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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Efektifitas 

(Edward dalam Mahmudi, 2013) menyatakan bahwa efektiviats 

merupakan hubungan antara keluaran tujuan atau sasaran yang dicapai. 

Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir 

kebijakan (spending wisely). Apabila berbicara tentang efektifitas, berarti 

berawal dari kata efektif. Efektifitas adalah cara, langkah, dan metode  yang 

paling tepat dalam rangka  proses pencapaian tujuan-tujuan yang telah 

ditetapkan. Selanjutnya harus mampu memberikan manfaat yang sebenarnya 

kepada pihak-pihak yang ikut menetapkan pencapaian tujuan yang telah di 

tentukan bersama. 

 

2.2 Teori Pemungutan Pajak 

Dalam kaitan dengan fungsi budgetair, pemerintah  selalu berupaya 

untuk meningkatkan penerimaan negara yang ditempuh melalui ekstensifikasi 

dan intensifikasi pemungutan pajak. Ditempuh melalui perluasan, baik obyek 

maupun subyek pajak, sedangkan intensifikasi ditempuh melalui peningkatan 

kepatuhan subyek pajak yang telah ada. Pemungutan pajak yang dilaksanakan 

oleh suatu negara  Khususnya  Indonesia didasarkan atas beberapa teori.  

Teori-teori tersebut antara lain, yaitu : 

1. Teori Asuransi. 

Dalam perjanjian asuransi, dinyatakan bahwa setiap peserta 

asuransi wajib untuk membayar premi asuransi dengan tujuan sebagai 
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perlindungan bagi orang yang bersangkutan atas keselamatan dan harta 

bendanya. Jika ada salah satu dari peserta asuransi mengalami risiko 

keselamatan atas diri dan harta bendanya maka perusahaan asuransi akan 

membayar klaim asuransi yang sebenarnya berasal dari premi yang 

dibayarkan oleh anggotanya lainnya.  

Demikian halnya dengan pajak, wajib pajak yang melakukan 

pemmbayaran pajak disamakan dengan pembayaran premi. Beberapa 

pakar menentang teori asuransi sebagai pasar pemungutan pajak karena 

dalam hal timbul kerugian, tidak ada penggantian secara langsung dari 

negara, serta antara pembayaran jumlah pajak dengan jasa yang diberikan 

oleh negara tidaklah terdapat hubungan langsung menurut Supramono dan  

Damayanti ( 2010 : 2-5). 

Purwono (2010 : 5), Teori Asuransi, dinyatakan bahwa setiap 

peserta asuransi wajib untuk membayar premi asuransi dengan tujuan 

sebagai perlindungan bagi orang yang bersangkutan atas keselamatan dan 

harta bendanya. Jika ada salah satu dari peserta asuransi mengalami risiko 

keselamatan atas diri dan harta bendanya maka perusahaan asuransi akan 

membayar klaim asuransi yang sebenarnya berasal dari premi yang 

dibayarkan oleh anggotanya lainnya. Demikian halnya dengan pajak, 

wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak disamakan dengan 

pembayaran premi. Beberapa pakar menentang teori asuransi sebagai pasar 

pemungutan pajak karena dalam hal timbul kerugian, tidak ada 

penggantian secara langsung dari negara, serta antara pembayaran jumlah 
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pajak dengan jasa yang diberikan oleh negara  tidaklah terdapat hubungan 

langsung. 

2. Teori Kepentingan. 

Dalam teori ini, pembebanan pajak kepada masyarakat didasarkan 

atas besarnya kepentingan masyarakat dalam suatu negara. Kepentingan 

yang dimaksud adalah perlindungan masyarakat atas jiwa dan hartanya 

yang seharusnya diselenggarakan oleh pemerintah. Oleh karena itu, sudah 

sewajarnya jika pengeluaran negara untuk perlindungan ini dibebankan 

kepada masyarakat menurut Supramono dan Damayanti ( 2010 : 2-5). 

Sedangkan menurut Purwono (2010 : 5), Dalam teori ini, 

pembebanan pajak kepada masyarakat didasarkan atas besarnya 

kepentingan masyarakat dalam suatu negara. Kepentingan yang dimaksud 

adalah perlindungan masyarakat atas jiwa dan hartanya yang seharusnya 

diselenggarakan oleh pemerintah. Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika 

pengeluaran negara untuk perlindungan ini dibebankan kepada 

masyarakat. 

3. Teori Daya Pikul. 

Teori ini menyatakan bahwa biaya-biaya atas perlindungan yang 

diberikan oleh negara kepada warga negara haruslah dipikul oleh segenap 

orang yang menikmatinya dalam bentuk pajak. Dengan berdasarkan pada 

asas keadilan, pajak yang dikenakan terhadap masyarakat tergantung daya 

pikul masing-masing masyarakat. Daya pikul seseorang dapat diukur 

berdasarkan besarnya penghasilan yang telah mempertimbangkan 

pengeluaran seseorang sehingga masyarakat dengan penghasilan yang 
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lebih tinggi memiliki daya pikul yang lebih tinggi pula menurut 

Supramono dan Damayanti ( 2010 : 2-5). 

Sedangkan menurut Purwono (2010 : 5), Teori ini menyatakan 

bahwa biaya-biaya atas perlindungan yang diberikan oleh negara kepada 

warga negara haruslah dipikul oleh segenap orang yang menikmatinya 

dalam bentuk pajak. Dengan berdasarkan pada asas keadilan, pajak yang 

dikenakan terhadap masyarakat tergantung daya pikul masing-masing 

masyarakat. Daya pikul seseorang dapat diukur berdasarkan besarnya 

penghasilan yang telah mempertimbangkan pengeluaran seseorang 

sehingga masyarakat dengan penghasilan yang lebih tinggi memiliki daya 

pikul yang lebih tinggi pula. 

4. Teori Bakti. 

Masyarakat dianggap memiliki kewajiban mutlak, yaitu berbakti 

kepada negara. Untuk membuktikan baktinya, masyarakat harus 

menyadari bahwa pajak adalah suatu kewajiban. Oleh karena itu, negara 

memiliki hak mutlak untuk memungut pajak dari masyarakat. Teori bakti 

dikenal juga  sebagai teori kewajiban pajak mutlak. Berkebalikan dengan 

ketiga teori sebelumnya yang tidak mengutamakan negara di atas 

kepentingan warganya, teori ini mengutamakan kepentingan negara diatas 

kepentingan masyarakat menurut Supramono dan Damayanti ( 2010 : 2-5). 

