
BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini merupakan penelitian yang berkaitan dengan 

potensi peningkatan pendapatan asli daerah dan strategi-strategi yang dapat 

digunakan dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

Toding (2016) dalam penelitiannya mengenai potensi pajak hotel tahun 

2011-2014 di kota Palangka Raya menyatakan bahwa potensi pajak hotel tiap 

tahunnya selalu mengalami peningkatan, akan tetapi target penerimaan 

dengan realisasinya belum pernah melampaui potensi rill penerimaan pajak 

hotel. Terdapat selisih yang cukup besar antara target penerimaan pajak hotel 

dengan perhitungan potensi penerimaan pajak hotel di kota Palangka Raya. 

Sugiarto, Danurdara dan Rofi (2015) meneliti mengenai potensi penerimaan 

pajak hotel di Kabupaten Pemalang Jawa Tengah, dalam penelitiannya 

dikatakan bahwa potensi pajak hotel yang dimiliki Kabupaten Pemalang ada 

tahun 2009-2013 sangatlah besar, namun untuk pemungutan pajak hotel 

dikatakan tidak efektif. Hal tersebut dikarenakan realisasi penerimaan pajak 

hotel masih sangat jauh dari potensi yang dimiliki.

Jaya dan Widuri (2013) menganalisis mengenai potensi pajak hotel di 

kota Surabaya. Dalam penelitiannya dikatakan bahwa potensi pajak hotel di 

kota Surabaya pada tahun 2010 sebesar Rp.108,9 miliar dan tahun 2011 

sebesar Rp.120,5 miliar. Meskipun potensi yang dimiliki sangat besar, namun 

pemungutan pajak hotel di kota Surabaya masih belum efektif dikarenakan 

terdapat perbedaan yang signifikan antara potensi yang dimiliki dengan 
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realisasinya. Ardhiansyah, Rahayu dan Husaini (2014) meneliti mengenai 

potensi pajak hotel dan pajak restoran dan kontribusinya terhadap pendapatan 

asli daerah Kota Batu. Dalam penelitiannya dikatakan bahwa penggalian 

potensi dari pajak hotel tidak efektif dikarenakan realisasi penerimaan dari 

pajak hotel tersebut masih sangat jauh dari potensi sesungguhnya. 

Selanjutnya laju pertumbuhan pajak hotel pada tahun anggaran 2011-2013 

dikatakan cukup berhasil, tahun 2012 sebesar 55,85% dan tahun 2013 sebesar 

25,71%. Kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kota Batu 

pada tahun anggaran 2011-2013 masih kurang.

Nupus dan Isfaatun (2015) meneliti mengenai potensi pajak hotel pada 

Kabupaten Sleman. Penelitian ini menghasilkan nilai potensi pajak hotel 

tahun 2008-2012 lebih tinggi dari realisasinya, untuk efektifitasnya dikatakan 

cukup baik dikarenakan potensi pajak hotel dengan realisasinya memiliki 

selisih yang tidak begitu besar. Nilai rata-rata kontribusi pajak hotel terhadap 

pajak daerah Kabupaten Sleman tahun 2008-2012 cukup tinggi yaitu sebesar 

22,3%. Hal ini menandakan bahwa sektor pajak hotel cukup berpengaruh 

terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Sleman. Rahayu & Purwanti 

(2012) menganalisis mengenai potensi pajak hotel yang ada di Kabupaten 

Gunungkidul. Hasil penelitiannya menyatakan terdapat selisih yang sangat 

besar antara potensi pajak hotel dengan realisasi pajak hotel yang terjadi. Ini 

menandakan belum optimalnya penggalian potensi pajak hotel yang dimiliki 

sealin itu pemerintah kurang memperhitungkan potensi yang ada guna 

dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan target pajak hotel.
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B. Tinjauan Pustaka

1. Pendapatan Daerah

a. Pengertian

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan 

daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai 

kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. 

b. Sumber Pendapatan Daerah

Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah menyebutkan bahwa sumber pendapatan daerah berasal dari; 

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan transfer, dan lain-lain 

pendapatan daerah yang sah.

Undang-undang No. 33 Tahun 2004 menyebutkan, pendapatan asli 

daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, 

hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, 

dan lain-lain pendapatan asli aderah yang sah, yang bertujuan untuk 

memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam 

pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Pendapatan transfer atau merupakan pendapatan yang bersumber dari 

pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai 

kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pendapatan 

transfer ini meliputi transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah. 

