurun dari tahun 

ke tahun selama tahun 2005 – 2009 bahkan nilai yang ada tidak lebih 

dari 5% setiap tahunnya. 

2. Potensi pajak hotel yang ada belum tergali secara optimal dan terdapat 

beberapa hal yang perlu menjadi koreksi terkait pajak hotel yang ada 

di Kabupaten Gunungkidul seperti sistem pengelolaan dan 

managemen dari hotel- hotel yang ada tersebut. 

Alfy Choir (2012) dalam penelitianya mengkaji tentang analisis potensi dan 

kontribusi pajak hotel terhadap penerimaan pendapatan asli daerah di Kota 

Malang tahun (2009 – 2011). Target kontribusi Pajak Hotel terhadap Pajak 

Daerah Kota Malang mengalami kenaikan yang  fluktuatif. 

Adapun hasil dari penelitian ini adalah sebagi berikut: 



 

a. Potensi Pajak Hotel di Kota Malang  sangat  besar dan terus meningkat 

dari tahun 2009 – 2011. Akan tetapi terdapat selisih  yang jauh di atas 

realisasi penerimaan Pajak Hotel. Hal ini dibuktikan dengan  

perhitungan selisih antara realisasi dan potensi penerimaan  Pajak  

Hotel  dari  tahun  2009  sebesar  69,03%,  tahun  2010 sebesar 67,33% 

dan tahun 2011 sebesar 70,46 %. 

b. Potensi penerimaan Pajak  Hotel di Kota Malang  belum  

mencerminkan  potensi  yang  sebenarnya,  oleh  karena  itu Dinas 

Pendapatan Daerah Kota Malang perlu mengoptimalkan penerimaan 

Pajak Hotel agar Pendapatan Asli Daerah juga semakin meningkat 

Agus Rahmanto (2007) dalam penelitianyya mengkaji tentang efektifitas 

pajak hotel dan kontribusinya terhadap pajak daerah di Kabupaten Semarang 

tahun 2000-2004. Efektifitas yang meningkat akan dibarengi dengan 

pengoptimalan potensi yang  ada sehingga pada akhirnya akan meningkatkan 

pendapatan asli daerah. 

Adapun hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Efektifitas pengelolaan pajak hotel di kabupaten Semarang tahun 2000 

– 2004 nilainya terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. 

2. Kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah sebesar 10,9% sisanya 

dipengaruhi oleh unsur pajak daerah yang lain. 



 

Tabel 2.2 

Tinjaun Penelitian Terdahulu 

No Penulis (Th) dan Judul Variabel Alat Analisis Hasil Penelitian 

1.  Betty Rahayu (2011) 

“Analisis Potensi Pajak Hotel 

Terhadap Realisasi Penerimaan 

Pajak Hotel Di Kabupaten 

GunungKidul” 

 

 

 

 

  

 Target Penerimaan 

Pajak Hotel,  

 Realisasi 

Penerimaan Pajak 

Hotel,  

 Potensi Pajak Hotel, 

  Hotel Bintang,  

 Tarif Kamar Rata-

Rata,  

 Jumlah Kamar,  

Analisis Efektifitas,  

Analisis Potensi 

1. Potensi Pajak Hotel sangat besar, 

jauh di atas nilai  realisasi 

penerimaan Pajak Hotel. Pengukuran 

perbandingan ini tercermin dalam 

efektifitas Pajak Hotel yang nilainya 

selalu menurun dari tahun ke tahun 

selama tahun 2005 – 2009 bahkan 

nilai yang ada tidak lebih dari 5% 

setiap tahunnya. 

2. Potensi pajak hotel yang ada belum 

tergali secara optimal dan terdapat 

beberapa hal yang perlu menjadi 

koreksi terkait pajak hotel yang ada 

di Kabupaten Gunungkidul seperti 

sistem pengelolaan dan managemen 

dari hotel- hotel yang ada tersebut. 

 

2. Alfy Choir (2012) 

“Analisis Potensi dan Kontribusi 

Pajak Hotel Terhadap Penerimaan 

Pendapatan Asli Daerah Di Kota 

Malang” 

 Hotel, 

 Hotel Bintang, 

 Akomodasi, 

 Potensi  pajak  

hotel, 

 Penerimaan pajak 

Analisi Deskriptif,  

Analisi Potensi, 

Analisis 

Kontribusi, 

1. Potensi Pajak Hotel di Kota Malang  

sangat  besar dan terus meningkat dari 

tahun 2009 – 2011. Akan tetapi 

terdapat selisih  yang jauh di atas 

realisasi penerimaan Pajak Hotel. Hal 

ini dibuktikan dengan  perhitungan 



 

hotel, 

 Tarif  kamar rata-

rata,   

 Jumlah kamar, 

 Tarif pajak   

selisih antara realisasi dan potensi 

penerimaan  Pajak  Hotel  dari  tahun  

2009  sebesar  69,03%,  tahun  2010 

sebesar 67,33% dan tahun 2011 

sebesar 70,46 %. 

2. Potensi penerimaan Pajak  Hotel di 

Kota Malang  belum  mencerminkan  

potensi  yang  sebenarnya,  oleh  

karena  itu Dinas Pendapatan Daerah 

Kota Malang perlu mengoptimalkan 

penerimaan Pajak Hotel agar 

Pendapatan Asli Daerah juga semakin 

meningkat 

  

3. Agus Rahmanto (2007) 

“Efektifitas Pajak Hotel dan 

Kontribusinya Terhadap Pajak 

Daerah Di Kabupaten Semarang” 

 Realisasi 

Pendapatan 

 Pajak Hotel,  

 Potensi Pendapatan 

Pajak Hotel,  

 Realisasi 

Pendapatan Pajak 

Daerah 

Analisis Efektifitas 

dan Kontribusi 

terhadap Pajak 

Daerah 

1. Efektifitas pengelolaan pajak hotel di 

Kabupaten Semarang tahun 2000-

2004 nilainya terus mengalami 

peningkatan dari tahun ke tahun. 

2. Kontribusi pajak hotel terhadap pajak 

daerah sebesar 10,9% sisanya 

dipengaruhi oleh unsur pajak daerah 

yang lain. Efektifitas yang meningkat 

akan dibarengi dengan pengoptimalan 

potensi yang ada sehingga akan 

meningkatkan PAD. 
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2.5 Kerangka Pemikiran 

Pajak hotel memberikan kontribusi untuk meningkatkan penerimaan pajak 

daerah, untuk dapat memaksimalkan kontribusi pajak hotel terhadap penerimaan 

pendapatan asli daerah, berbagai upaya harus dilakukan, salah satunya dengan 

cara melakukan perhitungan potensi pajak hotel yang ada dalam suatu daerah, 

agar realisasi yang didapatkan sesuai yang  pada potensi daerah tersebut. 

Dalam penelitian ini dilakukan kajian tentang potensi pajak hotel yang ada  

karena berdasarkan data-data yang ada terdapat permasalahan yang krusial yaitu 

adanya pajak  hotel yang belum digali secara maksimal atau ada potensi yang 

masih terpendam. Berdasarkan data-data terkait terlihat bahwa terdapat celah / 

selisih antara realisasi dengan target yang cukup  besar dan nilai realisasi  yang  

selalu  jauh  lebih  besar  dari  target.  Ini  menjadi  permasalahan karena nilai 

realisasi pajak hotel yang selalu memenuhi target yang ditetapkan oleh 

Pemerintah Daerah menjadi tidak wajar ketika nilai penerimaan pajak hotel yang 

terjadi justru selalu mengalami penurunan pertumbuhan dan penerimaannya. 

Analisis yang digunakan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan 

yang  ada  adalah  analisis deskriptif, analisis potensi dan analisis kontribusi guna  

mengetahui potensi pajak  hotel  yang ada secara  nyata. Analisis ini  diperkuat 

dengan adanya data empirik  yang berhubungan dengan perhitungan potensi pajak 

hotel dan kajian teori yang ada terkait penelitian mengenai pajak hotel. Bila hasil 

perhitungan potensi pajak hotel telah didapatkan maka akan dapat pula diukur 

berapa efektifitas dari pajak hotel tersebut karena efektifitas dari pajak hotel 

dihitung berdasarkan perbandingan antara besarnya realisasi penerimaan pajak 

hotel dengan besarnya potensi pajak hotel yang ada.  Dengan demikian bila 



 

potensi pajak hotel dapat diketahui maka efektifitas secara langsung dapat pula 

diketahui. 

Berdasarkan landasan teori dan beberapa penelitian terdahulu yang telah 

disampaikan  sebelumnya,  maka  dapat  digambarkan kerangka  pemikiran dari 

penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

Pajak Hotel

Target Penerimaan Pajak 
Hotel

Realisasi Penerimaan 
Pajak Hotel

Potensi Pajak Hotel
Kontribusi Pajak Hotel 

terhadap PAD

Efektifitas Pendapatan 
Pajak Hotel

Pajak Daerah

Pendapatan Asli Daerah

 



 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

deskriptif kuantitatif. Menurut Arikunto (2002) pada dasarnya penelitian 

deskriptif merupakan penelitian non hipotesis sehingga dalam langkah 

penelitiannya tidak merumuskan hipotesis. Metode deskriptif adalah metode 

penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran mengenai situasi atau 

kejadian, sedangkan analisis kuantitatif adalah metode analisis dengan melakukan 

perhitungan terhadap data-data yang bersifat pembuktian dari masalah. Sehingga 

metode deskriptif kuantitatif adalah metode penelitian yang memaparkan atau 

menjelaskan data melalui angka-angka.  

Dalam penelitian ini, peneliti hanya terbatas pada perhitungan prosentase 

yang didapat dari data kuantitatif yang berkaitan dengan penerimaan pajak hotel, 

laju pertumbuhan pajak hotel, perhitungan kontribusi dan potensi pajak hotel di 

Kabupaten Jepara. Selanjutnya dari hasil perhitungan prosentase tersebut, penulis 

menggunakan pemikiran logis untuk menggambarkan dan menjelaskan secara 

mendalam serta sistematis tentang keadaan yang sebenarnya, kemudian ditarik 

suatu kesimpulan sehingga dapat diperoleh suatu penyelesaian atas permasalahan 

yang penulis teliti. 

3.2 Variabel Penelitian 

Variabel secara sederhana dapat diartikan ciri dari individu, objek, segala 

peristiwa  yang  dapat  diukur  secara  kuantitatif atau kualitatif.   

Adapun yang menjadi variabel dalam penelitian ini adalah (Rahayu,  2011): 



 

1. Hotel adalah  suatu  usaha  yang  menggunakan  suatu  bangunan  atau 

sebagian bangunan yang disediakan secara khusus, untuk setiap orang 

dapat  menginap,  makan, memperoleh pelayanan dan  menggunakan 

fasilitas lainnya dengan pembayaran. 

2. Hotel Bintang adalah suatu usaha yang menggunakan suatu bangunan 

atau sebagian bangunan yang disediakan secara khusus, dimana setiap 

orang dapat  menginap, makan, memperoleh pelayanan dan 

menggunakan fasilitas lainnya dengan pembayaran, dan telah memenuhi 

persyaratan sebagai  hotel berbintang seperti yang ditentukan oleh 

Direktorat Jenderal Pariwisata. 

Persyaratan tersebut antara lain mencakup : 

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

b. Bentuk pelayanan yang diberikan. 

c. Kualifikasi tenaga kerja, seperti pendidikan dan kesejahteraan 

karyawan. 

d. Fasilitas olahraga dan rekreasi lainnya yang tersedia.  

e. Jumlah kamar yang tersedia. 

3. Akomodasi lainnya  adalah  suatu  usaha  yang  menggunakan  suatu 

bangunan  atau  sebagian  bangunan  yang  disediakan  secara  khusus, 

dimana setiap orang  dapat menginap dengan atau tanpa makan dan 

memperoleh pelayanan serta  menggunakan fasilitas lainnya dengan 

pembayaran. Akomodasi lainnya meliputi :  hotel melati yaitu hotel 

yang belum memenuhi persyaratan sebagai hotel  berbintang seperti 



 

yang ditentukan Direktorat Jenderal Pariwisata, penginapan  remaja, 

pondok wisata dan jasa akomodasi lainnya. 

a. Hotel  Melati/Losmen/Penginapan  adalah  usaha  pelayanan 

penginapan   bagi  umum  yang  dikelola  secara  komersial 

dengan menggunakan sebagian atau seluruh bagian 

bangunan. 

b. Penginapan Remaja/Youth Hostel adalah usaha penyediaan jasa  

akomodasi  dalam  rangka  kegiatan  pariwisata  dengan tujuan 

untuk rekreasi, memperluas pengetahuan  / pengalaman dan 

perjalanan. 

c. Pondok  Wisata/Home  Stay  adalah  usaha  penyediaan  jasa 

pelayanan   penginapan   bagi   umum   dengan   pembayaran 

harian, yang dilakukan  perseorangan dengan menggunakan 

sebagian dari tempat tinggalnya. 

d. Jasa  Akomodasi  lainnya   adalah  usaha  penyediaan  jasa 

pelayanan   penginapan  yang  tidak  termasuk  pada  Hotel 

Melati,  Penginapan  Remaja  dan  Pondok  Wisata  misalnya 

Wisma, Gubuk Istirahat. 