Sedangkan menurut Purwono (2010 : 5), Masyarakat dianggap 

memiliki kewajiban mutlak, yaitu berbakti kepada negara. Untuk 

membuktikan baktinya, masyarakat harus menyadari bahwa pajak adalah 
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suatu kewajiban. Oleh karena itu, negara memiliki hak mutlak untuk 

memungut pajak dari masyarakat. Teori bakti dikenal juga  sebagai teori 

kewajiban pajak mutlak. Berkebalikan dengan ketiga teori sebelumnya 

yang tidak mengutamakan negara di atas kepentingan warganya, teori ini 

mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan masyarakat. 

5. Teori Asas Daya Beli. 

Teori ini beranggapan bahwa pajak  digunakan untuk  menarik 

daya beli masyarakat. Pajak yang dipungut oleh negara dapat mengurangi 

penghasilan yang akan digunakan oleh masyarakat untuk konsumsi 

sehingga akibat dari pemungutan pajak adalah berkurangnya daya beli 

masyarakat secara individual. Pada akhirnya, negara akan menyalurkan 

kembali daya beli yang sudah ditarik ini kepada masyarakat secara umum 

dalam bentuk peningkatan kesejahteraan masyarakat menurut Supramono 

dan Damayanti ( 2010 : 2-5). 

Sedangankan menurut Purwono (2010 : 5), Teori ini beranggapan 

bahwa pajak  digunakan untuk  menarik daya beli masyarakat. Pajak yang 

dipungut oleh negara dapat mengurangi penghasilan yang akan digunakan 

oleh masyarakat untuk konsumsi sehingga akibat dari pemungutan pajak 

adalah berkurangnya daya beli masyarakat secara individual. Pada 

akhirnya, negara akan menyalurkan kembali daya beli yang sudah ditarik 

ini kepada masyarakat secara umum dalam bentuk peningkatan 

kesejahteraan masyarakat. 
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2.3 Asas Pemungutan Pajak 

Pelaksanaan Pemungutan pajak harus sesuai dengan asas-asas yang 

melandasi  pemungutan pajak. Dalam bukunya yang berjudul  An Inquiri into 

the Natural and of Wealth of Nations, Adam Smith menyatakan bahwa 

pemungutan pajak seharusnya didasarkan atas asas, yaitu : 

1. Equality. 

Harus terdapat keadilan, serta persamaan hak dan kewajiban 

diantara wajib pajak dalam suatu negara. Persamaan hak dan kewajiban 

berarti tidak boleh ada diskriminasi diantara wajib pajak. Akan tetapi, 

pemungutan pajak hendaknya memperhatikan kemampuan wajib pajak 

untuk membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diminta Wajib 

Pajak dari pemerintah. 

a. Keadilan Horizontal. 

Keadilan horizontal berarti beban pajak yang sama kepada 

semua Wajib pajak yang memperoleh penghasilan sama dengan 

jumlah  tanggungan yang sama pula tanpa membedakan jenis  

penghasilan atau sumber penghasilan. 

b. Keadilan Vertikal. 

Keadilan vertikal berarti pemungutan pajak adil. Jika wajib 

pajak dalam kondisi ekonomi yang sama maka akan dikenakan pajak 

yang sama. 

1) Certanty. 

Penetapan pajak harus jelas, tidak dilakukan secara 

sewenang-wenang. Wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan 
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pasti besarnya pajak terutang, kapan harus dibayar, dan batas 

waktu pembayarannya. Pemungutan pajak yang jelas akan 

memberikan kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban wajib 

pajak sehingga akan meningkatkan kesadaran Wajib Pajak. 

2) Convenience. 

Pemungutan pajak harus diperhatikan kenyamanan 

(Convenience) dari Wajib Pajak, dala arti pajak harus dibayar oleh 

Wajib pajak pada saat-saat yang tidak menyulitkan wajib Pajak, 

yaitu pada saat memperoleh penghasilan (pay as you earn). Hal ini 

dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan wajib Pajak berupaya 

secara ilegal menghindari kewajiban membayar pajak karena 

apajak dipungut saat penghasilan tersebut diterima. 

3) Economics. 

Biaya untuk pemungutan pajak harus seminim mungkin. 

Dengan biaya pemungutan yang minimal, diharapkan dapat 

menghasilkan penerimaan pajak yang sebesar-besarnya. Dengan 

prinsip tersebut, pemerintah (pusat dan daerah) dapat melakukan 

rasionalisasi dalam pemungutan pajak sehingga hanya pajak yang 

menghasilkan penerimaan besar dengan biaya rendah yang akan 

dikembangkan, sedangkan pajak yang pemasukannya kecil dan 

memerlukan biaya yang besar akan ditinggalkan menurut Siti 

Resmi (2014 : 2). 
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2.4 Pemungutan Pajak. 

Pengertian Pajak menurut Soemarso (2007:55-56) adalah bahwa wajib 

pajak tertentu diberi kewajiban oleh undang-undang untuk 

memotong/memungut pajak orang lain tertentu dan menyetorkannya ke Kas 

Negara. Pemotong/pemungutan biasanya dilakukan pada saat pihak lain 

tersebut melakukan transaksi tertentu dengan pemotong/pemungut. 

2.4.1 Pajak Penghasilan 

Kewajiban memotong dalam Undang-undang pajak penghasilan diatur 

dalam pasal-pasal: (1) pasal 21; dan (3) pasal 26. Pemotongan menurut pasal 

21 berkaitan dengan penghasilan sehubungan dengan pekerjaan serta imbalan 

atas jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Pihak yang 

berkewajiban memotong adalah pemberi kerja (orang pribadi atau badan), 

bendaharawan atau pemerintah, dana pensiun serta badan yang membayar, 

kepada perorangan, honorarium atau imbalan atau jasa termasuk jasa tenaga 

ahli yang melakukan pekerjaan bebas. Pemotongan berdasarkan pasal 23 

Undang-undang pajak penghasilan berhubungan dengan transaksi deviden, 

bunga, royalti, hadian dan penghargaan, bunga simpanan yang dibayar oleh 

koperasi, sewa, dan penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta serta 

imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa 

lainnya. Pasal 26 berkaitan dengan pemotongan terhadap wajib pajak luar 

negeri ketika melakukan transaksi  dengan badan pemerintah, subjek pajak 

dalam negeri, serta penyelenggaraan kegiatan di Indonesia. Transaksi yang 

merupakan objek pemotongan, diantaranya, adalah pembayaran deviden, 

bunga, royalti, sewa, dan imbalan jasa. 
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2.4.2 Pajak Pertambahan Nilai 

Pengusaha kena pajak  diwajibkan memungut Pajak Pertambahan Nilai 

atas penyerahan barang/jasa kena pajak di daerah pabean Indonesia. 

Kewajiban memungut tersebut juga berlaku jika pengusaha kena pajak 

mengimpor barang kena pajak atau menggunakan jasa kena pajak dari luar 

negeri. 

2.4.3 Cara Pemotongan / Pemungutan 

Untuk pajak penghasilan, pemotongan/pemungutan  dalam rangkap 3. 

