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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Proses pembangunan bukanlah merupakan sekedar fenomena ekonomi 

semata. Pembangunan pada dasarnya adalah perubahan terus menerus untuk 

kemajuan dan perbaikan daerah ke arah yang lebih baik. Langkah yang dapat 

ditempuh agar kebijakan pembangunan terlaksana adalah mengusahakan 

adanya pemerataan. Pemerataan pembangunan tersebut harus seimbang, 

selaras, dan serasi baik dipusat maupun di daerah (Yani, 2009). Otonomi 

daerah diharapkan dapat membantu terlaksananya pemerataan di setiap 

daerah. 

Sejalan dengan diterapkannya pelaksanaan otonomi daerah di 

Indonesia, setiap daerah dituntut untuk dapat berupaya terus meningkatkan 

sumber pendapatan asli daerah melalui potensi-potensi yang dimiliki oleh 

tiap-tiap daerah (Nugraha dan Triantoro, 2004). Kewenangan dan kewajiban 

setiap daerah otonom untuk mengatur dan mengurus rumah sendiri urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan umum pada 

Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang-

undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.  

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh 

daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. Daerah dilarang menetapkan peraturan daerah yang 
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menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan dilarang menetapkan peraturan 

daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas 

barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor dalam upaya 

meningkatkan PAD. Pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi 

adalah peraturan daerah yang mengatur pengenaan pajak dan retribusi daerah 

terhadap obyek-obyek yang telah dikenakan pajak oleh pusat dan provinsi 

sehingga menyebabkan menurunnya daya saing daerah (Yani, 2009). 

Penerimaan pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang salah 

satunya bersumber dari hasil pajak daerah.  

Pajak Daerah merupakan wujud dari peran wajib pajak dalam 

pembangunan nasional secara tidak langsung. Pemberian kewenangan dari 

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk memungut pajak dan 

retribusi daerah diharapkan dapat bertujuan memberikan kewenangan kepada 

pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai 

dengan potensi daerah. Pemungutan ini harus dapat dipahami oleh 

masyarakat sebagai sumber penerimaan yang dibutuhkan oleh daerah untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Juniarti, 2013). Pajak daerah dibagi 

menjadi 2, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota.  

Semua daerah di Indonesia akan melakukan pemungutan pajak daerah 

terhadap masyarakat yang telah memenuhi syarat untuk dikenakan pajak 

termasuk Kabupaten Sidoarjo. Pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah 

daerah Kabupaten Sidoarjo yang terdiri atas : 

a. Pajak Hotel; 
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b. Pajak Restoran; 

c. Pajak Hiburan; 

d. Pajak Reklame; 

e. Pajak Penerangan Jalan; 

f. Pajak Parkir; 

g. Pajak Air Tanah; 

h. Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 

i. Bea Perolehan Atas Tanah Dan Bangunan 

 

Kabupaten Sidoarjo adalah salah satu kabupaten penyangga Kota 

Surabaya. Bandara internasional Juanda Surabaya dan terminal Bungurasih 

Surabaya terdapat di wilayah sidoarjo, selain itu Kabupaten Sidoarjo 

merupakan salah satu daerah yang terkenal akan potensi sumber daya alam 

dan potensi industrial/ perekonomian yang baik. Penghargaan Investment 

Award Jawa Timur pernah diraih Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2013. Saat 

ini penggerusan lahan pertanian untuk dijadikan kawasan industri dan 

perumahan terus berlangsung. Ketua LSM PIJAR (Pusat Informasi dan 

Jaringan Advokasi Rakyat) memprediksi bahwa dalam kurun waktu 10 tahun 

mendatang lahan pertanian yang ada akan semakin menyempit dan berganti 

fungsi menjadi kawasan industri dan perumahan (www.sidoarjokab.go.id). 