4. Potensi Pajak Hotel adalah   hasil temuan pendataan di lapangan yang 

berkaitan  dengan jumlah serta frekuensi objek pajak yang kemudian 

dikalikan dengan tarif dasar pajak. 

5. Penerimaan Pajak Hotel adalah   penerimaan   yang   diterima   oleh 

Pemerintah  Daerah atas pelayanan operasional yang dilakukan oleh 

hotel. 



 

6. Tarif Kamar Rata-Rata adalah yang diterima hotel sebagai pendapatan, 

dihitung dengan cara membagi pendapatan dari kamar dengan jumlah 

kamar yang ada. 

7. Jumlah Kamar adalah banyaknya kamar yang ada dan tersedia untuk 

dihuni. 

8. Tarif Pajak adalah besarnya tarif hotel yang ditetapkan oleh Pemerintah 

Daerah dan  besarnya sesuai dengan keputusan Pemerintah masing- 

masing daerah. Dalam penelitian ini besarnya Tarif Pajak Hotel yang 

ditetapkan adalah sebesar 10%. 

3.3 Populasi Penelitian 

Populasi  dalam   penelitian  ini  adalah  semua  hotel  di Kabupaten  Jepara 

termasuk  hotel  pondok  wisata,  penginapan  remaja (youth  hostel),  melati,  

bintang   dan  jasa  akomodasi  (BPS Kabupaten Jepara, 2012).  

Dimana mempunyai ciri- ciri sebagai berikut : 

1. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek. 

2. Pelayanan  penunjang  sebagai  kelengkapan  fasilitas  penginapan  

atau fasilitas tinggal jangka pendek yang sifatnya memberi 

kemudahan dan kenyamanan. 

3. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu 

hotel dan bukan untuk umum. 

4. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel. 

5. Penjualan  makanan  dan  minuman  ditempat  disertai  dengan  

fasilitas penyantapan. 



 

Dalam penelitian ini diambil responden dari seluruh populasi yang ada yaitu 

hotel  sebagai objek penelitian dan para pemilik ataupun para pengelola hotel 

sebagai sumber data (responden) penelitian, diambil sampel  pada tahun 2008 

hingga tahun 2012. 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

3.4.1.  Jenis Data 

Data  merupakan  kumpulan  sejumlah  fakta  atau  kenyataan  yang  

dapat dipercaya   kebenarannya   sehingga   dapat   digunakan   untuk   menarik   

suatu kesimpulan (Brotodiharjo, Santosa, 2007). Ketersediaan data merupakan 

suatu hal yang mutlak dipenuhi dalam suatu penelitian  ilmiah. Jenis data 

yang tersedia harus disesuaikan dengan kebutuhan dalam suatu penelitian. 

Penelitian ini mengambil lokasi penelitian di Kabupaten Jepara. 

Jenis data dalam penelitian ini adalah : 

6. Data Primer 

Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsusng 

dari sumber pertama. Data primer ini didapat dari : 

a. Hasil dari wawancara dengan pemilik hotel /yang mewakili, data ini 

berupa pendapat tentang penerapan sistem perhitungan dan 

pemungutan pajak hotel. 

b. Hasil dari wawancara tidak terstruktur dengan pegawai Dinas 

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Jepara terkait dengan penerimaan pajak hotel dan kendala apa yang 

terjadi dalam sistem pemungutan pajak tersebut. 

Dalam penelitian ini data primer yang dikumpulkan adalah data  



 

harga sewa kamar per malam, tingkat pemakaian kamar pada 

kondisi-kondisi  tertentu, klasifikasi hotel yang ada  di  Kabupaten  

Jepara,  lama  menginap  tamu  hotel,  sistem pengelolaan hotel dan 

jumlah kamar yang ada. 

7. Data Sekunder 

Data yang diambil dari catatan atau sumber lain yang telah ada yang 

sudah diolah oleh pihak ketiga, secara berkala (time series)  untuk  

melihat  perkembangan  objek  penelitian  selama  periode tertentu, 

adapun data yang akan digunakan penelitian ini adalah data target dan  

realisasi penerimaan  pajak hotel, data pajak daerah, data Pendapatan Asli 

Daerah (PAD), jumlah hotel dan jumlah kamar selama tahun 2008-2012.  

3.4.2   Sumber Data 

Sumber data adalah subjek dari mana diperoleh atau dapat dijabarkan yaitu 

tempat orang atau benda dimana peneliti yang mengamati, bertanya atau membaca 

tentang hal-hal yang berkenaan dengan variable yang diteliti (Arikunto 2002:107). 

Secara garis besar sumber data dimaksud dapat dibedakan atas orang, tempat, 

kertas atau dokumen  

 Dalam penelitian ini, yang menjadi sumber data adalah: 

1. Informan 

Informan dipilih secara purposive atau sengaja (purposive sampliong) 

artinya dalam peneliti akan mendapatkan data dari informan yang ada dulu 

seperti informasi awal dari penelitian ini adalah: 

a. Badan Perancanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten 

Jepara 



 

b. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jepara 

c. Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Jepara  Dinas Pendapatan, 

Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah: 

 Bidang  Keuangan Anggaran Daerah 

 Bidang Pajak Daerah 

d. Badan Pariwisata Daerah Kabupaten  Jepara   

2. Dokumen 

 Dokumen merupakan informasi dalam bentuk catatan-catatan resmi, 

peraturan tertulis ataupun arsip-arsip yang relevan dengan penelitian yang 

dilaksanakan. Dokumen yang digunakan dalam pengumpulan data adalah 

dokumen target dan realisasi penerimaan pajak hotel Tahun 2008 -2012  

pada Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Jepara. 

3.5 Metode  Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini pelaksanaan metode pengumpulan data 

dimaksudkan untuk mendapatkan bahan-bahan yang relevan terkait dengan 

permasalahan yang diangkat  dan  akurat   kualitasnya.  Adapun  metode  

pengumpulan  data  yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Studi Pustaka 

Studi pustaka, yaitu metode pengumpulan data dengan membaca literatur, 

jurnal-jurnal,  maupun sumber lain yang terkait baik yang bersumber dari 

perpustakaan  maupun  dari   instansi  yang  terkait  dengan  permasalahan 

penelitian.. 

 



 

b. Wawancara 

 Peneliti juga akan menggunakan teknik wawancara dalam pengumpulan 

data dimana penulis mengadakan tanya jawab secara langsung ke pihak 

yang berwenang, yaitu pihak pemilik hotel  serta dari pihak DPPKAD. 

c. Survei 

 Survei  yaitu  metode  pengumpulan  data  melalui  permintaan  

keterangan- keterangan   kepada  responden.  Data  yang  dihasilkan  

berupa  jawaban - jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Dengan 

metode survey akan dapat diperoleh fakta-fakta yang tidak bias diamati 

dan keterangan masa lalu yang belum dicatat. Adapun hal-hal yang 

disurvei antara lain jumlah pemakaian kamar pada kondisi-kondisi 

tertentu (ramai, normal dan sepi). 

d. Dokumentasi 

 Dokumentasi  adalah  teknik  pengumpulan  data  melalui  pengumpulan 

bahan-bahan   tertulis  berupa  buku-buku,  data-data  yang  tersedia  dan 

laporan-laporan yang  relevan  dengan objek penelitian untuk mendukung 

data yang sudah ada. 

3.6 Metode Analisa Data 

Dari data yang diperoleh, maka dilakukan analisa data agar dapat 

diinterpretasikan.  Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisa deskriptif kuantitatif. Analisa deskriptif kuantitatif digunakan untuk 

menjelaskan maupun menyajikan data yang diperoleh dari instansi dengan 

memberikan gambaran umum menurut apa adanya sesuai dengan kenyataan yang 

ada pada saat melakukan penelitian. 



 

 Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Analisis Deskriptif 

Yaitu suatu alat analisis yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran 

tentang perkembangan penerimaan pendapatan asli daerah, pertumbuhan pajak 

daerah, serta pertumbuhan pajak hotel. Analisis deskriptif dalam penelitian ini 

terdiri dari : 

1. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah 

2. Penerimaan Pajak Daerah 

3. Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Jepara 

A.    Analisis Laju Pertumbuhan Pajak 

Untuk menghitung laju pertumbuhan dari,  Penerimaan Pendapatan Asli 

Daerah, Pertumbuhan Pajak Daerah dan Pertumbuhan Pajak Hotel Kabupaten 

Jepara. dikemukakan oleh Lincolin, Arsyad (1999) digunakan rumus sebagai 

berikut: 

Keterangan :
 
 

GX  : Laju pertumbuhan Pajak Hotel  

Xt : Realisasi penerimaan Pajak Hotel pada tahun tertentu 

X (t-1 ) : Realisasi penerimaan Pajak Hotel pada tahun sebelumnya 

Berdasarkan hasil perhitungan diatas dapat diketahui sejauh mana 

perkembangan pajak hotel berdasarkan presentase yang diketahui. Skala 

pengukuran laju pertumbuhan pajak hotel didasarkan pada kriteria yang disusun 

dalam Tabel 3.1 berikut ini. 

 

 

 



 

Tabel 3.1 

Kriteria Laju Pertumbuhan Pajak 

Persentase Laju Pertumbuhan Kriteria 

85% - 100% 

70% - 85% 

55% - 70% 

30% - 55% 

Kurang dari 30% 

Sangat berhasil 

Berhasil 

Cukup Berhasil 

Kurang berhasil 

Tidak berhasil 

         Sumber : Idirwan dalam Halim (2004) 

2. Analisis Potensi 

Analisis perhitungan potensi mutlak diperlukan dalam analisis 

menetapkan  target  rasional.  Dengan  potensi  yang  ada,  setelah  

dibandingkan penerimaan  untuk  masa  yang  akan  datang,  maka  akan  

didapatkan  besarnya potensi yang terpendam, sehingga akan dapat 

diperkirakan rencana tindakan apa yang akan dilakukan untuk menggali  

potensi yang terpendam tersebut untuk menentukan berapa besarnya 

rencana penerimaan yang akan datang. Untuk menghitung potensi pajak hotel 

digunakan langkah-langkah yang disampaikan oleh Hamrolie Harun (2003) 

sebagai berikut : 

1. Mengetahui jumlah hotel. 

2. Mengidentifikasi tipe kelas hotel (Bintang , Melati, Resort, Homestay 

dan Pondok wisata), jumlah kamar dan tarif kamar untuk mengetahui 

tarif kamar rata-rata. 

3. Mengetahui jumlah hari dalam setahun 

4. Memperoleh omzet hotel dan mengkalikan dengan tarif pajak hotel. 

Dalam langkah menghitung potensi pajak hotel tersebut, Dalam point 

nomor  ini akan dijelaskan rumusnya sebagai berikut: 



 

Keterangan: 

XI =  Jumlah kelas kamar suite 

X2 =  Jumlah kelas kamar deluxe 

X3 =  Jumlah kelas kamar standar 

Y1 = Tarif kamar suite 

Y2 = Tarif kamar deluxe 

Y3 = Tarif kamar standar 

Z = Total jumlah kamar 

Berdasarkan  data  yang ada yaitu, jumlah hotel, tarif kamar rata-rata, 

jumlah hari dan tingkat hunian,   maka dapat  dihitung potensi Pajak Hotel 

dengan rumus dan dapat dilihat hasilnya pada tabel sebagai berikut : 

 

Keterangan: 

 =  Tingkat hunian kamar 

 = Tarif kamar rata-rata 

365 hari  = Jumlah hari setahun 

10% = Tarif pajak hotel 

 = Jumlah Hotel  

3. Analisis Kontribusi 

 Yaitu suatu alat analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak hotel terhadap 

pajak daerah dan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten 

Jepara, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak hotel terhadap 



 

pajak daerah dan PAD. Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi 

sebagai berikut: Syarif daud (dalam Halim,2002 :163) 

  Pr =   Xn  x 100%        dan  Ps =   Xn   x 100%  

   Yn     Zn 

 
Keterangan : 

Pr  = Kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap pajak  daerah (rupiah) 

Ps  = Kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah 

(rupiah) 

Xn   = Jumlah  realisasi penerimaan pajak hotel (rupiah) 

Yn   = Jumlah  realisasi penerimaan pajak daerah (rupiah) 

Zn   =  Jumlah  realisasi penerimaan PAD (rupiah) 

n    =  Tahun (periode) tertentu. 

Dengan analisis ini penulis akan mengetahui seberapa besar kontribusi pajak 

hotel terhadap pajak daerah dan terhadap penerimaan pendapatan asli daerah 

(PAD) di Kabupaten Jepara.  

Kontribusi pajak hotel terhadap PAD kemudian dinilai berdasarkan 

kriteria yang telah disusun oleh  Peneliti Fisipol Universitas Gadjah Mada 

bekerjasama dengan Litbang Depdagri (Munir, Dasril,dkk.2004:149) yaitu: 

Tabel 3.2 

Kriteria Nilai Kontribusi 

Persentase Kinerja Keuangan Kriteria 

Rasio 0   –     10,00 

Rasio 10,10 – 20,00 

Rasio 20,10 – 30,00 

Rasio 30,10 – 40,00 

Rasio 40,10 – 50,00 

Rasio > 50,00 

Sangat Kurang 

Kurang 

Cukup 

Sedang 

Baik 

Sangat Baik 

Sumber : Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM (dalam Munir, Dasril,dkk, 

2004:149)  



 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Deskripsi Objek Penelitian 

4.1.1  Letak Geografis dan Luas Wilayah  

Nama Jepara berasal dari perkataan Ujung Para, Ujung Mara dan Jumpara 

yang kemudian menjadi Jepara, yang berarti sebuah tempat pemukiman para 

pedagang yang berniaga ke berbagai daerah.  