Asli dari  bukti dari pemotongan tersebut diberikan kepada pihak yang  

dipotong/dipungut yang dalam hal ini merupakan Wajib pajak. Lembar ke-2 

diserahkan kepada kantor pajak dan akan merupakan lampiran dari surat 

pemberitahuan yang disampaikan oleh pemotong / pemungut. Lembar ke-3  

disimpan oleh pemotong / pemungut. Sesuai dengan pasal-pasal UU PPh yang 

berkaitan dengan pemotong/pemungutan, bukti pemotongan/pemungutan  

akan mencakup bukti pemungutan pasal 22, bukti pemungutan pasal 21, 23, 

dan 26. Bukti pemotongan untuk pajak penghasilan karyawan disediakan 

formulir tersendiri. Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan 

atas Barang Mewah menggunakan formulir yang disebut dengan faktur pajak. 

Penjelasan lebih rinci tentang faktur pajak akan dibahas kemudian. 

2.4.4 Pelunasan dan Pelaporan 

 Tata cara pelunasan dan pelaporan pemotongan pajak penghasilan 

pasal 21,23,dan 26 serta pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah telah dibahas dalam bagian 

terdahulu.Sanksi,Jika kewajiban pemotongan/pemungutan tidak dilakukan 
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dengan baik dan hal tersebut terungkap karena pemeriksaan, penetapan pajak 

secara jabatan atau karena tidak dipenihinya kewajiban pembukuan dan 

pemeriksaan  maka dikenakan sanksi  kenaikan sebesar 100% atas Pajak 

Penghasilan yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, 

tidak atau kurang disetor dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang 

disetorkan. Sanksi sebesar 2% dari dasar pengenaan pajak akan dikenakan 

terhadap pihak yang tidak memenuhi kriteria pengusaha kena pajak tetapi 

membuat faktur pajak (memungut Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah). Sebaliknya sanki yang sama juga dikenakan 

terhadap pengusaha kena pajak yang tidak memungut Pajak Pertambahan 

Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (tidak membuat faktur pajak) 

atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak lengkap. 

 

2.5 Pengertian Pajak 

Dalam suatu negara pastilah terdapat pemerintah yang berperan 

mengatur seluruh kepentingan masyarakat, dalam menjalankan roda 

pemerintahan diperlukan biaya yang jumlahnya sangat besar untuk 

memperlancar jalannya pemerintahan tersebut. Biaya itu berasal dari 

pendapatan-pendapatan pemerintah, yang salah satunya bersumber dari pajak. 

Menurut Waluyo (2013 : 2-5), Pajak adalah iuran kepada Negara (yang 

dapat dipaksakan ) yang terutang oleh yang wajib membayarannya menurut 

peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung 

dapat di tunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan 

pemerintahan. 
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2.5.1 Tinjauan Pajak dari Berbagai Aspek 

a. Aspek Ekonomi 

Dari sudut pandang ekonomi, pajak merupakan penerimaan negara 

yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju 

kesejahteraan. Pajak sebagai motor penggerak kehidupan ekonomi 

masyarakat. 

Meskipun kehidupan ekonomi sebagian besar dijalankan dengan 

mengandalkan mekanisme pasar bebas, mekanisme tersebut tidak akan 

berjalan apabila tidak ada pemerintah. Untuk menjalankan roda 

pemerintah yang mampu menggerakan secara efektif mekanisme pasar 

bebas, pemerintah memerlukan pajak dari masyarakat. 

b. Aspek Hukum 

Hukum pajak di indonesia mempunyai hierarki yang jelas dengan 

urutan, yaitu Undang-Undang dasar 1945, Undang-Undang, peraturan 

pemerintah, keputusan presiden, dan sebagainya. Hierarki ini  di jalankan 

secara ketat, peraturan yang di tingkatkannya lebih rendah tidak boleh 

bertentangan dengan peraturan yang tingkatannya lebih tinggi. 

c. Aspek Keuangan 

Pendekatan dari aspek keuangan ini tercakup dalam aspek ekonomi 

hanya lebih menitik beratkan pada aspek keuangan. Pajak di pandang 

sebagai bagian yang sangat penting dalam penerimaan negara. Jika dilihat  

dari penerimaan negara, kondisi keuangan negara tidak lagi semata-mata 

dari penerimaan negara berupa minyak dan gas bumi, tetapi lebih 

berupaya untuk menjadikan pajak sebagai primadona penerimaaan negara. 
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Alat ukur yang digunakan sebagai indikator efektif dan produktifnya 

pemungutan pajak yaitu dalam fungsinya pengumpulan penerimaan negara 

berupa pajak. Kecenderungan umum dengan semakin maju suatu sistem 

pajak suatu negara, akan semakin tinggi rasio pajak (tax ratio). 

d. Aspek Sosiologi 

Pada aspek sosiologi ini  bahwa pajak ditinjau dari segi masyarakat 

yaitu menyangkut akibat atau dampak terhadap masyarakat atas pungutan 

dan hasil apakah yang dapat disampaikan kepada masayarakat. 

Jelas bahwa pajak sebagai sumber penerimaan negara untuk 

membiayai pengeluaran rutin dan juga digunakan untuk membiayai 

pembangunan. Berarti, dengan pembangunan ini  di biayai masyarakat. Oleh 

karena itu, upaya untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor  pajak 

sangat penting, karena dana yang di himpun berasal dari rakyat (private 

saving) atau berasal dari pemerintah (public saving). 

Senada dengan itu Siti dalam bukunya berjudul Perpajakan: Teori dan 

kasus, mengatakan pajak dipungut Oleh Negara baik pemerintah pusat 

maupun pemerintah daerah berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-

Undang serta aturan pelaksanaannya, dimana di peruntukkan bagi 

pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih 

terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai publict investment. (Resmi, 

Siti .2008:2). 

2.5.2 Fungsi Pajak 

Negara mempunyai fungsi dan peranan yang mengatur perpajakan 

sebagai salah satu sumber penerimaan negara dalam rangka membiayai 



 23 

pembangunan dan pengeluaran pemerintah. Menurut Waluyo (2013 : 6) 

menyatakan bahwa fungsi pajak ada dua yaitu: 

1. Fungsi Penerimaan (Budgeter) 

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi 

pembiayaanpengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai 

contoh:dimasukan pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri. 

2. Fungsi Mengatur (Reguler) 

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan 

kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: di kenakan pajak 

yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula 

terhadap barang mewah. 