Dimana transfer pemerintah pusat terdiri dari dana primbangan, dana otonomi 
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khusus, dana keistimewaan, dan dana desa. Sedangkan transfer antar-daerah 

terdiri atas pendapatan bagi hasil, dan bantuan keuangan.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan 

daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi 

hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Hibah merupakan bantuan berupa uang, 

barang atau jasa yang berasal dari pemerintah pusat, daerah lain, masyarakat, 

dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang bertujuan untuk 

menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah. Dana darurat merupakan dana yang dapat dialokasikan 

pada daerah dalam APBN untuk mendanai keperluan mendesak yang 

diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh daerah 

dengan menggunakan sumber APBD. 

Mahmudi (2010:14), menyebutkan bahwa pada tahap identifikasi 

pendapatan, kegiatan yang dilakukan berupa pendataan sumber-sumber 

pendapatan termasuk menghitung potensi pendapatan. Identifikasi pendapatan 

pemerintah meliputi:

∑ Pendataan objek pajak, subjek pajak, dan wajib pajak.

∑ Pendataan objek retribusi, subjek retribusi, dan wajib retribusi.

∑ Pendataan sumber penerimaan bukan pajak.

∑ Pendataan potensi pendapatan untuk masing-masing jenis pendapatan.
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2. Pendapatan Asli Daerah

a. Pengertian

Pendapatan Asli Daerah merupakan semua pendapatan yang diperoleh 

daerah dari dalam wilayahnya sendiri yang dipungut sesuai dengan peraturan 

daerah berdasarkan perundang-undangan yang berlaku (Halim, 2004:96). 

Menururt Mardiasmo (2002:132), Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan 

daerah yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, hasil perusahaan milik daerah, 

dan pendapatan lain-lain yang sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah 

satu unsur dari pendapatan daerah selain dari pendapatan transfer dan lain-

lain pendapatan daerah yang sah. Dimana, keseluruhannya merupakan 

sumber pendanaan untuk setiap penyelenggaraan pemerintahan di daerah 

(Halim, 2014:169).

b. Sumber Pendapatan Asli daerah.

Dalam Undang-undang No.33 Tahun 2004 disebutkan, pendapatan asli 

daerah terdiri dari empat komponen, yaitu; pajak daerah, retribusi daerah, 

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

asli daerah yang sah. 

Menurut Undang-undang No. 28 tahun  2009, pajak daerah yang 

selanjutnya disebut pajak 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. Jenis pajak terdiri dari pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak 
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provinsi sendiri terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama 

kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan pajak rokok. 

Sedangkan pajak kabupaten/kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak 

hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam 

dan batuan, pajak perkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak 

bumu dan bangunan perdesaan dan perkotaan, serta bea perolehan hak atas 

tanah dan bangunan.

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa 

atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh 

pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Retribusi memiliki 

tiga objek yaitu jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Objek 

Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan 

Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta 

dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Objek Retribusi Jasa Usaha 

adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut 

prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan 

menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan 

secara optimal dan/atau pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum 

disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Objek Retribusi Perizinan 

Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada 

orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan 

pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya 

alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi 

kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
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Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ditetapkan dengan 

peraturan daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan peundang-

undangan. Yang dimaksud dengan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan antara lain bagian laba dari BUMD dan hasil kerja sama dengan 

pihak ketiga. Untuk lain-lain pendapatan asli daerah yang sah  antara lain 

penerimaan daerah diluar pajak dan retribusi daerah seperti jasa giro dan hasil 

penjualan aset daerah.

3. Pajak Daerah

a. Pengertian

Menurut Undang-undang No. 28 tahun  2009, pajak daerah yang 

selanjutnya disebut pajak 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 kemakmukran 

rakyat. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan 

Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi 

terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut 

mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas 

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. 

Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak 

mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan 

sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan 
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beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa 

diatur dengan Undang-Undang. Dengan demikian, pemungutan Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah harus didasarkan pada Undang-Undang.

b. Jenis-jenis Pajak Daerah

Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah, Jenis pajak daerah dibagi menjadi dua jenis yaitu pajak 

provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota 

dibagi lagi menjadi beberapa jenis pajak, diantaranya sebagai berikut:

1) Jenis pajak provinsi terdiri atas:

a) Pajak kendaraan bermotor: Pajak atas kepemilikan dan/atau 

penguasaan kendaraan bermotor.

b) Bea balik nama kendaran bermotor: Pajak atas penyerahan hak milik 

kendaraan bermotorsebagai akibat perjanjian dua pihak atau 

perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual bel, tukar 

menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

c) Pajak bahan bakan kendaraan bermotor: Pajak atas penggunaan 

bahan bakar kendaraan bermotor.

d) Pajak air permukaan: pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan 

air permukaan.

e) Pajak rokok: Punutan atas cukai rokok yang dipungut oleh 

pemerintah.