Jepara sebagai salah satu kabupaten di Jawa Tengah terletak pada 

5°43`20,67” sampai 6°47` 25,83” Lintang Selatan dan 110°9`48,02” sampai 

110°58` 37,40” Bujur Timur. Dengan batas wilayah sebagai berikut: 

Sebelah Barat dan Utara : Laut Jawa 

Sebelah Timur  : Kabupaten Kudus dan Pati dan  

Sebelah Selatan : Kabupaten Demak 

Jarak terdekat dari ibukota kabupaten adalah Kecamatan Tahunan yaitu 7 

km dan jarak terjauh adalah Kecamatan Karimunjawa yaitu 90 km. Jarak dari 

Jepara ke kota-kota terdekat yaitu: 

Kudus   :   35 Km 

Pati   :   59 Km 

Rembang   :   95 Km 

Blora   : 131 Km 

Demak   :   45 Km 

Luas wilayah Kabupaten Jepara tercatat 100.413,189 ha. Kecamatan yang 

terluas adalah Keling yaitu 12.311,588 ha dan kecamatan yang terkecil adalah 

Kalinyamatan 2.370,001 ha. Sedangkan menurut penggunaannya : tanah sawah 



 

26.581,636 ha dan tanah kering 73.831,553 ha. Dipandang dari ketinggian 

permukaan tanah dari permukaan air laut, wilayah Kabupaten Jepara terletak 

mulai dari 0 m sampai dengan 1.301 m. 

Gambar 4.1 

 Sumber : Jepara Dalam Angka 2012  

4.1.2 Pemerintahan Kabupaten Jepara 

Kabupaten Jepara terbagi atas 16 kecamatan, 184 desa dan 11 kelurahan, 

serta 1.000 RW dan 4.622 RT. Menurut klasifikasinya baik kelurahan maupun 

desa di Kabupaten Jepara termasuk swasembada.  Banyaknya anggota DPRD 

Kabupaten Jepara tahun 2012 adalah 50 orang, terbagi dalam beberapa Komisi 

antara lain, Komisi A 12 orang, Komisi B 12 orang, Komisi C 13 orang dan 

Komisi D 13 orang. Selama tahun 2012 banyaknya produk legislatif DPRD atau 

banyaknya keputusan yang dibuat dan dikeluarkan oleh DPRD Kabupaten Jepara 

adalah 130 keputusan.  



 

Dalam menyelenggarakan pemerintahan, aparatur pemerintah sebagai 

abdi Negara dan  abdi masyarakat mempunyai peran yang penting 

menyelenggarakan berbagai  tugas  baik  itu  tugas  pembangunan  maupun  

dalam  tugas  pelayanan kepada masyarakat (publik). Berdasarkan  data dari 

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jepara, tercatat 10.421 Pegawai Negeri 

Sipil (PNS) yang berada di bawah Pemerintahan Jepara. 

4.1.3 Kependudukan dan Tenaga Kerja  

Jumlah penduduk Kabupaten Jepara akhir tahun 2012 (angka sementara) 

berdasarkan hasil proyeksi adalah sebanyak 1.124.203 jiwa yang terdiri dari 

561.984 laki-laki (49,99 persen) dan 562.219 perempuan (50,01 persen), dimana 

sebaran penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Tahunan (105.505 jiwa atau 

9,38 persen) dan jumlah penduduk paling sedikit terdapat di Kecamatan 

Karimunjawa (8.854 jiwa atau 0,79 persen). Jika dilihat berdasarkan ke-padatan 

penduduk, pada tahun 2012, kepadatan penduduk Kabupaten Jepara mencapai 

1.120 jiwa per km2. Penduduk terpadat berada di Kecamatan Jepara (3.329 jiwa 

per km2), sedangkan kepadatan terendah ber-ada di Kecamatan Karimunjawa 

(124 jiwa per km2). 

Menurut kelompok umur, sebagian besar penduduk Kabupaten Jepara 

termasuk dalam usia produktif (15-64 tahun) sebanyak 760.221 jiwa (67,62 

persen) dan selebihnya 300.220 jiwa (26,71 persen) berusia di bawah 15 tahun 

dan 63.762 jiwa (5,67 persen) berusia 65 tahun ke atas. Sedangkan besarnya 

angka ketergantungan (dependency ratio) Kabupaten Jepara adalah 478,78. Hal 

ini berarti bahwa setiap 1.000 orang berusia produktif menanggung sebanyak 479 

orang penduduk usia di bawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas. 



 

Menurut kantor Dinas Tenagakerja, Kependudukan dan Catatan Sipil 

Kabupaten Jepara, banyaknya pencari kerja yang terdapat sampai dengan tahun 

2012 sebanyak 28.284 orang, sebagian besar dari pencari kerja tersebut 

berpendidikan Diploma ke atas (54,14 persen), setingkat SLTA (42,80 persen) 

selebihnya (3,06 persen) berpendidikan setingkat SD dan SLTP.  

4.1.4 Pendidikan  

Keberhasilan pendidikan sangat dipengaruhi oleh tersedianya sarana dan 

prasarana pendidikan seperti sekolah dan tenaga pendidikan (guru) yang 

memadai. Berdasarkan data dari kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 

dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara, pada tahun 2012 tercatat ada 

777 SD/MI baik negeri maupun swasta, dengan jumlah murid sebanyak 126.234 

siswa, sedangkan jumlah guru tercatat sebanyak 8.145 orang guru. Untuk sekolah 

setingkat SLTP (SMP dan MTs), tercatat sebanyak 178 sekolah baik negeri 

maupun swasta dengan jumlah murid 52.586 siswa dan 3.880 guru. Untuk sekolah 

menengah umum (SMA dan Aliyah) baik negeri maupun swasta tercatat sebanyak 

78 sekolah dengan jumla murid sebanyak 20.320 siswa dengan 1.758 orang guru. 

Sedangkan untuk sekolah menengah kejuruan (SMK) baik negeri maupun swasta 

tercatat sebanyak 33 sekolah dengan jumlah murid sebanyak 13.050 murid dan 

1.049 guru. 

4.1.5 Agama 

Dilihat dari banyaknya pemeluk agama, penduduk Kabupaten Jepara, 

mayoritas beragama Islam yaitu mencapai 96,68% dari total jumlah penduduk, 

selebihnya pemeluk agama Kristen dan Katolik sebesar 2,46%, pemeluk agama 

Hindu 0,09% dan Budha sebesar 0,77%.  



 

Suasana kerukunan kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan 

Yang Maha Esa merupakan dambaan masyarakat Beragamnya tempat peribadatan 

merupakan salah satu bukti kerukunan antar umat beragama. Banyaknya tempat 

peribadatan di Kabupaten Jepara pada tahun 2012 mencapai 4.620 buah, terdiri 

atas masjid, langgar dan musholla 96,77 persen, dan sisanya (3,23 persen) terdiri 

dari gereja protestan/ katolik, vihara dan pura. 

4.1.6 Perekonomian Kabupaten Jepara 

 Tiga pilar terpenting penyangga ekonomi Kabupaten Jepara dipegang oleh 

sektor industri furniture, pertanian dan perdagangan. Pasang surut di tiga sektor ini 

akan sangat berperan dalam menumbuhkan kegiatan ekonomi masyarakat Jepara. 

Sektor industri merupakan tiang penyangga utama daripada perekonomian 

Kabupaten Jepara. Sektor ini dibedakan dalam kelompok industri besar, industri 

sedang dan industri kecil dan kerajinan rumahtangga. Menurut BPS, industri besar 

adalah perusahaan dengan karyawan / tenagakerja 100 orang ke atas. Industri 

sedang adalah perusahaan dengan tenagakerja antara 20 sampai 99 orang. Industri 

kecil adalah perusahaan dengan tenagakerja antara 5 sampai 19 orang dan industri 

rumahtangga punya tenaga kerja kurang dari 5 orang. 

Data yang diperoleh dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, tahun 2012 

menyatakan ada  9.022 buah perusahaan industri/unit di Kabupaten Jepara. Angka 

tersebut mencakup seluruh perusahaan (unit usaha) industri kecil menengah 

(IKM). Bila dibandingkan tahun 2011, terjadi peningkatan jumlah unit usaha 

industri sebesar 7,47 persen. Unit usaha terbesar  yaitu usaha Industri furniture 

kayu sebanyak 4.022 unit karena merupakan icon Jepara terkenal akan industri 

furniturnya.  



 

Tahun 2012 terjadi penyusutan kontribusi sektor industri. Penduduk 

Kabupaten Jepara berdasarkan lapangan usaha (sektor) dari data hasil Sakernas 

2012 sebagian besar berusaha / di sektor Industri (43,15 persen) dan Pertanian 

(15,36 persen), selebihnya berusaha / bekerja di sektor Pertambangan, Listrik, 

Konstruksi, Perdagangan,  Keuangan dan Jasa-jasa. 

4.1.7 Hotel dan Pariwisata 

Pembangunan kepariwisataan diarahkan pada peran pariwisata dalam 

kegiatan ekonomi yang dapat menciptakan lapangan kerja serta kesempatan 

berusaha dengan tujuan untuk meningkatkan pandapatan masyarakat serta 

penerimaan devisa daerah. Upaya pengembangan dan pendayagunaan berbagai 

potensi kepariwisataan tidak hanya tersedianya  obyek wisata unggulan daerah 

tetapi tidak terlepas akan tersedianya sarana akomodasi. Banyaknya sarana 

akomodasi di Kabupaten Jepara tahun 2012 adalah 46 unit terdiri dari 2 hotel 

berbintang, 8 hotel melati, 9 resort, 24 homestay dan 3 wisma,  dengan 603 kamar 

dan 1.200 tempat tidur.  

Pada Tahun 2011 tingkat penghunian kamar hotel bintang mengalami 

penurunan sebesar 0.81% dari 57,60% pada Tahun 2012 menjadi 56.79% 

Sedangkan untuk tingkat hunian kamar hotel non bintang atau melati mengalami 

kenaikkan dibanding tahun sebelumnya, yaitu dari 49,24% menjadi 51,52 %.  

Program pengembangan kepariwisataan yang telah dilakukan menunjukkan 

hasil yang positif. Hal ini dapat dilihat semakin meningkatnya jumlah pengunjung 

yang datang ke sejumlah obyek wisata. Pada tahun 2012 jumlah pengunjung 

1.206.084 orang sedangkan tahun sebelumnya pengunjung 1.097.472 orang atau 

naik sebesar 9,90%. 



 

 Obyek wisata yang menjadi favorit tujuan wisatawan diantaranya adalah 

Masjid Mantingan dengan jumlah pengunjung sebanyak 35,54%. 

 Pantai Kartini sebanyak 30,20%. 

 Pantai Tirta Samudra sebanyak 22,17%. 

Selain itu tujuan wisata yang diprediksi akan menjadi primadona baru 

tujuan wisata di Jepara adalah Taman Nasional Laut Karimunjawa, dimana 

dengan kehadiran kapal cepat yang melayani penyebrangan Jepara- Karimunjawa 

diharapkan akan meningkatkan kunjungan wisatawan ke Karimunjawa. Juga 

terdapat peningkatan jumlah hotel di Jepara untuk memajukkan sektor pariwisata. 

Hal ini dapat dilihat jumlah hotel yang terus meningkat di Kabupaten Jepara dari 

tahun 2008-2012. 

Tabel 4.1 

Jumlah Hotel di Kabupaten Jepara 

Tahun 2008 - 2012 

No. Klasifikasi Hotel 

2008 2009 2010 2011 2012 

Jumlah 

Hotel 

Jumlah 

Hotel 

Jumlah 

Hotel 

Jumlah 

Hotel 

Jumlah 

Hotel 

1 Hotel Berbintang 2 2 2 2 2 

2 Hotel Melati 7 8 8 8 8 

3 Resort 5 7 7 8 9 

4 Homestay 16 18 19 21 24 

5 Wisma 2 2 2 2 3 

 
Total 32 37 38 41 46 

Sumber : DPPKAD Kabupaten Jepara 2008 – 2012 

Berdasarkan  tabel 4.1 dilihat bahwa jumlah hotel di jepara dilihat dari jenis 

bintang dan tipe kelas, jumlah keselurahan dari tahun 2008 – 2012 selalu 

mengalami peningkatan,  peningkatan terbanyak terjadi pada tahun 2012 yaitu 

sejumlah 46 hotel, hal tersebut dikarenakan perbaikan sektor ekonomi dan 

pariwisata yang terus ditingkatkan oleh pemerintah kabupaten jepara, salah 



 

satunya kepulauan karimunjawa, dan hadirnya kapal cepat yang membantu 

perjalanan lebih cepat dan mudah menuju lokasi sehingga pembangunan hotel 

terus ditingkatkan.  