 

2.6 Cara Pengenaan Pajak 

Cara pengenaan pajak yang dilakukan dalam berbagi tingkatan sistem 

pemungutan berdasarkan atas stelsel-stelsel, yaitu : 

a. Stelsel Nyata (Riel Stelsel) 

Stelsel ini menerangkan bahwa pemungutan pajak baru dapat 

dilaksanakan pada akhir tahun setelah mengetahui penghasilan 

sesungguhnya yang diperoleh dalam masa pajak yang bersangkutan. 

b. Stelsel Anggapan (Fictieve Stelsel) 

Dalam Stelsel ini pemungutan pajak dapat dilakukan pada awal 

tahun pajak, karena berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang 

berlaku, hal ini dimungkinkan untuk dilaksanakan berdasarkan suatu 

anggapan penerimaan pendapatan atau pendapatan yang diperoleh oleh 



 24 

wajib pajak (WP). Anggapan ini dapat menggunakan perbandingan data 

antara penerimaan pendapatan wajib pajak pada tahun sebelumnya yang 

dianggap sama dan pendapatan yang akan diperoleh pada tahun sekarang. 

c. Stelsel Campuran 

Stelsel ini berlaku pengenaan pajak pada awal tahun yang 

didasarkan pada suatu anggapan pada akhir tahun yang didasarkan pada 

suatu kenyataan, sehingga menurut stelsel ini akan terjadi perhitungan 

kembali untuk menentukan masalah lebih atau kekurangan pajak. 

2.6.1 Objek Pajak Hotel 

Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan hotel dengan 

pembayaran, termasuk yaitu : 

1) Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka panjang. 

2) Pelayanan penumpang sebagai kelengkapan sebagai fasilitas penginapan 

atau tinggal jangkat pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan 

kenyamanan. 

3) Jasa persewaan ruang untuk kegiatan acara pertemuan di hotel. 

2.6.2 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hotel 

Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan 

pembayaran kepada hotel, secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah 

konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang di berikan oleh 

pengusaha hotel. 
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2.7 Pajak Hotel 

2.7.1 Pengertian Pajak Hotel 

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan 

khusus yang di sediakan bagi orang-orang untuk dapat menginap atau untuk 

istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya yang di pungut 

bayaran termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelolah dan dimiliki 

oleh pihak yang sama kecuali untuk pertokoan atau perkantoran merujuk pada 

segala jenis penginapan.  

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 

1996 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan Republik Indonesia Pada 

Pasal 61 dinyatakan bahwa pelayanan pokok usaha hotel yang harus 

disediakan sekurang-kurangnya harus meliputi penyediaan kamar tempat 

menginap, menyediakan tempat dan pelayanan makan dan minum, 

menyediakan pelayanan pencucian pakaian dan penyediaan fasilitas lainnya. 

Peraturan tersebut secara implisit memberikan defenisi mengenai kata hotel. 

2.7.2 Dasar Pengenaan Pajak, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Hotel 

1. Dasar Pengenaan Pajak Hotel 

Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran yang 

dilakukan pada hotel. Pembayaran adalah jumlah uang yang harus 

dibayarkan oleh subjek pajak kepada wajib pajak untuk harga jual baik 

jumlah uang yang di bayarkan 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. 
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2. Tarif Pajak Hotel 

Disebutkan bahwa dasar pengenaan pajak adalah jumlah 

pembayaran yang dilakukan kepada hotel. Dan tarif pajak yang di tetapkan 

adalah sebesar 10% dari nilai jual objek pajak (NJOP) dan ini diterapkan 

dengan peraturan daerah atau kabupaten kota yang bersangkutan. 

3. Perhitungan Pajak Hotel. 

Besarnya pokok pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara 

mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum 

perhitungan pajak hotel adalah sesuai dengan rumus berikut : 

Pajak Terutang  = Tarif x Dasar Pengenaan Pajak 

= Tarif Pajak x Jumlah Pembayaran yang 

dilakukan kepada Hotel. 

2.7.3 Ketentuan Pidana Pajak Hotel 

1. Wajib pajak yang karena kealfaannya tidak menyampaikan SPTPD atau 

mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan 

keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat 

dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda 

paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang. 

2. Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau 

mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan 

keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat 

dipidana dengan pidana kurang paling lama 1 (satu) tahun atau denda 

paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang. Tindakan pidana 
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sebagaimana yang dimaksud di atas tidak di tuntut setelah melampaui 

jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau 

berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak. 

2.7.4 Pendaftaran Pajak Hotel 

Pelaksanaan Pendaftaran Wajib Pajak Hotel terbagi menjadi dua, yaitu : 

1. Pelaksanaan Pendaftaran Wajib Pajak Hotel dengan cara penetapan Kepala 

Daerah, dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

a. Mempersiapkan Formulir Pendaftaran Wajib Pajak; 

b. Menyerahkan Formulir Pendaftaran Wajib Pajak; 

c. Menerima dan memeriksa kelengkapan formulir pendaftaran yang 

telah diisi dengan jelas dan lengkap oleh Wajib Pajak; 

d. Mencatat Formulir pendaftaran yang dikembalikan oleh wajib pajak 

dalam Daftar Induk Wajib Pajak berdasarkan nomor urut yang 

digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan Nomor Pokok Wajib 

Pajak Daerah ( NPWPD). 

2. Pelaksanaan Pendaftaran Wajib Pajak Hotel dengan cara dibayar sendiri 

oleh Wajib Pajak, dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

a. Mempersiapkan Formulir Pendaftaran Wajib Pajak; 

b. Menyerahkan Formulir Pendaftaran kepada Wajib Pajak; 

c. Menerima dan memeriksa kelengkapan formulir pendaftaran yang 

telah diisi dengan jelas dan lengkap oleh Wajib Pajak; 

d. Mencatat Formulir pendaftaran yang dikembalikan oleh Wajib Pajak 

dalam Daftar Induk Wajib Pajak berdasarkan nomor urut yang 
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digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan Nomor Pokok Wajib 

Pajak Daerah (NPWPD). 

2.7.5 Pendataan Pajak Hotel. 

Pelaksanaan Pendataan Wajib Pajak Hotel terbagi menjadi dua, yaitu : 

1. Pelaksanaan Pendaftaran Wajib Pajak Hotel dengan cara penetapan Kepala 

Daerah, dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

a. Menyiapkan formulir pendataan/ surat Pemberitahuan Pajak Daerah 

(SPTPD) untuk pajak Hotel; 

b. Menyerahkan formulir pendataan (SPTPD) kepada Wajib Pajak 

Setelah dicatat dalam daftar SPTPD; 

c. Menerima dan memeriksa kelengkapan formulir pendataan (SPTPD) 

yang telah diisi oleh Wajib Pajak; 

d. Mengirim petugas untuk mengecek kebenaran data yang telah diisi 

oleh Wajib pajak; 

e. Mencatat data pajak hotel dalam kartu data yang kemudian diserahkan 

kepada unit kerja bagian penetapan. 