1) Jenis pajak kobupaten/kota terdiri atas:

a) Pajak Hotel: Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

b) Pajak Restoran: Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
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c) Pajak Hiburan: Pajak atas penyelenggaraan hiburan.

d) Pajak Reklame: Pajak atas penyelenggaraan reklame.

e) Pajak Penerangan Jalan: Pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik 

yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan: Pajak atas kegiatan 

pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber 

alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

g) Pajak Parkir: Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan 

jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun 

yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat 

penitipan kendaraan bermotor.

h) Pajak Air Tanah: pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air 

tanah.

i) Pajak Sarang Burung Walet: Pajak atas kegiatan pengambilan 

dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan: Pajak atas 

bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau 

dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan 

digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan 

pertambangan.

k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan: Pajak atas perolehan 

hak atas tanah dan/atau bangunan.

Daerah dilarang untuk memungut pajak selain dari jenis-jenis pajak 

diatas. Jenis pajak diatas dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang 
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memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan daerah yang ditetapkan 

dengan Peraturan Daerah. khusus untuk daerah yang setingkat dengan daerah 

provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti 

Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jenis pajak yang dapat dipungut merupakan 

gabungan dari pajak untuk daerah provinsi dan pajak untuk daerah 

kabupaten/kota. 

4. Pajak Hotel

a. Pengertian

Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah, Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan 

oleh hotel. Sedangkan untuk pengertian hotel sendiri 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).

Objek dari 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. Jasa penunjang yang dimaksud dalam objek pajak hotel 

adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, 

seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau 

dikelola Hotel. Selain itu terdapat juga beberapa jasa yang disediakan namun 

tidak termasuk objek pajak hotel, diantaranya sebagai berikut:
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∑ Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau 

Pemerintah Daerah.

∑ Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya.

∑ Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan.

∑ Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti 

asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis.

∑ Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh 

Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Untuk subjek pajak dari pajak hotel adalah orang pribadi atau badan 

yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang 

mengusahakan hotel. Sedangkan, wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau 

badan yang mengusahakan hotel.

b. Tarif Pajak Hotel

Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah, tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10%, 

yang selanjutnya tarif pajak hotel ini ditetapkan oleh peraturan daerah. Dasar 

pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya 

dibayar kepada hotel. Besaran pokok pajak hotel yang terutang dihitung 

dengan cara mengalikan tarif pajak hotel dengan dasar pengenaan pajak hotel. 

Untuk pajak hotel yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat hotel 

berlokasi.
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c. Klasifikasi Hotel

Berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

Republik Indonesia tentang Standar Usaha Hotel, Usaha hotel memiliki 2 

kategori yaitu hotel bintang dan hotel nonbintang. Hotel bintang memiliki 

penggolongan kelas hotel yang terdiri atas hotel bintang satu, hotel bintang 

dua, hotel bintang tiga, hotel bintang empat, dan hotel bintang lima. Namun 

untuk hotel nonbintang tidak memiliki penggolongan kelas hotel dan dapat 

disebut sebagai hotel melati.

Untuk penilaian hotel bintang atau hotel nonbintang memiliki standar 

tersendiri. Penilaian hotel bintang menggunakan rentang nilai sebagai berikut:

∑ ≥ 936 untuk kelas hotel bintang lima

∑ 728 – 916 untuk kelas hotel bintang empat

∑ 520 – 708 untuk kelas hotel bintang tiga

∑ 312 – 500 untuk kelas hotel bintang dua

∑ 208 – 292 untuk kelas hotel bintang satu

Hotel yang belum mencapai nilai minimal yang ditentukan untuk golongan 

kelas hotelnya diharuskan untuk memperbaiki dan/atau memenuhi 

kekurangannya paling lambat 6 (enam) bulan. Apabila dalam jangka waktu 

tersebut hotel tidak melaksanakan perbaikan, maka digolongkan kedalam 

kelas hotel bintang yang lebih rendah. Perbaikan dan/atau pemenuhan 

kekurangan dituangkan dalam surat pernyataan yang dibuat dan 

ditandatangani oleh pemilik/pimpinan hotel.