4.2 Gambaran Umum Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah (DPPKAD) Kabupaten Jepara 

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKAD) Kabupaten 

Jepara dalam melaksanakan pelayanan publik tidak lepas dari visi, misi dan tujuan 

serta sasaran yang telah dituangkan dalam rencana strategis, sehingga tujuan 

utamanya dalam memberikan pelayanan prima pada masyarakat khususnya wajib 

pajak yang merupakan bentuk dari pelaksanaan publik servis. Dinas yang 

beralamatkan di Jalan Kartini No. 1 Jepara memiliki visi yaitu:” Mewujudkan 

optimalisasi pendapatan dan pengelolaan keuangan dan aset daerah  yang  

akuntabel ” hal itu  untuk  mengaktualisasikan  visi  dan  misi  Bupati  dan  Wakil 

Bupati Jepara periode 2012-2017 yang mengedepankan paradigma tranparansi 

pelayanan publik. Adapun misi yang  dirumuskan untuk mencapai visi Dinas  

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jepara adalah: 

1. Meningkatkan Intensifikasi dan Ektensifikasi Pendapatan Daerah yang 

terukur dan berkualitas. 

2. Meningkatkan tata kelola keuangan yang professional. 

3. Meningkatkan tata kelola aset daerah yang akuntabel. 

4. Meningkatkan kualitas sumberdaya perbendaharaan, akuntansi anggaran  

pendapatan  dan  belanja  daerah  sesuai  dengan  standar pelayanan minimal. 

Dinas  Pendapatan  Kabupaten Jepara  bertugas  melaksanakan  sebagian  

kewenangan Daerah di bidang penerimaan dan  pendapatan daerah sesuai 



 

dengan kebijakan Kepala Daerah.  Untuk  melaksanakan  tugas  pokok  tersebut,  

Dinas  Pendapatan Kabupaten Jepara mempunyai tujuan  yang  ingin  dicapai  

yaitu:  ”Semua  hak  dan  kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta 

segala sesuatu baik berupa  uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan 

milik daerah   berhubungan  dengan  pelaksanaan  hak  dan  kewajiban tersebut 

dapat  dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efesien, 

ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung  jawab  dengan  memperhatikan  

rasa  keadilan  dan kepatutan”. 

Seluruh aparat Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan  Aset Daerah 

Kabupaten Jepara tidak punya niatan menyimpang dari peraturan yang berlaku,  

apalagi  melibatkan  diri  baik  secara  langsung  ataupun  tidak langsung dalam  

perbuatan KKN, namun bila disana sini masih terdapat  kesalahan  itu semata  - 

mata karena proses pembelajaran untuk menyesuaikan dengan  cepatnya  

perubahan  peraturan,  jadi  wajar  bila learning by doing. Dari tujuan yang 

diinginkan tersebut ditetapkan ke dalam tujuan strategik untuk 

mengimplementasikan misi yang terdiri dari: 

1. Peningkatan pendapatan dan pengawasan yang sinergitas; 

2. Meningkatkan sistem akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban 

SKPD yang akuntable dan profesional; 

3. Terwujudnya  aparatur  pengelola  pendapatan,  keuangan,  dan  aset daerah 

yang berdedikasi tinggi bertanggungjawab serta memiliki wawasan dan 

keterampilan dalam mengelola pendapatan daerah, dan aset daerah. 

 

 



 

4.3 Analisis Data  

Pendapatan asli daerah adalah hak dari pemerintah daerah yang diakui 

sebagai nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan (UU No. 32 

Tahun 2004) PAD  bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah 

untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah. Di 

wilayah Kabupaten Jepara terdapat sumber penerimaan yang menjadi penopang 

dari Pendapatan Asli daerah (PAD), yaitu: 

1. Hasil pajak daerah. 

2. Hasil retribusi daerah. 

3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan daerah lainnya yang 

dipisahkan. 

4. Lain-lain PAD yang sah. 

Pendapatan Asli Daerah dalam penelitian ini digunakan sebagai informasi 

yang menunjukkan upaya pemerintah kabupaten jepara dalam hal ini pihak Dinas 

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk selalu 

mengoptimalisasi segala potensi yang ada, di samping itu data PAD bagi daerah 

merupakan info yang berguna untuk merencanakan pembangunan pada masa-

masa mendatang. Berikut adalah tabel target dan penerimaan tiap komponen PAD 

kabupaten jepara:  

% PAD :       
Realisasi Pendap atan Asli Daerah   

x 100%   

        
Target Pendap atan Asli Daerah 

 
 

 

 

 

 

 



 

Tabel 4.2 

Data Target dan Realisasi Penerimaan Macam-Macam Pendapatan Asli Daerah 

Kabupaten Jepara Tahun 2008 - 2012 

Tahun Jenis Pendapatan 
Jumlah Target 

(Rp) 

Realisasi 

Penerimaan (Rp) 

Prosentase 

(%) 

2008 Pajak daerah 13,214,801,000 13,941,162,661 105.50% 

 

Retribusi daerah 37,143,875,000 41,364,837,565 111.36% 

Hasil Kekayaan milik 

daerah 
2,282,259,000 2,331,858,990 102.17% 

Lain-lain pendapatan 

yang sah 
9,362,819,000 10,346,975,014 110.51% 

Total PAD 62,003,754,000 67,984,834,230 109.65% 

2009 Pajak daerah 14,041,890,000 16,024,843,459 114.12% 

 

Retribusi daerah 9,676,109,000 9,296,167,548 96.07% 

Hasil Kekayaan milik 

daerah 
2,731,845,000 2,525,771,485 92.46% 

Lain-lain pendapatan 

yang sah 
41,648,586,000 44,073,076,851 105.82% 

Total PAD 68,098,430,000 71,919,859,343 105.61% 

2010 Pajak daerah 16,344,983,000 18,702,755,639 114.43% 

 

Retribusi daerah 9,948,515,000 10,572,452,805 106.27% 

Hasil Kekayaan milik 

daerah 
2,875,036,000 3,128,400,612 108.81% 

Lain-lain pendapatan 

yang sah 
47,663,782,000 52,331,326,640 109.79% 

Total PAD 76,832,316,000 84,734,935,696 110.29% 

2011 Pajak daerah 23,028,465,000 25,022,287,383 108.66% 

 

Retribusi daerah 13,977,910,000 13,778,850,812 98.58% 

Hasil Kekayaan milik 

daerah 
3,282,641,000 3,691,450,833 112.45% 

Lain-lain pendapatan 

yang sah 
57,752,199,000 61,149,425,172 105.88% 

Total PAD 98,041,215,000 103,642,014,200 105.71% 

2012 Pajak daerah 23,359,752,000 28,434,798,831 121.73% 

 

Retribusi daerah 13,103,534,000 13,600,889,981 103.80% 

Hasil Kekayaan milik 

daerah 
5,749,917,000 4,640,566,066 80.71% 

Lain-lain pendapatan 

yang sah 
70,937,378,000 82,400,315,211 116.16% 

Total PAD 113,150,581,000 129,076,570,089 114.08% 

Sumber : DPPKAD  Kabupaten Jepara, data diolah 



 

Dari tabel diatas dapat diketahui jika setiap tahun tiap komponen 

penyumbang penerimaan PAD mengalami peningkatan dalam segi hal jumlah 

penerimaan. Walaupun  selalu mengalami peningkatan jumlah penerimaan tetapi 

ada juga beberapa komponen yang tidak memenuhi target.  

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jepara tahun 2008 - 2012 rata-

rata mengalami kenaikan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) realisasi tertinggi 

terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar Rp 129.076.570.089 atau 114,08% dari 

target anggaran, ini menunjukkan tiap tahun PAD di Kabupaten Jepara terus 

mengalami pertumbuhan yang positif, karena perbaikan dari segi ekonomi dan 

sosial masyarakatnya. Sedangkan realisasi terendah  terjadi pada tahun 2008  

hanya sebesar Rp 67.984.834.230  atau 109,65% dari target anggaran. Sedangkan 

prosentase realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2009, 2010 ,dan 2011 

secara berturut-turut sebesar 105,61% dan 110,29% dan 105,71%.  Hal tersebut 

mencerminkan bahwa PAD di Kabupaten Jepara terdiri dari beberapa sumber 

pendapatan yang berkontribusi didalamnya, nilai dari semua kaontribusi 

penyumbang PAD tersebut mengalami pertumbuhan yang fluktuatif terhadap 

beberapa perubahan ekonomi daerah.  

4.3.1 Analisis Laju Pertumbuhan Pajak Hotel, Pajak Daerah dan 

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Hingga tahun 2012 

Laju pertumbuhan pajak hotel, pajak daerah dan pendapatan asli daerah 

digunakan untuk menggambarkan kemampuan pemerintah kabupaten jepara 

dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan dalam pemungutan pajak 

dari satu periode ke periode selanjutnya, sehinggga jika laju pertumbuhan selalu 



 

mengalami peningkatan dapat dikatakan sebuah pemerintahan melakukan 

tugasnya dengan baik.  

Untuk menghitung laju pertumbuhan dari penerimaan tersebut digunakan 

rumus yang dikemukakan oleh Arsyad (1999)  sebagai berikut:  

 
Keterangan : 

GX  : Laju pertumbuhan Pajak Hotel, Pajak Daerah, PAD per tahun  

Xt : Realisasi penerimaan Pajak Hotel, Pajak Daerah, PAD  pada tahun 

tertentu 

X (t-1)  : Realisasi penerimaan Pajak Hotel, Pajak Daerah, PAD pada tahun 

sebelumnya 

Tabel 4.3 

Laju Pertumbuhan Pajak Hotel Kabupaten Jepara 

Tahun 2008 – 2012 

Tahun Realisasi Pajak Hotel (Rp) Perubahan (Rp) 
% Pertumbuhan 

Per Tahun 

2007 184,803,750 - - 

2008 190,669,530 5,865,780 3.17% 

2009 241,728,216 51,058,686 26.78% 

2010 369,015,364 127,287,148 52.66% 

2011 385,553,136 16,537,772 4.48% 

2012 453,428,535 67,875,399 17.60% 

Rata-rata 304,199,755 53,724,957 20.94% 

 Sumber : DPPKAD  Kabupaten Jepara, data diolah 

Dari tabel dan gambar di atas dapat diketahui bahwa realisasi pajak hotel di 

Kabupaten Jepara terus mengalami kenaikan dari tahun 2008 sampai dengan 

tahun 2012.  Dimulai dari tahun 2007 dimana realisasi pajak hotel adalah sebesar 

Rp 184.803.750 dan selanjutnya pada tahun 2008 meningkat 3,17% dengan 

peningkatan sebesar Rp 5.865.780 dan menurut idirwan dalam halim persentase 



 

3,17%  berada pada kriteria tidak berhasil. Selanjutnya pada tahun 2009 relialisasi 

pajak hotel kembali mengalami kenaikan walaupun kenaikan yang jumlahnya 

cukup signifikan yang mengalami kenaikan 26,78% dari relialisasi pajak hotel 

tahun sebelumnya dan pada tahun ini pula persentase laju pertumbuhannya masih 

dalam kriteria tidak berhasil. Pada tahun 2010 kembali terjadi kenaikan yang 

sangat signifikan dan ini merupakan kenaikan tertinggi di antara tahun 2008 

sampai dengan 2012, dimana terjadi kenaikan 52,66% dengan peningkatan 

sebesar Rp 127.287.148 dari tahun sebelumnya, angka persentase sebesar 52,66% 

menurut idirwan menunjukan bahwa Kabupaten Jepara masih kurang berhasil. 

Kemudian pada tahun selanjutnya yaitu tahun  2011 pendapatan dari realisasi 

pajak hotel di Kabupaten Jepara mengalami peningkatan sebesar 4,48% dengan 

nilai peningkatan sebesar Rp 16.537.772. Selanjutnya pada tahun tahun  2012  

pendapatan dari realisasi pajak hotel  di Kabupaten Jepara mengalami peningkatan 

sebesar 17,60% dengan nilai peningkatan sebesar Rp 67.875.399.  Rata-rata 

perubahan pajak hotel Kabupaten Jepara dari tahun 2008 – 2012  sebesar Rp 

53.724.957 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 20,94% Dengan rata-rata 

pertumbuhan sebesar 20,94% menunjukkan bahwa laju pertumbuhan pajak hotel 

pemerintah kabupaten jepara berada pada kriteria tidak berhasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabel 4.4 

Laju Pertumbuhan Pajak Daerah Kabupaten Jepara 

Tahun 2008 - 2012 

Tahun Realisasi Pajak Dareah Perubahan (Rp) 
% Pertumbuhan 

Per Tahun 

2007 13,084,436,301 - - 

2008 13,941,162,661 856,726,360 6.55% 

2009 16,024,843,459 2,083,680,798 14.95% 

2010 18,702,755,639 2,677,912,180 16.71% 

2011 25,022,287,383 6,319,531,744 33.79% 

2012 28,434,798,831 3,412,511,448 13.64% 

Rata-rata 19,201,714,046 3,070,072,506 17.13% 

Sumber :  DPPKAD  Kabupaten Jepara, data diolah 

Dari tabel dan gambar di atas dapat diketahui bahwa laju pertumbuhan pajak 

daerah di kabupaten jepara terus mengalami kenaikan dari tahun 2007 sampai 

dengan tahun 2012. Dimulai dari tahun 2007 dimana realisasi pajak daerah adalah 

sebasar Rp 13.084.436.301 dan selanjutnya pada tahun 2008 meningkat 6,55% 

dengan peningkatan sebesar Rp 856.726.360 . Pada tahun 2009 kembali tejadi 

kenaikan sebesar 14,95% dengan peningkatan sebesar Rp 2.083.680.798 dari 

tahun sebelumnya dan persentase tersebut berada pada kriteria tidak berhasil. 