2. Pelaksanaan Pendanaan Wajib Pajak Hotel dengan cara penetapan Kepala 

Daerah dilakukan dengan langkah sebagai berikut : 

a. Menyiapkan formulir pendataan/SPTPD untuk pajak Hotel; 

b. Menerima dan memeriksa kelengkapan formulir pendataan (SPTPD) 

yang telah diisi oleh Wajib Pajak; 

c. Mengirim petugas untuk mengecek kebenaran data yang telah diisi 

oleh Wajib Pajak; 

d. Mencatat  data Pajak Hotel dalam kartu data ke dalam SPTPD untuk 

dibayar sendiri. 
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2.7.6 Penetapan Pajak Hotel 

Pelaksanaan penetapan Wajib Pajak Hotel terbagi menjadi dua, yaitu : 

1. Pelaksanaan pendapatan Wajib Pajak Hotel dengan cara penetapan Kepala 

Daerah, dilakukan dengan langkah-langkah, sebagai berikut : 

a. Membuat Nota perhitungan Pajak Hotel atas dasar kartu data; 

b. Menyerahkan kembali kartu data kepada unit yang membidangi 

pendataan setelah pembuatan nota perhitungan Pajak Hotel selesai; 

c. Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD); 

d. Mendistribusikan SKPD kepada Wajib Pajak, Seksi Pembukuan, Seksi 

Penagihan, Seksi Perencanaan  dan Pengendalian Operasional; 

e. Apabila SKPD tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling 

lama 30 hari sejak diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa 

bunga 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan surat 

Tagihan Pajak Daerah (STPD). 

2. Pelaksanaan Penetapan Pajak Hotel dengan cara dibayar sendiri, dilakukan 

dengan langkah-langkah, sebagai berikut : 

a. Setelah Wajib Pajak membayar pajak terutang berdasarkan SPTPD 

dicatat dalam kartu data; 

b. Membuat Nota perhitungan pajak atas dasar kartu dan hasil 

pemeriksaan atau keterangan lain, dengan cara perhitungan jumlah 

pajak terutang dan jumlah kredit pajak yang diperhitungkan dalam 

kartu data; 

c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil ( SKPDN ) diterbitkan apabila 

jumlah pajak terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau 

pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak; 

d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar ( SKPDKB ). 
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2.7.7 Pembayaran Pajak Hotel 

Pelaksanaan Pembayaran Pajak Hotel dilakukan dengan menggunakan 

Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dan dibayar secara lunas, dengan langkah-

langkah, sebagai berikut : 

a. Wajib Pajak membayar Pajak Hotel ke Bendaharawan Khusus 

Penerimaan; 

b. Wajib Pajak diberi tanda terima yang telah dicap lunas; 

c. Bendaharawan Khusus Penerimaan melakukan pencatatan kedalam buku 

pembantu penerimaan dan buku kas umum; 

d. Bendaharawan Khusus penerimaan secara periodik setiap bulannya 

menyerahkan uang kepada Kas Daerah. Apabila Pembayaran Pajak 

dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus 

disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam; 

e. Membuat laporan realisasi penerimaan. 

2.7.8 Angsuran Pajak Hotel 

Angsuran Pembayaran Pajak Hotel dilakukan dengan secara dan 

berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% ( dua persen ) sebulan dari 

jumlah pajak yang belum atau yang kurang bayar, dengan langkah-langkah, 

sebagai berikut : 

1. Menerima surat permohonan angsuran dari Wajib Pajak; 

2. Mengadakan penelitian untuk dijadikan bahan dalam persetujuan 

perjanjian angsuran Kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah 

(Kadispenda); 
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3. Membuat surat perjanjian angsuran/penolakan angsuran yang ditandatangi 

oleh Kadispenda, dan apabila permohonan disetujui selanjutnya dibuat 

daftar surat perjanjian; 

4. Menyerahkan Surat perjanjian angsuran kepada unit-unit terkait. 

2.7.9 Sistem Pemungutan Pajak  

 Dalam  Sinaga, P.A (2015) menurut Marihot P Siahaan ( 2010:98 

)sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga yaitu: 

1.  System Self Assesment 

 Sistem pengenaan pajak yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak 

untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, melaporkan sendiri 

pajak yang terhutang dengan menggunakan SPTPD. 

2. System Official Assesment 

Sistem pengenaan pajak yang di bayar oleh wajib pajak setelah terlebih 

dahulu di tetapkan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk melalui 

surat ketetapan pajak daerah atau dokumentasi lain yang dipersamakan. 

3. System With Holding 

Sistem pengenaan pajak yang dipungut oleh pemungut pajak pada 

sumbernya. 
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2.7.10 Pengertian Pendapatan 

Ada beberapa pengertian tentang pendapatan, diantaranya seperti yang 

dijelaskan dibawah ini : Menurut Donald E.Keiso & J. Weigand yang 

diterjemahkan oleh Herman Wibowo dalam buku Akuntansi Intermediate 

“Pendapatan adalah harus masuk aktiva dan/atau penyelesaian kewajiban dari 

penyerahan atau produksi barang, pemberian jasa, dan aktivitas pencairan laba 

lainnya yang merupakan operasi yang utama atau besar yang 

berkesinambungan selama suatu periode” 

Menurut SAK No. 23 ( IAI 2007 : 23.2 ) Tentang pendapatan 

mengatakan bahwa Pendapatan (revenue) adalah arus masuk aset/penyelesaian 

kewajiban dari penyerahan/produk barang, pemberian jasa dan aktivitas 

pencairan laba lainnya yang merupakan operasi yang utama/besar yang 

berkesinambungan selama suatu periode. 

 

2.8 Efektifitas Pelaksanaan 

Efektifitas pelaksanaan adalah kemampuan atau pencapaian 

pengukuran yang dilaksanakan yang berpedoman bagi unit/aparat yang terkait 

dalam suatu pengolahan yang berupa untuk meningkatkan penerimaan 

pendapatan. 

2.9 Efektifitas Pengumutan 

Efektifitas pengumutan adalahkemampuan atau pencapaian 

pengukuran yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau aturan organisasi 
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yang bertujuan agar pelaksanaan kerja yang memiliki arahan yang dapat dan 

pencapaian hasil menjadi optimal. 

 

2.10 Penerimaan Pendapatan Pajak Hotel 

Salah satu sumber penerimaan pajak daerah adalah dari pajak Hotel. 

Yang mempunyai wewenang untuk memungut Pajak Hotel adalah 

Kabupaten/Kotamadya. Setiap Kabupaten/Kotamadya harus menetapkan 

target penerimaan pendapatan dari Pajak Hotel serta melaksanakan 

pemungutan dan pengawasannya secara optimal. Realisasi penerimaan 

pendapatan Pajak Hotel akan tergantung dari proses pelaksanaan dan 

pengawasan. 