Banyaknya industri dan lowongan pekerjaan di Kabupaten Sidoarjo sehingga 

menjadikan Kabupaten Sidoarjo sebagai kota tujuan bagi para pendatang 

untuk mencari lapangan pekerjaan.  

http://www.sidoarjokab.go.id/
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Penduduk yang semakin padat telah mendorong perkembangan bisnis 

hotel dan restoran dan diharapkan dapat menjadi potensi bagi pemerintah 

daerah untuk memaksimalkan PAD melalui pajak hotel dan pajak restoran. 

Kabupaten Sidoarjo ternyata belum mampu memaksimalkan PAD Kabupaten 

Sidoarjo melalui pemungutan pajak daerah hal ini dikarenakan masih banyak 

sejumlah pengusaha hotel dan restoran ternama meski banyak mengeruk 

keuntungan, sebagian dari mereka diduga memanipulasi pajak 

(www.ortax.org). Billing system online atau pembayaran pajak secara online 

digunakan Kabupaten Sidoarjo dalam pembayaran pajak karena banyak 

keuntungannya, terutama dalam mengeliminir kebocoran dan berupaya untuk 

meningkatkan pencapaian target pajak di sektor riil, namun cara ini 

membutuhkan biaya besar (www.surabayapagi.com). Kenyataannya hal ini 

masih dirasa menyulitkan pengusaha hotel dan restoran untuk memasukkan 

jumlah wajib pajaknya, selain itu dibeberapa lokasi hotel maupun restoran 

alat billing sistem mengalami kerusakann (www.kabarsidoarjo.com). 

Efektivitas merupakan pengukuran keberhasilan dalam pencapaian 

tujuan-tujuan yang telah ditentukan, sedangkan kontribusi adalah suatu 

tindakan untuk ikut serta bertindak aktif dengan mengoptimalkan kemampuan 

sesuai bidang dan kapasitas daerah. Peneliti menggunakan efektivitas dan 

kontribusi sebagai alat analisis datanya karena peneliti ingin mengetahui 

apakah realisasi pajak hotel dan restoran sudah sesuai dengan yang ditentukan 

oleh dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset (DPPKA) dan berapa 

sumbangan yang diberikan pajak hotel dan restoran terhadap PAD. 

http://www.ortax.org/
http://www.surabayapagi.com/
http://www.kabarsidoarjo.com/
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Efektivitas digunakan untuk mengukur target yang telah ditentukan oleh 

DPPKA dengan realisasi yang terjadi, selain itu efektivitas juga digunakan 

untuk mengukur target dengan potensi yang ada. Kontribusi digunakan untuk 

mengukur sumbangan yang diberikan pajak hotel dan restoran terhadap 

pendapatan asli daerah. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis mengambil judul 

“Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Dan 

Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah  

1. Bagaimana tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel dan restoran di 

Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2009-2013 ? 

2. Bagaimana kontribusi penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap 

Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2009-2013 ? 

 

C. Batasan Masalah 

 Sesuai dengan tema yang akan diteliti, penelitian ini tidak membahas 

unsur penerimaan pajak daerah lain yang terdapat di Kabupaten Sidoarjo 

seperti pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, 

pajak air tanah, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, dan bea 

perolehan atas tanah dan bangunan. Penelitian ini terfokus pada masalah-
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masalah mengenai analisis efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak hotel 

dan restoran di Kabupaten Sidoarjo tahun 2009-2013. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan  dalam penelitian ini adalah 

1. Untuk menganalisis tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel dan 

restoran di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2009-2013. 

2. Untuk menganalisis seberapa besar kontribusi penerimaan pajak hotel 

dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sidoarjo 

pada tahun 2009-2013. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah 

pengetahuan bagi masyarakat tentang potensi yang dimiliki Kabupaten 

Sidoarjo sebagai salah satu sumber pendapatan daerah untuk pembangunan 

daerah, sumber-sumber dan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah khususnya 

terkait PAD di Kabupaten Sidoarjo dan memberikan pandangan tentang 

pentingnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya 

dalam rangka pembangunan nasional. 