Selanjutnya pada tahun 2010 relialisasi pajak daerah di kabupaten jepara sebesar 

Rp 18.702.755.639 kembali mengalami kenaikan dengan kenaikan sebesar 

16,71% dari pajak  daerah tahun sebelumnya, dan angka kenaikan tersebut berada 

pada kriteria tidak berhasil. Kemudian pada tahun selanjutnya yaitu tahun  2011 

kembali tejadi kenaikan yang sangat signifikan dan ini merupakan kenaikan 

tertinggi di antara tahun 2008 sampai dengan 2012, dimana terjadi kenaikan 

33.79% dari tahun sebelumnya dan persentase tersebut berada pada kriteria 

kurang berhasil.  Pajak daerah di kabupaten jepara mengalami peningkatan tahun 

2012 sebesar 13,64% dengan nilai peningkatan sebesar Rp 3.412.511.448  

meskipun mengalami kenaikan di tahun terakhir tetapi kenaikan tersebut masih 



 

berada pada kriteria tidak berhasil. Rata-rata perubahan pajak daerah kabupaten 

jepara sebesar Rp 3.070.072.506 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 17,13%,  

dimana angka 17,13% menunjukan bahwa laju pertumbuhan pajak dearah 

kabupaten jepara berada pada kriteria tidak berhasil.  

Setelah mengetahui laju pertumbuhan pajak hotel dan pajak daerah, 

selanjutnya disajikan laju pertumbuhan pendapatan asli daerah. Laju pertumbuhan 

pendapatan asli daerah digunakan untuk menggambarkan kemampuan pemerintah 

kabupaten jepara dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan dalam 

pemungutan pendapatan asli daerah dari satu periode ke periode selanjutnya. 

Berikut ini data laju pertumbuhan pendapatan asli daerah Kabupaten Jepara tahun 

2008-2012 yang disajikan dalam tabel : 

Tabel 4.5 

Laju Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jepara 

Tahun 2008 – 2012 

Tahun 
Realisasi Pendapatan 

Asli Daerah (Rp) 
Perubahan (Rp) 

% Pertumbuhan 

Per Tahun 

2007 64,342,554,250 - - 

2008 67,984,834,230 3,642,279,980 5.66% 

2009 71,919,859,343 3,935,025,113 5.79% 

2010 84,734,935,696 12,815,076,353 17.82% 

2011 103,642,014,200 18,907,078,504 22.31% 

2012 129,076,570,089 25,434,555,889 24.54% 

Rata-rata 86,950,127,968 10,789,002,640 15.22% 

Sumber : DPPKAD  Kabupaten Jepara, data diolah 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa laju pertumbuhan pendapatan asli 

daerah di kabupaten jepara terus mengalami kenaikan dari tahun 2008 sampai 

dengan tahun 2012. Dimulai dari tahun 2008 dimana realisasi pendapatan asli 

daerah adalah sebasar Rp 64.342.554.250 dan selanjutnya pada tahun 2008 

meningkat 5,66%  dengan peningkatan sebesar Rp 3.642.279.980. Pada tahun 



 

2009 kembali tejadi kenaikan 5,79% dengan peningkatan sebesar Rp 

3.935.025.113 dari tahun sebelumnya dan persentase tersebut berada pada kriteria 

kurang berhasil. Selanjutnya pada tahun 2010 relialisasi pendapatan asli daerah di 

kabupaten jepara kembali mengalami kenaikan dengan kenaikan yang cukup 

signifikan, dimana pendapatan asli daerah jepara mengalami kenaikan 17,82% 

dari pendapatan asli daerah tahun sebalumnya, dan angka kenaikan tersebut 

berada pada kriteria tidak berhasil. Kemudian pada tahun selanjutnya yaitu tahun  

2011 pendapatan asli daerah di kabupaten jepara kembali mengalami peningkatan 

sebesar 22,31% dengan nilai peningkatan sebesar Rp 18.907.078.504, meskipun 

mengalami kenaikan di tahun ini tetapi kenaikan tersebut masih berada pada 

kriteria tidak berhasil. Selanjutnya di tahun 2012  yang merupakan tahun terakhir 

pendapatan asli daerah di kabupaten jepara kembali mengalami peningkatan 

sebesar 24,54% dengan nilai peningkatan sebesar Rp 25.434.555.889, meskipun 

mengalami kenaikan di tahun terakhir tetapi kenaikan tersebut masih berada pada 

kriteria tidak berhasil.  Rata-rata perubahan pendapatan asli daerah kabupaten 

jepara sebesar Rp 10.789.002.640 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 15,22%, 

dimana angka 15,22% menunjukan bahwa laju pertumbuhan pendapatan asli 

daerah kabupaten berada pada kriteria tidak berhasil. 

4.3.2 Analisis Potensi Perolehan Pajak Hotel Kabupaten Jepara 

Potensi pajak hotel ini dapat diartikan kekuatan sebenarnya dari pajak hotel. 

Perhitungan potensi sangat membantu dalam mengefektifkan dan 

mengoptimalisasi pajak daerah dalam hal ini pajak hotel. Karena jika pemungutan 

pajak hotel  yang diawali dengan perhitungan potensi yang sebenarnya maka 

sebuah Kabupaten dapat mengetahui seberapa besar jumlah yang seharusnya bisa 



 

dipungut dari pajak hotel tersebut setiap tahunnya, tidak berdasarakan penentuan 

target dari tahun-tahun sebelumya. Dari pemungutan pajak hotel yang lebih 

dioptimalkan maka Pendapatan Asli Daerah pun dapat dimaksimalkan dan tentu 

saja dapat meningkatkan kemandirian daerah itu sendiri. 

Dalam pengambilan data yang berhubungan dengan potensi hotel, penulis 

hanya diberikan data klasifikasi hotel,  jumlah hotel, tipe kamar, jumlah kamar 

dan  tarif  sewa kamar per hari. Adapun untuk mengukur tingkat hunian penulis 

menggunakan asumsi dengan ukuran jumlah rata-rata pendapatan hotel dan kamar 

yang dimilik hotel  itu sendiri diasumsikan sama setiap tahunnya. 

Untuk menghitung potensi pajak hotel yang seharusnya diterima oleh 

pemerintah Kabupaten Jepara dapat kita lihat tabel dibawah ini : 

Tabel 4.6 

Jumlah Hotel dan Klasifikasi Hotel Kabupten Jepara 

Tahun 2008 – 2012  

No. Klasifikasi Hotel 

2008 2009 2010 2011 2012 

Jumlah 

Hotel 

Jumlah 

Hotel 

Jumlah 

Hotel 

Jumlah 

Hotel 

Jumlah 

Hotel 

1 Hotel Berbintang 2 2 2 2 2 

2 Hotel Melati 7 8 8 8 8 

3 Resort 5 7 7 8 9 

4 Homestay 16 18 19 21 24 

5 Wisma 2 2 2 2 3 

 
Total 32 37 38 41 46 

Sumber : DPPKAD  Kabupaten Jepara, data diolah 

Selain meminta data dari dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset 

daerah serta data dari badan pariwisata kabupaten jepara, penulis juga melakukan 

survei langsung di lapangan untuk melihat langsung keadaan hotel yang ada di 

lapangan, penulis mengambil sampel dua hotel dari tiap klasifikasi hotel  yang ada 

di jepara  yang berkaitan dengan tipe kamar, jumlah kamar dan tarif  kamar guna 



 

mengetahui potensi yang sebenarnya dimiliki kabupaten jepara. Dari hasil 

pengamatan langsung dilapangan dapat dilihat dari tabel berikut : 

Tabel 4.7 

Jumlah kamar , Tarif kamar dan Tingkat hunian 

Survei Lapangan Kondisi Hotel Tahun 2012 

 
1. Jepara Indah (Bintang ) 

No Tipe Kamar 
Jumlah 

Kamar 
Tarif Kamar 

Hasil sewa 

kamar 

1 Standart 59 325,000 19,175,000 

2 Deluxe 18 360,000 6,480,000 

3 Suite 3 450,000 1,350,000 

Total 80 1,135,000 27,005,000 

Kalingga (Bintang) 

No Tipe Kamar 
Jumlah 

Kamar 
Tarif Kamar 

Hasil sewa 

kamar 

1 Deluxe 40 300,000 12,000,000 

2 Standar A 10 235,000  2,350,000 

3 Standar B 5 165,000     825,000 

Total 55 700,000 15,175,000 

Tingkat hunian rata - rata : 42  kamar 

2. Segoro (Melati) 

No Tipe Kamar 
Jumlah 

Kamar 
Tarif Kamar 

Hasil sewa 

kamar 

1 Family Suite I 1 300,000 300,000 

2 Family Suite II 1 290,000 290,000 

3 Suite Romm 3 220,000 660,000 

4 VIP B 5 200,000 1,000,000 

5 VIP A 3 180,000 540,000 

6 Standar AC 24 120,000 2,880,000 

7 Standar Fan 5 90,000 450,000 

Total 42 1,400,000 6,120,000 

Joglo Putu Inten 

No Tipe Kamar 
Jumlah 

Kamar 
Tarif Kamar 

Hasil sewa 

kamar 

1 Standart 4 300,000 1,200,000 

2 Deluxe 2 360,000 720,000 

3 Family 4 420,000 1,680,000 

4 VIP 1 500,000 500,000 

Total 11 1,580,000 4,100,000 

Tingkat hunian rata – rata :  17 kamar 

 



 

3. Ocean view (Resort) 

No Tipe Kamar 
Jumlah 

Kamar 
Tarif Kamar 

Hasil sewa 

kamar 

1 Deluxe 3 750,000 2,250,000 

2 Superior 3 650,000 1,950,000 

3 Pent House 1 1,600,000 1,600,000 

4 Junir Suite 1 1,000,000 1,000,000 

Total 8 4,000,000 6,800,000 

Palm beach resort 

No Tipe Kamar 
Jumlah 

Kamar 

Tarif 

Kamar 

Hasil sewa 

kamar 

1 Cottage 7 700,000 4,900,000 

Total 7 700,000 4,900,000 

Tingkat hunian rata – rata :  6 kamar 

 

4. Pelangi  (Homestay) 

No Tipe Kamar 
Jumlah 

Kamar 

Tarif 

Kamar 

Hasil sewa 

kamar 

1 Standar Fan 4 75,000 300,000 

Total 4 75,000 300,000 

Berkah Ilahi 

No Tipe Kamar 
Jumlah 

Kamar 

Tarif 

Kamar 

Hasil sewa 

kamar 

1 Standar Fan 7 60,000 420,000 

Total 7 60,000 420,000 

Tingkat hunian rata – rata : 6 kamar 

 

5. Wisma Apung (Wisma) 

No Tipe Kamar 
Jumlah 

Kamar 

Tarif 

Kamar 

Hasil sewa 

kamar 

1 Melati 4 200,000 800,000 

2 Standart Fan 12 125,000 1,500,000 

Total 16 325,000 2,300,000 

Wisma Gemilang 

No Tipe Kamar 
Jumlah 

Kamar 

Tarif 

Kamar 

Hasil sewa 

kamar 

1 Standar Fan 6 60,000 360,000 

Total 6 60,000 360,000 

Tingkat hunian rata - rata :  7 kamar 

Dari data yang diperoleh dan dengan asumsi bahwa : 

1. Masa pergantian kamar : 1 x 1 hari. 

2. Jumlah hari dalam setahun   : 365 hari. 



 

3. Tarif kamar rata-rata dan tingkat hunian kamar hotel Di Kabupaten Jepara 

Tahun 2012. 