Penerimaan Pendapatan Pajak Hotel yang efektif adalah penerimaan 

pajak yang sesuai dengan target atau lebih dari yang telah ditetapkan maka 

diharapkan mengelolaannya bisa di laksanakan secara efektif, sehingga 

kemungkinan terjadinya kebocoran dalam pemungutan dapat dihindari. 
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2.11 Penelitian Terdahulu 

No Nama Judul   

Penelitian 

Variabel Hasil Penelitian Beda 

Penelitian 

1 Rahayu, Betty. 

2011. Jurnal 

Undip.http://epri

nts.undip.ac.id/2

9396/1/JURNAL

_SKRIPSI.pdf. 

Diaskses 8 

Desember 2015 

Hal 1. 

Analisis Potensi 

Pajak Hotel 

Terhadap 

Realisasi 

Penerimaan 

Pajak Hotel Di 

Kabupaten 

Gunung Kidul. 

1. Seberapa besar 

potensi pajak 

hotel yang 

dimiliki oleh 

Kabupaten 

Gunungkidul ? 

2.Sejauh mana 

efektifitas pajak 

hotel yang ada di 

Kabupaten 

Gunungkidul ? 

3. Bagaimana 

pengelolaan 

hotel-hotel yang 

ada di Kabupaten 

Gunungkidul 

guna 

meningkatkan 

penerimaan pajak 

hotel? 

Rahmanto (2012) 

dengan judul 

penelitian 

Efektifitas Pajak 

Hotel dan 

Kontribusinya 

Terhadap Pajak 

Daerah di 

Kabupaten 

Semarang tahun 

2007–2011. 

Efektifitas yang 

meningkat akan 

dibarengi dengan 

pengoptimalan 

potensi yang ada 

sehingga pada 

akhirnya akan 

meningkatkan 

Pendapatan Asli 

Daerah (PAD). 

Adapun hasil dari 

penelitian ini 

adalah sebagai 

berikut: 1. 

Efektifitas 

pengelolaan Pajak 

Hotel di 

Kabupaten 

Semarang tahun 

2007–2011 

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. 

Penelitian ini 

hanya 

memiliki 

tentang 

analisis 

potensi pajak 

hotel terhadap 

realisasi 

penerimaan 

PAD di Kab. 

Gunung 

Kidul 

Sedangkan 

Penelitian 

yang Saya 

teliti Pengaru 

atau tidaknya 

Efektifitas 

Pelaksanaan 

dan 

Pemungutan 

Pajak Hotel 

terhadap 

Penerimaan 

Pendapatan 

Pajak Hotel 

di Kota 

Pekanbaru 

Penelitian ini 

dilakukan 

dikota 

semarang 

sedangkan 

Penelitian 

saya di teliti 

dikota 

pekanbaru. 

 

2 Irwan Syah. 

2014. Skripsi S1. 

Program Sarjana 

Efektivitas dan 

Kontribusi Pajak 

Hotel Terhadap 

1.Seberapa besar 

pertumbuhan 

pajak hotel yang 

Pertumbuhan 

pajak hotel 

mengalami 

Penelitian ini 

hanya 

memiliki 
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No Nama Judul   

Penelitian 

Variabel Hasil Penelitian Beda 

Penelitian 
Fakultas 

Ekonomika dan 

Bisnis : 

Universitas 

Dipenogoro 

Pendapatan Asli 

Daerah (Studi di 

Pemerintah 

Daerah Kota 

Semarang ) 

dimiliki oleh kota 

semarang dari 

tahun 2009-2013. 

2. sejauh mana 

efektifitas pajak 

hotel yang ada 

dikota semarang 

pada tahun 2009-

2013. 

3. seberapa besar 

kontribusi pajak 

hotel dikota 

semarang 

terhadap 

pendapatan Asli 

Daerah Kota 

Semarang tahun 

2009-2013 

fluktuasi, 

pertumbuhan 

tertinggi pajak 

hotel ditahun 

2011 sebesar 

35,293% dan 

pertumbuhan 

terendah pada 

tahun 2009 

sebesar 3,661% 

penerimaan pajak 

hotel di kota 

semarang 

berdasarkan 

klasifikasinya 

tahun 2009-2013 

masih belum 

efektif. 

Penerimaan Pajak 

hotel Kota 

Semarang belom 

memiliki 

Kontribusi 

terhadap 

pendapatan asli 

daerah kota 

semarang selama 

tahun 2009 hingga 

2013. 

tentang 

efektifitas dan 

kontribusi 

pajak hotel 

terhadap PAD 

di pemerintah 

Daerah Kota 

Semarang, 

Sedangkan 

penelitian 

yang saya 

teliti 

Pengaruh atau 

tidaknya 

Efektifitas 

Pelaksanaan 

dan 

Pemungutan 

Pajak Hotel 

terhadap 

Penerimaan 

pendapatan 

Pajak hotel di 

Kota 

Pekanbaru 

Penelitian ini 

dilakukan di 

kota 

semarang 

sedangkan 

penelitian 

saya di teliti 

di Kota 

Pekanbaru. 

3 Edward, W. 

Memah. 2013, 

ISSN 2303-1174, 

Jurnal 

EMBA.Vol.1 

No.3 Juni. 

Fakultas 

Ekonomi, 

Jurusan 

Akuntansi : 

Universitas Sam 

Ratulangi. 

 

Efektifitas dan 

Kontribusi 

Penerimaan 

Pajak Hotel dan 

Restoran 

Terhadap PAD 

(Pendapatan Asli 

Daerah) Kota 

Manado 

analisis 

efektifitas dan 

kontribusi 

penerimaan pajak 

hotel dan pajak 

restoran terhadap 

pendapatan asli 

daerah kota 

manado. 

1.efektifitas pajak 

hotel dan pajak 

restoran pada 

pemerintah kota 

manado. 

Secara 

keseluruhan 

kontribusi pajak 

hotel dan pajak 

restoran pada 

tahun 2007-2011 

memberikan 

kontribusiyang 

baik terhadap 

PAD sehingga 

dapat 

mempengaruhi 

jumlah PAD yang 

diterima. Untuk 

Penelitian ini 

hanya 

memiliki 

tentang 

Efektifitas 

dan 

Kontribusi 

Penerimaan 

Pajak Hotel 

dan Restoran 

Terhadap 

PAD 

(Pendapatan 

Asli Daerah) 



 36 

No Nama Judul   

Penelitian 

Variabel Hasil Penelitian Beda 

Penelitian 
2. Kontribusi 

pajak hotel dan 

pajak restoran 

terhadap PAD 

Kota Manado 

Pajak 

Hotelpresentase 

kontribusi 

terbesar berada di 

tahun 2010 

sebesar 8,11% 

dan presentase 

terendah tahun 

2008sebesar 

5,38% dengan 

rata-rata 

kontribusi 6,88%. 

Sedangkan Pajak 

Restoran 

memilliki rata-

rata 

kontribusisebesar 

21,72%, di mana 

kontribusi 

tertinggi pada 

tahun 2009 

sebesar 24,47% 

dan terendah 

sebesar 

19,76% di tahun 

2011. 

Kota 

Manado, 

Sedangkan 

penelitian 

yang saya 

teliti 

pengaruh atau 

tidaknya 

efektifitas 

pelaksanaan 

dan 

pemungutan 

pajak hotel 

terhadap 

penerimaan 

pendapatan 

pajak hotel 

dikota 

pekanbaru. 

Penelitian ini 

dilakukan 

dikota 

Manado 

sedangkan 

penelitian 

saya di teliti 

di Kota 

Pekanbaru. 

4 Rahmanto, 

Agus. 2012. 

Jurnal Unnes. 

Jurusan 

Akuntansi 

Fakultas 

Ekonomi 

Universitas 

Negeri 

Semarang. 

http://lib.unnes.a

c.id/1178/1/2079

.pdf. Diakses 15 

Desember 2015 

Hal 1. 

Efektifitas Pajak 

Hotel dan 

Kontribusinya 

terhadap Pajak 

Daerah di 

Kabupaten 

Semarang tahun 

2000-2004. 

1 Seberapa besar  

efektifitas 

pengelolaan 

pajak hotel 

dikapupaten 

semarang. 

2.Seberapa besar 

kontribusi Pajak 

Hotel terhadap 

pajak daerah di 

kabupaten 

semarang. 

3. Kendala-

kendala apa 

dalam 

pengelolaan 

pajak hotel 

dikabupaten 

Semarang. 

Rahayu (2011) 

dengan judul 

penelitian Potensi 

pencapaian Pajak 

Hotel di mana 

dalam 

pencapaiannya 

diperlukan 

berbagai aspek 

yang saling 

mendukung pada 

proses 

perpajakannya. 

Adapun hasil dari 

penelitian tersebut 

antara lain: 

1. Potensi 

pencapaian Pajak 

Hotel nilainya 

bervariasi dari 

Penelitian ini 

hanya 

memiliki 

tentang 

Efektifitas 

Pajak Hotel 

dan 

Kontribusiny

a terhadap 

Pajak Daerah 

di Kabupaten 

Semarang 

tahun 2000-

2004. 

Sedangkan 

penelitian 

yang saya 

teliti 

pengaruh atau 

tidaknya 
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No Nama Judul   

Penelitian 

Variabel Hasil Penelitian Beda 

Penelitian 
tahun 2007-2011. 

Tingkat 

efektivitas 

tertinggi pajak 

hotel terjadi pada 

tahun 2008 

sebesar 116,32% 

dan terendah pada 

tahun 2011 

sebesar 86,41%. 

2. Terdapat 

beberapa 

permasalahan 

dalam proses 

perpajakan salah 

satunya pada sisi 

wajib pajak. 

efektifitas 

pelaksanaan 

dan 

pemungutan 

pajak hotel 

terhadap 

peneriman 

pendapatan 

pajak hotel di 

Kota 

Pekanbaru. 

Penelitian ini 

dilakukan di 

kabupaten 

Semarang 

sedangkan 

penelitian 

saya di teliti 

dikota 

Pekanbaru. 

5 I Ketut Ari 

Sedana, Made 

Artana, Kadek 

Rai Suwena 

(Skripsi 

S1)Fakultas 

Ekonomi dan 

Bisnis, 

Universitas 

Pendidikan 

Ganesha 

Singaraja, 

Indonesia 

Efektivitas dan 

Kontribusi Pajak 

Hotel dan Pajak 

Restoran 

terhadap 

Pendapatan Asli 

Daerah ( PDA ) 

di Kabupaten 

Gianyar tahun 

2008-2012 

1. pertumbuhan 

penerimaan pajak 

hotel dan pajak 

restoran di 

Kabupaten 

Gianyar tahun 

2008-2012, 

2. efektivitas 

pemungutan 

pajak hotel dan 

pajak restoran di 

Kabupaten 

Gianyar tahun 

2008-2012, 

3. kontribusi 

pajak hotel dan 

pajak restoran 

terhadap PAD di 

Kabupaten 

Gianyar tahun 

2008 - 2012. 

Bahwa 

pertumbuhan 

penerimaan pajak 

hotel mengalami 

fluktuasi. 

Pertumbuhan 

tertinggi tahun 

2010 sebesar 

23,05% dan 

pertumbuhan 

terkecil tahun 

2012 sebesar 

6,56%. 

Pertumbuhan 

penerimaan pajak 

restoran juga 

mengalami 

fluktuasi. 

Pertumbuhan 

tertinggi tahun 

2010 sebesar 

80,96% dan 

pertumbuhan 

terkecil tahun 

2012 sebsar 

16,46%. 

Efektivitas 

Penerimaan Pajak 

Penelitian ini 

hanya 

memiliki 

tentang 

Efektivitas 

dan 

Kontribusi 

Pajak Hotel 

dan Pajak 

Restoran 

terhadap 

Pendapatan 

Asli Daerah ( 

PDA ) di 

Kabupaten 

Gianyar tahun 

2008-2012, 

Sedangkan 

Penelitian 

yang saya 

teliti 

berpengaruh 

atau tidaknya 

Efektifitas 

pelaksanaan 

dan 

pemungutan 

pajak hotel 
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No Nama Judul   

Penelitian 

Variabel Hasil Penelitian Beda 

Penelitian 
Hotel dan Pajak 

Restoran berada 

dalam kategori 

sangat efektif 

dengan rata-rata 

efektivitas pajak 

hotel sebesar 

125,51% dan 

pajak restoran 

sebesar 127,05%. 

Tingkat kontribusi 

pajak hotel 

terhadap PAD 

dari tahun 2008-

2010 berada 

dalam kriteria 

cukup dengan 

rentang persentase 

20%-39% tingkat 

kontribusi pajak 

restoran terhadap 

PAD dari tahun 

2008-2012 

termasuk dalam 

kriteria kecil 

dengan rentang 

persentase 0%-

19%. 

terhadap 

penerimaan 

pendapatan 

pajak hotel 

dikota 

pekanbaru. 

Penelitian ini 

dilakukan di 

Kabupaten 

Gianyar 

Sedangkan 

penelitian 

saya 

dilakukan di 

Kota 

Pekanbaru. 

Sumber : Data yang Diolah berbagai Jurnal dan Skripsi. 

 

2.12 Kajian Pajak Dalam Islam 

Dalam istilah bahasa arab, Pajak dikenal dengan nama Adh-Dharibah 

yang artinya adalah “Pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik 

pajak” (lihat lisanul arab IX/217-218 dan XIII/160, dan Shahih Muslim 

dengan syarahnya oleh Imam Nawawi XI/202. 