4.3.2.1 Tarif Kamar Rata-rata Hotel 

Dalam menghitung 

tarif kamar rata-rata diperlukan data mengenai jumlah kamar ,tarif  kamar dan 

hasil sewa kamar. Dalam penelitian ini digunakan dua sampel  hotel  tiap 

klasifikasi hotel untuk menentukan tarif kamar rata-rata.     Adapun cara untuk 

menghitung tarif  kamar rata-rata hotel berdasarkan Harun (2003) adalah sebagai 

berikut: 

Keterangan: 

XI =  Jumlah kelas kamar suite 

X2 =  Jumlah kelas kamar deluxe 

X3 =  Jumlah kelas kamar standar 

Y1 = Tarif kamar suite 

Y2 = Tarif kamar deluxe 

Y3 = Tarif kamar standar 

Z = Total jumlah kamar 

Tarif kamar rata-rata hotel dalam penelitian  ini  menggunakan asusmsi nilai 

yang sama yaitu  tahun  2008 - 2012,  Dari hasil perhitungan  langsung dapat 

dilihat dari tabel berikut : 

 

 

 

 



 

Tabel 4.8 

Tarif kamar rata-rata hotel di Kabupaten Jepara 

Tahun 2008 – 2012 

No Klasifikasi Hotel Tarif kamar rata-rata 

1 Bintang 306,735.80 

2 Melati 259,220.78 

3 Resort 775,000.00 

4 Home Stay 48,125.00 

5 Wisma 101,875.00 

TOTAL 1,490,956.57 

Sumber: Data diolah peneliti 

4.3.2.2 Perhitungan Potensi Pajak hotel  

Berdasarkan  data  

yang ada yaitu, klasifikasi hotel, tingkat hunian kamar, tarif kamar rata-rata, 

jumlah hari setahun, tarif pajak hotel dan   jumlah hotel,  maka dapat  dihitung 

potensi Pajak Hotel  d igunakan  rum us  yan g d i s ampaik an  o l eh  

Harun  (2003 )  dengan rumus sebagai berikut: 

Keterangan: 

 =  Tingkat Hunian Kamar 

 = Tarif kamar rata-rata 

365 hari  = Jumlah hari setahun 

10% = Tarif pajak hotel 

 = Jumlah Hotel 

Berdasarkan  perhitungan tarif kamar rata-rata hotel, langsung dapat 

dihitung  potensi sebenarnya  pajak hotel pada tahun 2008-2012  dapat dilihat 

pada tabel sebagai berikut:  

 

 

 

 



 

Tabel  4.9 

Perhitungan Potensi Pajak Hotel di Kabupaten Jepara 

Tahun 2008 

No 
Kalsifikasi 

Hotel 

Tingkat 

Hunian 

Tarif kamar 

rata-rata  

(Rp) 

Jumlah 

Hari 

Tarif 

Pajak 

Jumlah 

Hotel 

Potensi Pajak 

Hotel (Rp) 

1 Bintang 42 306,736 365 10% 2 940,451,949 

2 Melati 17 259,221 365 10% 7 1,125,925,455 

3 Resort 6 775,000 365 10% 5 777,906,250 

4 Home Stay 6 67,500 365 10% 16 216,810,000 

5 Wisma 7 101,875 365 10% 2 52,058,125 

 
Total  

    
32 3,113,151,778 

 Sumber: Data diolah peneliti 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa total potensi pajak hotel kabupaten 

jepara adalah sebesar Rp. 3.113.151.778, berbeda dengan realisasi pajak hotel 

tahun 2008 yaitu sebesar Rp 190.669.530  jika dilihat dari jumlah tersebut maka 

dapat dilihat selisihnya yaitu sebesar Rp 2.922.482.248. Selisih ini 

menggambarkan bahwa realisasi pajak hotel pada tahun 2008  tidak sesuai dengan 

potensi yang sebenarnya dimiliki oleh Kabupaten Jepara. 

Tabel  4.10 

Perhitungan Potensi Pajak Hotel di Kabupaten Jepara 

  Tahun 2009 

No 
Kalsifikasi 

Hotel 

Tingkat 

Hunian 

Tarif kamar 

rata-rata  

(Rp) 

Jumlah 

Hari 

Tarif 

Pajak 

Jumlah 

Hotel 

Potensi Pajak 

Hotel (Rp) 

1 Bintang 42 306,736 365 10% 2 940,451,949 

2 Melati 17 259,221 365 10% 8 1,286,771,948 

3 Resort 6 775,000 365 10% 7 1,089,068,750 

4 Home stay 6 67,500 365 10% 18 243,911,250 

5 Wisma 7 101,875 365 10% 2 52,058,125 

 
Total 

    
37 3,612,262,022 

 Sumber: Data diolah peneliti 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa total potensi pajak hotel 

kabupaten jepara pada tahun 2009 adalah sebesar Rp. 3.612.262.022 berbeda 

dengan realisasi pajak hotel tahun 2009  yaitu sebesar Rp 241.728.216  jika dilihat 



 

dari jumlah tersebut maka dapat dilihat selisihnya yaitu sebesar  Rp 3.370.533.806 

selisih ini menggambarkan bahwa realisasi pajak hotel pada tahun 2009 tidak 

sesuai dengan potensi yang sebenarnya yang dimiliki oleh Kabupaten Jepara. 

Tabel  4.11 

Perhitungan Potensi Pajak Hotel di Kabupaten Jepara 

Tahun 2010 

No 
Kalsifikasi 

Hotel 

Tingkat 

Hunian 

Tarif 

kamar 

rata-rata  

(Rp) 

Jumlah 

Hari 

Tarif 

Pajak 

Jumlah 

Hotel 

Potensi Pajak 

Hotel (Rp) 

1 Bintang 42 306,736 365 10% 2 940,451,949 

2 Melati 17 259,221 365 10% 8 1,286,771,948 

3 Resort 6 775,000 365 10% 7 1,089,068,750 

4 Home stay 6 67,500 365 10% 19 257,461,875 

5 Wisma 7 101,875 365 10% 2 52,058,125 

 
Total 

    
38 3,625,812,647 

 Sumber: Data diolah peneliti 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa total potensi pajak hotel Kabupaten 

Jepara adalah sebesar Rp. 3.625.812.647 berbeda dengan realisasi pajak hotel 

tahun 2010 yaitu sebesar Rp 369.015.364 jika dilihat dari jumlah tersebut maka 

dapat dilihat selisihnya yaitu sebesar Rp 3.256.797.283. selisih ini 

menggambarkan bahwa realisasi pajak hotel pada tahun 2010  tidak sesuai dengan 

potensi yang sebenarnya dimiliki oleh Kabupaten Jepara. 

Tabel  4.12 

Perhitungan Potensi Pajak Hotel di Kabupaten Jepara 

Tahun 2011 

No 
Kalsifikasi 

Hotel 

Tingkat 

Hunian 

Tarif kamar 

rata-rata  

(Rp) 

Jumla

h Hari 

Tarif 

Pajak 

Jumlah 

Hotel 

Potensi Pajak 

Hotel (Rp) 

1 Bintang 42 306,736 365 10% 2 940,451,949 

2 Melati 17 259,221 365 10% 8 1,286,771,948 

3 Resort 6 775,000 365 10% 8 1,244,650,000 

4 Home stay 6 67,500 365 10% 21 284,563,125 

5 Wisma 7 101,875 365 10% 2 52,058,125 

 
Total 

    
41 3,808,495,147 

 Sumber: Data diolah peneliti 



 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa total potensi pajak hotel kabupaten 

jepara tahun 2011 adalah sebesar Rp. 3.808.495.147 berbeda dengan realisasi 

pajak hotel tahun 2011 yaitu sebesar Rp 385.553.136 jika dilihat dari jumlah 

tersebut maka dapat dilihat selisihnya yaitu sebesar Rp 3.422.942.011. Selisih ini 

menggambarkan bahwa realisasi pajak hotel pada tahun 2011  tidak sesuai dengan 

potensi yang sebenarnya dimiliki oleh Kabupaten Jepara. 

Tabel  4.13 

Perhitungan Potensi Pajak Hotel di Kabupaten Jepara 

Tahun 2012 

No 
Kalsifikasi 

Hotel 

Tingkat 

Hunian 

Tarif kamar 

rata-rata  

(Rp) 

Jumlah 

Hari 

Tarif 

Pajak 

Jumlah 

Hotel 

Potensi Pajak 

Hotel (Rp) 

1 Bintang 42 306,736 365 10% 2 940,451,949 

2 Melati 17 259,221 365 10% 8 1,286,771,948 

3 Resort 6 775,000 365 10% 9 1,400,231,250 

4 Home stay 6 67,500 365 10% 24 325,215,000 

5 Wisma 7 101,875 365 10% 3 78,087,188 

 
Total 

    
46 4,030,757,334 

 Sumber: Data diolah peneliti 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa total potensi pajak hotel 

kabupaten jepara  adalah sebesar Rp  4.030.757.334 berbeda dengan realisasi 

pajak hotel tahun 2012  yaitu sebesar Rp 453.428.535.  jika dilihat dari jumlah 

tersebut maka dapat dilihat selisihnya yaitu sebesar Rp 3.577.328.799 selisih ini 

menggambarkan bahwa realisasi pajak hotel pada tahun 2012  tidak sesuai dengan 

potensi yang sebenarnya dimiliki oleh Kabupaten Jepara. 

Dari tabel di atas, maka potensi Pajak Hotel secara keseluruhan selama 

kurun waktu 2008-2012  adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 



 

Tabel 4.14 

Potensi Pajak Hotel di Kabupaten Jepara 

Tahun 2008 – 2012 

Tahun Potensi pajak hotel (Rp) 

2008 3,113,151,778 

2009 3,612,262,022 

2010 3,625,812,647 

2011 3,808,495,147 

2012 4,030,757,334 

Sumber: Data diolah peneliti 

 

Selanjutnya dilakukan perbandingan antara target Penerimaan dan Potensi 

Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Jepara Tahun 2008-2012. Selain itu juga 

penulis membandingkan antara Realisasi Penerimaan dan Potensi Penerimaan 

Pajak Hotel di Kabupaten Jepara Tahun 2008-2012. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat dari tabel berikut : 

Tabel 4. 15 

Perbandingan Target Penerimaan dan Potensi Penerimaan Pajak Hotel        

di Kabupaten Jepara Tahun 2008-2012 

Tahun 
Target Penerimaan 

Pajak Hotel (Rp) 

Potensi Penerimaan 

Pajak Hotel (Rp) 
Selisih (Rp) 

2008 187,962,000 3,113,151,778 2,925,189,778 

2009 190,669,000 3,612,262,022 3,421,593,022 

2010 245,100,000 3,625,812,647 3,380,712,647 

2011 300,000,000 3,808,495,147 3,508,495,147 

2012 335,200,000 4,030,757,334 3,695,557,334 

Rata-rata 251,786,200 3,638,095,786 3,386,309,586 

Sumber: DPPKAD Kabupaten Jepara, data diolah  

Apabila dibandingkan dengan perhitungan target yang dibuat oleh Dinas 

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten 

Jepara, berdasarkan  tabel 4.15 jumlah potensi penerimaan Pajak  Hotel  rata-rata 

lebih besar dibandingkan perhitungan target penerimaan Pajak Hotel, dengan rata-

rata target penerimaan sebesar Rp. 251.786.200  dan  rata-rata potensi sebesar Rp 

3.638.095.786.  Terdapat selisih rata-rata sebesar Rp. 3.386.309.586 antara target 



 

penerimaan Pajak Hotel yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Jepara dengan potensi riil 

penerimaan Pajak Hotel.  

Berdasarkan wawancara dengan pihak DPPKAD Bapak Siswadi, bahwa 

penyusunan anggaran atau target yang harus dicapai untuk Pajak Hotel 

berlandaskan pada realisasi tahun sebelumnya, setelah itu dianalisis untuk 

memperhitungkan berapa kenaikannya dan selanjutnya disusun target yang akan 

dicapai. Penyusunan target berlandaskan hal tersebut patut dipertanyakan kembali, 

seharusnya Pemerintah Kabupaten Jepara dapat menganalisis potensi sebenarnya 

dari pajak hotel lebih cermat lagi, dan mendata ulang pengusaha hotel yang benar-

benar aktif sehingga dapat memperkirakan jumlah pajak hotel yang akan diterima 

pada tahun berikutnya. Selanjutnya target disusun berdasarkan pada potensi 

sebenarnya dan kondisi ekonomi pada tahun tersebut. 

Tabel 4. 16 

Perbandingan Realisasi Penerimaan dan Potensi Penerimaan Pajak Hotel     

di Kabupaten Jepara Tahun 2008-2012 

Tahun 
Realisasi Penerimaan 

Pajak Hotel (Rp) 

Potensi Penerimaan 

Pajak Hotel (Rp) 
Selisih (Rp) 

2008 190,669,530 3,113,151,778 2,922,482,248 

2009 241,728,216 3,612,262,022 3,370,533,806 

2010 369,015,364 3,625,812,647 3,256,797,283 

2011 385,553,136 3,808,495,147 3,422,942,011 

2012 453,428,535 4,030,757,334 3,577,328,799 

Rata-rata 328,078,956 3,638,095,786 3,310,016,830 

Sumber: DPPKAD Kabupaten Jepara, data diolah 

Berdasarkan table 4.16, apabila potensi penerimaan pajak hotel 

dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak hotel  yang diterima oleh Dinas 

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten 

Jepara, Terdapat selisih rata-rata sebesar Rp 3.310.016.830 dan angka tersebut 



 

menunjukkan selisih yang sangat besar. Realisasi penerimaan pajak hotel hanya 

menyumbang 9,02% dari total seluruh potensi penerimaan pajak hotel,  sehingga 

kabupaten jepara seharusnya dapat lebih memaksimalkan pendapatan dari pajak 

hotel demi menciptakan kemandirian pemerintah daerahnya. 

Dengan melihat dan membandingkan antara target, realisasi, serta potensi 

dari pajak hotel, maka kinerja pemerintah kabupaten jepara harus ditingkatkan 

lagi dalam mengelola penerimaan pajak hotel. Tetapi juga harus diingat bahwa 

potensi pada tabel adalah dihitung dengan rata-rata dari tiap jenis klasifikasi hotel 

dan jumlah hotel sebenarnya yang ada di kabupaten jepara dan akan sangat 

mungkin penerimaan potensi diatas, angkanya lebih besar lagi mengingat 

banyaknya hotel yang belum terdata dan banyaknya hotel tidak mempunyai ijin 

dalam pendiriannya. Apalagi di daerah kepulauan karimunjawa  banyak hotel 

yang belum terdata oleh DPPKAD kabupaten jepara. Masih banyaknya hotel yang 

tidak membayar pajak, kesadaran dari objek pajak yang masih rendah akan 

pentingnya membayar pajak dan peraturan daerah yang kurang tegas sehingga 

potensi yang ada bisa lebih besar dari yang penulis sajikan. Apabila pemerintah 

dapat mencapai penerimaan pajak hotel  berdasarkan potensi yang sebenarnya 

maka nilai tersebut akan dapat meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah. 