Menurut imam al-Ghazalidan imam al-Juwaini, pajak ialah apa yang 

diwajibkan oleh penguasa (pemerintah muslim) kepada orang-orang kaya 

dengan menarik dari mereka apa yang di pandang dapat mencukupi 
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(kebutuhan Negara dan masyarakat secara umum) ketika tidak ada kas di 

dalam baitul mal.”(Lihat Syifa‟ulGhalil hal.234, dan Ghiyats al-Umam Min 

Iltiyats Azh-Zhulminhal, 275). 

Adapun pajak menurut istilah kontemporer adalah iuran rakyat kepada 

kas Negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang sehingga dapat 

dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut 

penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi 

barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. 

Disana ada istilah-istilah lain yang mirip dengan pajak atau adh 

Dharibah diantaranya adalah: 

a. Al-Jizyah (upeti yang harus dibayarkan ahli kitab kepada pemerintahan 

islam). 

b. Al-Kharaj (pajak bumi yang dimiliki oleh Negara islam). 

c. Al-„Usyur (bea cukai bagi para pedagang non muslim yang masuk ke 

Negara islam) adapun ayat yang berkaitan dengan pajak: 

َنُكْم بِاْلَباِطِل ِإَلَّ َأْن َتُكوَن ِتَجارًَة َعْن  يَا أَي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ََل تَْأُكُلوا َأْمَواَلُكْم بَ ي ْ
نْ ُفَسُكْم ِإنَّ اللََّه َكاَن ِبُكْم رَِحيًماتَ َراٍض ِمْنُكْم َوََل تَ ْقتُ ُلوا أَ   

 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman jalangnlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka dia antara kamu. 
Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah 

adalah Maha Penyayang kepadamu.”(QS An-Nisa:29). 

 

 Dalam ayat tersebut diatas Allah melarang hambanya saling 

memakan harta sesamanya dengan jalan yang tidak dibenarakan. Dan pajak 

adalah salah satu jalan yang batil untuk memakan harta sesamanya apabila 
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dipungut tidak sesuai aturan. Dalam sebuah hadits yang shahih Rasulullah 

SAW bersabda: 

َرََاَلا َل ْم ْر َ بَِل ِل ِل للبا َم ُّل ْر مَا ٍم ِل ْر للما ََ ُّم ِل َيَ  

Artinya :“Tidak halal harta seseorang kecuali dengan kerelaan dari 

pemiliknya” 

 

Adapun dalil secara khusus yang mengancam apabila pajak tidak 

dipungut dengan benar diantaranya bahwa Rasulullah bersabda: 

ْلللَبالرا ْل كر ََ َِللر إلنباَصلحل  
Artinya:”Sesungguhnya pelaku/pemungut pajak (diadzab)di neraka” [HR 

Ahmad 4/109, Abu Dawudkitab Al-imarah:7] 

 

 

2.13 Variabel  Penelitian 

Untuk melaksanakan penelitian sesuai dengan topik pembahasan di 

atas adapun Variabel-variabel penelitian yang di ambil adalah, yaitu : 

a) Variabel Independen. 

1. Efektifitas pelaksanaan pemungutan pajak hotel ( X1 ). 

2. Efektifitas pemungutan  dalam pelaksanaan pajak hotel ( X2 ). 

b) Variabel Dependen yaitu penerimaan pendapatan pajak hotel ( Y ). 

Untuk mengetahui hubungan antara variabel dependen dan 

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini, dapat dilihat 

pada desain penelitian berikut ini : 
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Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

                 Variabel Independen                                             Variabel Dependen 

 

 

 

 

2.14 ngembangan Hipotesis. 

         H3 

 

2.14  Pengembangan Hipotesis 

Berdasarkan dari latar belakang masalah, perumusan masalah dan 

landasan teoritas, maka hipotesis yang dapat penulis kemukakan adalah : 

Menurut penelitian Edward (2013), Efektifitas dan Kontribusi 

Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Terhadap PAD (Pendapatan Asli 

Daerah) Kota Manado. Secara keseluruhan kontribusi pajak hotel dan pajak 

restoran pada tahun 2007-2011 memberikan kontribusiyang baik terhadap 

PAD sehingga dapat mempengaruhi jumlah PAD yang diterima. Menurut 

Rahayu (2011) dengan judul penelitian Potensi pencapaian Pajak Hotel di 

mana dalam pencapaiannya diperlukan berbagai aspek yang saling 

mendukung pada proses perpajakannya.. Dengan hal ini peneliti menggunakan 

kembali variabel efektifitas pelaksanaan dalam pajak hotel. 

H1:  Diduga efektifitas pelaksanaan pajak hotel mempengaruhi 

penerimaan pendapatan pajak hotel di Kota Pekanbaru. 

H1 

Penerimaan Pendapatan ( Y ) 

Efektifitas Pelaksanaan   (  X1  ) 

H2 

Efektifitas Pemungutan  (  X2  ) 
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Menurut penelitian Edward (2013), Efektifitas dan kontribusi 

penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Terhadap PAD (Pendapatan Asli 

Daerah) Kota Manado. Secara keseluruhan kontribusi pajak hotel dan restoran 

pada tahun 2007 – 2011 memberikan kontribusi yang baik terhadap PAD 

sehingga dapat mempengaruhi jumlah PAD yang diterima. Sedangkan 

menurut I Ketut Ari Sedana Bahwa pertumbuhan penerimaan pajak hotel 

mengalami fluktuasi. Pertumbuhan tertinggi tahun 2010 sebesar 23,05% dan 

pertumbuhan terkecil tahun 2012 sebesar 6,56%. Pertumbuhan penerimaan 

pajak restoran juga mengalami fluktuasi. Pertumbuhan tertinggi tahun 2010 

sebesar 80,96% dan pertumbuhan terkecil tahun 2012 sebesar 16,46%. 

Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran berada dalam kategori 

sangat efektif dengan rata-rata efektivitas pajak hotel sebesar 125,51% dan 

pajak restoran sebesar 127,05%. Dan penelitian Rahmanto (2012), dengan 

judul penelitian Efektifitas Pajak Hotel dan Kontribusinya Terhadap Pajak 

Daerah di Kabupaten Semarang tahun 2007–2011. Efektifitas yang meningkat 

akan dibarengi dengan pengoptimalan potensi yang ada sehingga pada 

akhirnya akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini juga 

terdapat pada penelitian Dengan hal ini peneliti menggunakan kembali 

variabel pemungutan dalam pajak hotel. 

H2: Diduga efektifitas pemungutan pajak hotel mempengaruhi 

penerimaan pendapatan pajak hotel di Kota Pekanbaru. 

 