4.3.3 Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Penerimaan Pendapatan 

Asli Daerah di Kabupaten Jepara 

Pajak  Hotel  merupakan  salah  satu  penerimaan  Pemerintah  Daerah  

Kabupaten  Jepara, karena dengan adanya pajak tersebut akan dapat memberikan 

tambahan  pendapatan  asli daerah yaitu  melalui  pungutan di hotel  yang ada di 

kabupaten jepara.  Salah satu sumber pendapatan asli daerah adalah pajak daerah. 

Oleh Karena itu perlu dilakukan usaha meningkatkan PAD melalui salah satu 



 

komponen  pajak daerah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui 

peningkatan pajak hotel.  

Untuk menghitung kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap Pendapatan 

Asli Daerah menurut Syafri Daud dalam Halim (2002) digunakan rumus sebagai 

berikut: 

 

Keterangan :  

Pr = Kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap pajak daerah (rupiah)  

Ps = Kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah (rupiah)  

Xn = Jumlah penerimaan pajak hotel (rupiah)  

Yn = Jumlah penerimaan pajak daerah (rupiah)  

Zn = Jumlah penerimaan PAD (rupiah)  

 n   = periode tertentu 

4.3.3.1 Realisasi Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pajak Daerah 

Realisasi kontribusi pajak hotel terhadap Pajak Daerah dihitung dengan 

membandingkan jumlah realisasi penerimaan Pajak Hotel dengan realisasi 

penerimaan pajak daerah untuk mengetahui seberapa besar nilai perolehan 

pemungutan pajak hotel terhadap pajak daerah. Perhitungan realisasi kontribusi 

Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah ditunjukkan pada tabel berikut :  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabel 4.17 

Realisasi Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Terhadap Pajak Daerah 

Kabupaten Jepara Tahun 2008 -2012 

Tahun 
Realisasi Pajak 

Hotel (Rp) 

Realisasi Pajak 

Daerah (Rp) 

Rasio 

Kontribusi 
Keterangan 

2008 190,669,530 13,941,162,661 1.37% Sangat Kurang 

2009 241,728,216 16,024,843,459 1.51% Sangat Kurang 

2010 369,015,364 18,702,755,639 1.97% Sangat Kurang 

2011 385,553,136 25,022,287,383 1.54% Sangat Kurang 

2012 453,428,535 28,434,798,831 1.59% Sangat Kurang 

Rata-rata 328,078,956 20,425,169,595 1.60% Sangat Kurang 

Sumber : DPPKAD Kabupaten Jepara, data diolah 

Tingkat kontribusi pajak hotel dari tahun 2008 sampai dengan 2012 

bergerak naik turun, pada tahun 2008 kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah 

hanya sebesar 1,37%, begitupun dengan tahun 2009-2012 berdasarkan realisasi 

penerimaan pajak hotel berturut-turut kontribusinya adalah 1,51%, 1,97%, 1,54% 

dan 1,59% dengan rata-rata kontribusi sebesar 1,60%. Berdasarkan kriteria yang 

telah disusun oleh Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM  maka kontribusi Pajak 

Hotel berada dalam posisi “sangat kurang”. Mengingat pentingnya penerimaan 

Pajak Hotel sebagai salah satu sumber PAD, maka perhatian terhadap usaha 

pemungutan Pajak Hotel sangat diperlukan agar sektor ini dapat dioptimalkan.  

4.4 Pembahasan 

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pengolahan data sebelumnya, 

kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset  Daerah Kabupaten 

Jepara selama tahun 2008 – 2012 dinilai baik namun ada beberapa hal yang 

perlu dilakukan perbaikan. Hal tersebut  dapat dilihat dari target dan realisasi 

Pendapatan Asli D a e r a h  Kabupaten Jepara dari tahun 2008 – 2012 selalu 

mengalami peningkatan, laju pertumbuhan Pajak Daerah, Pendapatan Asli 

Daerah dan Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah mengalami 



 

peningkatan  namun tidak begitu signifikan.  Akan  tetapi,  Dinas  Pendapatan, 

Pengelolaan Keuangan dan Aset  Daerah  Kabupaten Jepara  dalam  menentukan  

target  Pajak  Hotel  belum   mencerminkan  potensi  yang sebenarnya. 

Sebelum mengetahui potensi Pajak Hotel, selama lima tahun mulai 

2008– 2012 dari perbandingan target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah 

menunjukkan kenaikan rata-rata sebesar 109,07%. Selain itu dari perhitungan 

laju pertumbuhan Pajak Daerah selama tahun 2008-2012 mengalami kenaikan 

dengan rata-rata sebesar 17,13% sedangkan dari perhitungan laju pertumbuhan 

pajak hotel dari tahun 2008-2012 naik dengan rata-rata sebesar 20,94% dan 

perhitungan laju pertumbuhan Pendapatan Asli daerah Kabupaten Jepara selama 

tahun 2008-2012 mengalami kenaikan dari tahun ke tahun dengan rata-rata 

sebesar 15,22%. 

Pajak  Daerah  yang  ada  di  Kabupaten Jepara,  terdiri  atas  Pajak  Hotel,  

Pajak Restoran,  Pajak  Hiburan,  Pajak  Reklame,  Pajak  Penerangan  Jalan, 

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak 

Sarang Burung Walet dan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. 

Apabila sektor-sektor pajak d a e r a h  tersebut dapat direalisasikan sesuai 

dengan potensi yang  sebenarnya dalam menentukan targetnya, maka penerimaan 

Pajak Daerah akan meningkat dan juga menjadi sumber utama Pendapatan Asli 

Daerah. 

Salah  satu  penerimaan  Pajak  Daerah  yaitu  Pajak  Hotel,  jika  dilihat  

dari pertumbuhannya  dari  tahun  2008-2012,  potensi  penerimaan  pajaknya  

belum menunjukkan keadaan pajak yang sebenarnya.  Membandingkan kontribusi 

antara realisasi pajak hotel dengan potensi pajak hotel terhadap PAD memberikan 



 

gambaran yang riil, seberapa besar kontribusi yang diberikan potensi pajak hotel 

terhadap peningkatan PAD yang bertujuan untuk mengetahui adanya   

kemungkinan   kehilangan pajak   yang seharusnya diterima oleh daerah. Adapun 

perbandingan antara potensi, realisis Pajak Hotel dapat dilihat pada tabel 4.19 

berikut : 

Tabel 4.18 

Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Berdasarkan Realisasi dan Potensi Penerimaan Tahun 2008-2012 

Tahun 

Realisasi 

Penerimaan 

Pajak Hotel 

(Rp) 

Potensi 

Penerimaan 

Pajak Hotel (Rp) 

Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) 

(Rp) 

Kontribusi Terhadap PAD 

berdasar 

Realisasi 

Penerimaan 

Potensi 

Penerimaan 

2008 190,669,530 3,113,151,778 67,984,834,230 0.28% 4.58% 

2009 241,728,216 3,612,262,022 71,919,859,343 0.34% 5.02% 

2010 369,015,364 3,625,812,647 84,734,935,696 0.44% 4.28% 

2011 385,553,136 3,808,495,147 103,642,014,200 0.37% 3.67% 

2012 453,428,535 4,030,757,334 129,076,570,089 0.35% 3.12% 

Total 1,640,394,781 18,190,478,929 457,358,213,558 0.36% 4.14% 

Sumber : DPPKAD Kabupaten Jepara, data diolah 

Dari tabel 4.19 terlihat bahwa kontribusi Pajak Hotel berdasarkan realisasi 

penerimaan dengan potensi penerimaan memiliki perbedaan yang cukup berarti. 

Pada Tahun 2008 berdasarkan realisasi penerimaan pajak hotel kontribusinya 

sebesar 0,28%, kemudian setelah mengetahui potensi riil penerimaan pajak hotel, 

kontribusi pajak hotel menjadi 4,58%. Ini berarti meningkat sebesar 4,30%. 

Begitupun dengan tahun 2009 – 2012 berdasarkan realisasi penerimaan pajak 

hotel berturut-turut kontribusinya adalah 0,34%, 0,44%, 0,37% dan 0,35% dengan 

rata-rata kontribusi sebesar 0,36%. Sedangkan berdasarkan potensi penerimaan 

pajak hotel, kontribusi dari tahun 2009-2012 berturut-turut adalah 5,02%, 4,28%, 

3,67%, 3,12%. Berdasarkan kriteria yang telah disusun oleh Tim Litbang 



 

Depdagri Fisipol UGM  maka kontribusi Pajak Hotel berada dalam posisi “sangat 

kurang”. 

Ada beberapa hal yang bisa kita kaji berdasarkan kondisi diatas, dengan 

asumsi semua wajib Pajak  Hotel membayar pajak, maka dapat disimpulkan 

bahwa dari perbandingan antara potensi dan  realisasi penerimaan Pajak Hotel 

selama lima tahun yaitu 2008-2012 terdapat selisih yang juga  besar nilainya, 

dengan potensi Pajak Hotel sebesar Rp 18.190.478.929 dan realisasi penerimaan 

Pajak Hotel  sebesar  Rp 1.640.394.781, maka  Pemerintah  Kabupaten Jepara 

sudah kehilangan potensi  penerimaan  Pajak  Hotel  sebesar  Rp  16.550.084.148. 

Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Jepara tidak lagi mengalami kenaikan 

atau surplus pada pendapatan, padahal perhitungan potensi tersebut menggunakan 

data sekunder yang diperoleh dari Dinas Pariwisata dan sampel sebagian hotel di 

Jepara. Apabila menggunakan data dilapangan (primer) dan dilakukan pendataan 

semua hotel yang terdapat di Jepara, kemungkinan jumlah potensi penerimaan 

bisa lebih besar dari jumlah diatas. Perhitungan tersebut seharusnya menjadi dasar 

untuk menetapkan target penerimaan Pajak Hotel untuk setiap tahun anggaran. 

Setelah mengetahui perbandingan kontribusi pajak hotel dan potensi pajak 

hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jepara , selanjutnya disajikan 

data realisasi komponen penerimaan penyumbang dari pajak hotel yang terdiri 

dari beberapa hotel di Jepara. Realisasi komponen penerimaan penyumbang dari 

pajak hotel digunakan untuk mengetahui  berapa jumlah hotel / wajib pajak hotel 

yang sudah membayar pajak seperti yang ditetapkan pemerintah daerah. Dengan 

demikian dapat diketahui berapa banyak wajib pajak yang tidak membayar 



 

pajaknya.  Berikut ini data realiasi komponen penerimaan pajak hotel Kabupaten 

Jepara tahun 2012 yang disajikan dalam tabel 4.19 : 

Tabel 4.19 

Realisasi Komponen Penerimaan Pajak Hotel  

Kabupaten Jepara Tahun 2012 

No Nama Hotel 

Realisasi Penerimaan 

Pajak HotelTahun 2012 

(Rp) 

1 Jepara Indah 163,840,200 

2 Kalingga 41,423,830 

3 Segoro 37,731,898 

4 Elim 25,865,475 

5 Palm Beach Resort 29,400,000 

6 Sunset Beach 9,525,600 

7 Putu Inten Gallery 12,780,600 

8 Nusantara 1,251,000 

9 Asia 3,660,550 

10 Kencana 16,222,320 

11 Bonanza 3,240,000 

12 Kura-kura Resort 14,575,758 

13 Karimunjawa Inn 4,570,311 

14 Ocean View 13,970,750 

15 Kencana 16,068,100 

16 Nirwana 21,867,143 

17 Java Inn 9,395,000 

18 Joglo Putu Inten 12,800,000 

19 Homestay Pelangi 2,400,000 

20 Homestay Berkailahi 5,040,000 

21 Wisma Apung 4,200,000 

22 Wisma Gemilang 3,600,000 

Total 453,428,535 

   Sumber : DPPKAD Kabupaten Jepara, data diolah 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa total realisasi penerimaan 

pajak hotel Kabupaten Jepara Tahun 2012 adalah sebesar Rp 453.428.535 dan 

yang berkontribusi membayar pajak hotel sebanyak 22 Hotel. Berdasarkan hasil 

penelitian yang peneliti lakukan dilapangan, bahwa jumlah hotel tahun 2012 di 

Kabupaten Jepara adalah 46 hotel, terdapat selisih 24 hotel yang belum membayar 



 

pajak. Inilah yang menjadi permasalahan mengapa jumlah realisasi penerimaan 

pajak hotel sangat sedikit dan tidak mencerminkan jumlah potensi pajak hotel 

sebenarnya. Berdasarkan hasil perhitungan potensi pajak hotel yang peneliti 

lakukan, bahwa ditahun 2012 potensi pajak hotel memberikan kontribusi sebasar 

Rp 4.030.757.334, tentunya dengan perhitungan sebanyak 46 hotel di Jepara 

membayar pajaknya. Terdapat selisih antara perhitungan realisasi dan potensi 

pajak hotel sebesar Rp 3.310.016.830, tentunya jumlah tersebut merupakan 

jumlah yang material dan realisasi penerimaan pajak hotel yang diberikan hanya 

sebesar 11% dari potensi yang ada.  Hal ini karena banyak hotel, resort, homestay 

dan wisma terutama di kepulauan karimunjawa yang belum  membayar pajaknya 

Hal tersebut karena jarak antara karimunjawa dan jepara sangat jauh, dipisahkan 

antar pulau. Faktor cuaca, akomodasi dan sarana prasarana ini menyebabkan 

petugas pajak di kabupaten jepara jarang datang kesana dan tidak mendata secara 

detail jumlah wajib pajak. 

Menurut staf Bagian Pendapatan DPPKAD Kabupaten Jepara yang 

mengelola pemungutan pajak hotel bapak Siswadi, selisih antara potensi dengan 

realisasi pada Pajak Hotel lebih disebabkan karena di dalam pemungutan pajak 

banyak kendala yang dihadapi DPPKAD. Potensi tersebut banyak tidak terpungut 

karena Pajak Hotel masalahnya sangat rumit. Faktor penyebab tidak terpungutnya 

potensi pajak hotel antara lain: 

1. Wajib Pajak hotel melaporkan jumlah omzet tiap bulan tidak berdasarkan 

omzet riil yang diterima. Jika diselidiki terdapat perbedaan jumlah 

penerimaan yang dilaporkan kepada petugas pajak dengan laporan yang 

digunakan pihak hotel. 



 

2. Lokasi hotel di jepara yang letaknya sangat jauh terutama yang terdapat 

dalam kepulauan karimunjawa, karena disana merupakan primadona wisata 

yang terdapat di Jepara, yang terkenal akan keindahan pantainya dari 

wisatawan domestic bahkan mancanegara sehingga potensi pajak hotel 

disana begitu besar. Namun kenyataan pada tahun 2012 hanya sedikit hotel 

disana yang membayar pajak.. 

3. Kurangnya kesadaran para pengusaha untuk membayar pajak, karena 

masyarakat belum mengetahui serta memahami akan fungsi dan peranan 

dari pemungutan pajak hotel, untuk apa dana tersebut digunakan. 

4. Kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia sehingga 

pengawasan tidak optimal. Petugas yang memiliki kemampuan operasional 

perpajakan jumlahnya masih sedikit dan kuantitas petugas lapangan hanya 2 

orang yang menangani pajak hotel. Meruapakan faktor yang sangat penting 

untuk dijadikan pertimbangan. 

5. Tidak akuratnya jumlah hotel yang ada di Jepara yang diterima oleh 

DPPKAD. 

Perbedaan yang cukup besar ini dapat dijadikan acuan bahwa penerimaan 

pajak hotel Kabupaten Jepara untuk tahun 2012 belumlah optimal. Bila hal ini 

tetap dibiarkan maka pendapatan kabupaten jepara disektor pajak daerah  terutama 

pajak hotel tidak akan meningkat signifikan, padahal bila kondisi ini dapat 

diperbaiki maka sektor PAD dapat bertambah.  

Hal tersebut membuktikan bahwa potensi adalah suatu alat yang dapat 

membantu untuk memproyeksikan kontribusi Pajak Hotel terhadap penerimaan 

Pajak Daerah maupun Pendapatan Asli Daerah yang dapat digunakan sebagi 



 

pedoman untuk pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Jepara. Apabila 

Pemerintah Kabupaten Jepara dapat mengetahui semua potensi Pajak Daerah yang 

ada di Kabupaten Jepara maka penerimaan Pajak Daerah akan semakin meningkat  

dan  dapat  digunakan  dalam  rangka meningkatkan  Pendapatan  Asli Daerah  

yang nantinya juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah dan 

menciptakan daerah yang benar-benar otonom dan mandiri. 

 



 

BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 

 

Melalui pembahasan analisis potensi dan kontribusi pajak hotel terhadap 

penerimaan pendapatan asli daerah di kabupaten jepara pada bab sebelumnya, 

maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal yaitu: Diketahui bahwa potensi 

pajak hotel yang dimiliki oleh kabupaten jepara sangat besar, namun upaya untuk 

menggunakan potensi pajak hotel tersebut untuk menetapkan target tahunan pajak 

hotel belum dilakukan. Selain itu pada akhir bab ini, penulis akan memberikan 

gambaran mengenai keterbatasan penelitian selama ini beserta saran kedepannya 

untuk peneliti selanjutnya. 

5.1  Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dilakukan 

mengenai Analisa Potensi Atas Penerimaan Pajak Hotel Dan Kontribusinya 

Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jepara dapat disimpulkan bahwa : 

1. Dari analisis mengenai nilai potensi penerimaan Pajak Hotel yang telah 

dihitung dari tahun 2008-2012 terlihat bahwa Potensi Pajak Hotel di 

Kabupaten Jepara terus mengalami kenaikan di tiap tahunnya. Jika dilihat 

dari selisih antara target pajak hotel dan potensi penerimaan  yang dapat 

dicapai dari tahun 2008 sampai tahun 2012, rata-rata selisih yang 

didapatkan adalah sebesar Rp 3.386.309.586. Jika dilihat dari selisih 

antara realisasi pajak hotel dan potensi penerimaan yang dapat dicapai 

dari tahun 2008 sampai tahun 2012, rata-rata selisih yang didapatkan 

adalah sebesar Rp 3.310.016.830 sehingga dari selisih yang sangat 

signifikan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah kabupaten 



 

jepara masih belum bisa memaksimalkan potensi yang ada di daerahnya, 

terutama penerimaan dari pajak hotel. 

2.   Setelah dilakukan perhitungan realisasi kontribusi Pajak Hotel terhadap 

Pajak Daerah Kabupaten Jepara, menunjukkan bahwa realisasi 

kontribusi Pajak Hotel mulai tahun 2008 – 2012  mengalami kenaikan 

yang fluktuatif. Pada tahun 2008 Pajak Hotel memberikan 

kontribusinya sebesar 1,37%, tahun 2009 sebesar 1,51%, tahun 2010 

sebesar 1,97% tahun 2011 sebesar 1,54% sedangkan pada tahun 2012 

naik sebesar 1 , 5 9 %. Jadi  dapat dikatakan bahwa Pajak Hotel 

memberikan kontribusi yang sangat kurang terhadap Pajak Daerah 

Kabupaten Jepara. Selanjutnya, tingkat kontribusi pajak hotel 

terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Jepara tahun 2008 sampai 

dengan 2012 berturut-turut adalah sebesar 0,28%, 0,34%%, 0,44%, 

0,37%%, 0,35%. Dengan rata-rata kontribusi pajak hotel terhadap 

pendapatan asli daerah Kabupaten Jepara adalah sebesar hanya 0,36% 

yang berarti sangat kurang atau rendah. Dengan kata lain sumbangan 

atau manfaat yang diberikan oleh pajak hotel terhadap PAD Kabupaten 

Jepara dari tahun 2008 sampai dengan 2012 berada pada kriteria sangat 

kurang atau rendah yakni hanya sebesar 0,36% pertahun. Hal ini juga 

dapat menggambarkan bahwa jika pemerintah Kabupaten Jepara tidak 

dapat mengoptimalkan potensi yang ada dan menentukan target 

pemungutan pajak hotel tidak berdasarkan potensi dari pajak hotel yang 

dimiliki oleh Kabupaten Jepara, maka kontribusi pajak hotel terhadap 

PAD Kabupaten Jepara tetap berada pada kriteria sangat kurang atau 



 

rendah sampai dengan tahun-tahun berikutnya. 

3.   Bila dibandingkan dengan perhitungan potensi pajak hotel terhadap 

kontribusi yang diberikan terhadap PAD Kabupaten Jepara  dari tahun 

2008 sampai tahuh 2012 secara bertutut-turut adalah sebesar 4,58%, 

5,02%, 4,28%, 3,67% dan 3,12%. Dengan rata-rata kontribusi potensi 

pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Jepara adalah 

sebesar 4,14%. Bila dilakukan analisis satu komponen pajak daerah 

yaitu pajak hotel dapat memberikan kontribusi terhadap PAD sebesar 

lebih dari 4%, maka PAD yang akan dihasilkan akan lebih banyak. 

4.   Dari uraian hasil penelitian tersebut, ditarik beberapa kesimpulan, 

kontribusi pajak hotel untuk meningkatkan PAD di Kabupaten Jepara 

Masih Jauh dari Target yang diharapkan dan Potensi yang ada. Ini 

disebabkan karena pelaksanaan pemungutan dan pengawasan yang masih 

sangat kurang dilakukan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari sitem dan 

prosedur yang ada. Selain itu jumlah petugas pemungut pajak, begitupula 

dengan tingkat pengetahuan, pemahaman petugas pemungutan pajak 

terhadap sistem dan prosedur pemungutan pajak masih kurang, serta 

motivasi yang masih rendah sehingga kurang mendukung optimalisasi 

penerimaan pajak hotel di Kabupaten Jepara.  Begitupula dengan sarana 

dan prasarana yang ada masih kurang mendukung kelancaran 

pemungutan.  Kurangnya kontribusi ini juga disebabkan oleh kurangnya 

kesadaran para wajib pajak untuk melakukan kewajibanya dalam 

membayar pajak. Hal ini disebabkan kareana kurangnya sosialisasi 

tentang pentingnya membayar pajak. Sealin faktor tersebut, hal lain yang 



 

mempengaruhi wajib pajak enggan membayar pajak yaitu kurangnya 

pemasukan yang diterima oleh wajib pajak, sehingga mereka enggan 

membayar pajaknya. 

5.2  Keterbatasan  

 Penulis menyadari terdapat banyak hal yang menjadi keterbatasan dalam 

mendukung kesuksesan penelitian ini. Hal tersebut diantaranya adalah: 

1. Jumlah hotel yang dijadikan sampel untuk perhitungan potensi pajak hotel, 

hanya berdasarkan hotel yang terkenal, terlaris dan memiliki omzet paling 

banyak. Hal tersebut belum tentu mencerminkan bahwa hotel memiliki 

tingkat hunian yang tinggi, bisa saja omzet tersebut tinggi karena fasilitas 

lain yang dimiliki hotel, antara lain jasa persewaan gedung pertemuan, 

restoran dan café.  

2. Hal selanjutnya berkaitan dengan pihak hotel tidak mau memberikan 

keterangan secara langsung dan terbuka terkait tingkat hunian hotel dan 

omzet tiap bulan yang diterima. Sehingga dalam proses penelitian ini 

terutama perhitungan potensi pajak hotel, penulis mengakses referensi 

hotel dari beberapa Dinas terkait, yaitu dinas pariwisata dan dokumen 

Jepara Dalam Angka tahun 2012.  

3. Jarak antara hotel di Jepara yang jauh terutama yang berada di kepulauan 

karimunjawa, menyebabkan penulis sulit mengetahui langsung kondisi 

permasalahan hotel yang terjadi disana. Hal tersebut pun menjadi kendala 

oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah 

Kabupaten Jepara dalam melaksanakan pemungutan dan sosialisasi pajak.  

 



 

5.3  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis maka 

sebagai bahan pertimbangan agar potensi pajak hotel dan kontribusinya terhadap 

pendapatan asli daerah dapat lebih dioptimalkan maka diperlukan lagi beberapa 

penyempurnaan atas kekurangan yang ada sebelumnya. Untuk itu penulis 

mengemukakan saran sebagai berikut : 

1.   Bagi Pemerintah Kabupaten Jepara terutama Dinas Pendapatan, 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jepara, perlu 

melakukan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) untuk menumbuhkan 

kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Dapat dilakukan melalui 

dua langkah. Pertama melalui penyuluhan langsung oleh petugas pajak 

kepada para wajib pajak. Penyuluhan langsung ini dilakukan di lapangan 

atau dengan mengadakan pertemuan dengan wajib pajak. Kedua dengan 

memberikan brosur yang berisikan ketentuan perda kepada wajib pajak. 

Untuk merangsang para wajib pajak membayar pajak kepada Dinas 

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jepara. 

Ketiga melakukan pendataan secara langsung dan pendataan ulang secara 

berkala terhadap jumlah hotel dan klasifikasi hotel. Sehingga 

pertumbuhan pajak hotel menunjukkan pertumbuhan yang meningkat, 

serta sebagai acuan dalam penetapan target penerimaan setiap periode 

yang akan memberikan kontribusi yang lebih terhadap pendapatan asli 

daerah.  

2.   Bagi masyarakat luas terutama wajib pajak dan objek pajak, diharapkan 

dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya membayar pajak demi 



 

terciptanya daerah yang mapan, maju sitem pemerintahnya sehingga 

perkembangan pembangunan daerah pun dapat ditingkatkan.  

3.   Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melakukan penelitian lebih 

teliti, spesifik, dan akurat baik dari data-data yang diperoleh, sampel 

hotel yang digunakan dalam perhitungan potensi dan variabel-variabel 

yang akan diteliti dengan meneliti variabel-variabel lainnya yang terdapat 

dalam unsur PAD. Selain itu peneliti dapat memperluas bidang penelitian 

tidak hanya menghitung potensi pajak hotel saja, namun dapat 

memperluas pada perhitungan potensi pajak daerah. Penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan dan referensi dalam 

penelitian selanjutnya terhadap penelitian yang berhubungan dengan 

Potensi Pajak Hotel dan kontribusinya terhadap PAD. 
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