Untuk penilaian hotel nonbintang dilakukan dengan cara menentukan 

batas nilai terendah yaitu sebesar 152. Hotel yang belum mencapai batas nilai 
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terendah diharuskan memperbaiki dan/atau memenuhi kekurangannya paling 

lambat 6 (enam) bulan setelah dilakukan penilaian. Apabila dalam jangka 

waktu tersebut Hotel Nonbintang tidak melaksanakan perbaikan, hotel 

tersebut tidak ditetapkan sebagai Hotel Nonbintang. Bagi Hotel Nonbintang 

yang telah meningkatkan fasilitasnya, dapat mengajukan permohonan untuk 

dinilai sebagai Hotel Bintang.

d. Penilaian Standar Usaha Hotel

Standar Usaha Hotel adalah rumusan kualifikasi usaha hotel dan atau 

penggolongan kelas usaha hotel yang mencakup aspek produk, pelayanan dan 

pengelolaan usaha hotel. Standar usaha hotel bertujuan untuk menjamin 

kualitas produk, pelayanan dan pengelolaan dalam rangka memenuhi 

kebutuhan dan kepuasan tamu, serta memberikan perlindungan kepada tamu, 

pengusaha hotel, tenaga kerja, dan masyarakat, baik untuk keselamatan, 

kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan kemudahan dan pelestarian 

lingkungan hidup.

Penilaian standar usaha hotel mencakup persyaratan dasar, kriteria 

mutlak, dan kriteria tidak mutlak. Persyaratan dasar adalah syarat mutlak 

yang harus dipenuhi oleh suatu usaha hotel baik yang berupa sertifikat 

kelaikan yang dikeluarkan oleh instansi teknis pemerintah serta tanda daftar 

usaha pariwisata bidang usaha penyediaan akomodasi jenis usaha hotel.

Kriteria Mutlak adalah prasyarat utama mencakup aspek produk, pelayanan 

dan aspek pengelolaan usaha hotel yang ditetapkan oleh Menteri harus 

dipenuhi oleh usaha hotel untuk dapat disertifikasi. Kriteria Tidak Mutlak 

adalah prasyarat mencakup aspek produk, pelayanan dan pengelolaan usaha 
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hotel sebagai unsur penilaian dalam menentukan penggolongan kelas hotel 

bintang dan penetapan hotel nonbintang yang ditetapkan oleh Menteri sesuai 

dengan kondisi usaha hotel. Persyaratan dasar yang harus dipenuhi oleh 

usaha hotel terdiri atas:

∑ Tanda Daftar Usaha Pariwisata bidang Usaha Penyediaan Akomodasi jenis 

Usaha Hotel

∑ kelaikan fungsi bangunan gedung yang meliputi kesesuaian fungsi, 

persyaratan tata bangunan, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan 

kemudahan sesuai dengan ijin mendirikan bangunan terkait.

∑ keterangan laik sehat

∑ kelaikan kualitas air.

Penilaian penggolongan kelas hotel bintang dan penetapan hotel nonbintang 

dilakukan setelah seluruh persyaratan dasar dapat terpenuhi.

Setiap usaha hotel wajib memiliki sertifikat dan memenuhi persyaratan 

standar usaha hotel. Apabila pengusaha hotel tidak memenuhi ketentuan 

standar usaha hotel maka akan dikenakan teguran tertulis kesatu. Apabila 

dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari kerja setelah diberikan teguran 

tertulis kesatu, pengusaha hotel tidak memenuhi ketentuan maka pengusaha 

hotel dikenakan teguran tertulis kedua. Apabila dalam jangka waktu 40 

(empat puluh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua, pengusaha 

hotel tidak memenuhi ketentuan maka pengusaha dikenakan teguran tertulis 

ketiga. Apabila dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari kerja setelah 

diberikan teguran tertulis ketiga, Pengusaha Hotel tidak memenuhi ketentuan 

maka usaha hotel dikenakan sanksi pembatasan kegiatan usaha. Apabila 
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dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja setelah dikenakan sanksi 

pembatasan kegiatan usaha, pengusaha hotel tidak memenuhi ketentuan maka 

usaha hotel dikenakan sanksi pembekuan usaha.

5. Potensi

a. Pengertian 

Menurut Mahmudi (2010:48) potensi adalah sesuatu yang sebenarnya 

sudah ada, hanya belum didapat atau diperoleh di tangan. Untuk mendapatkan 

atau memperolehnya diperlukan upaya - upaya tertentu, karena potensi 

tersebut sifatnya masih tersembunyi maka perlu diteliti besarnya potensi yang 

ada. Perhitungan potensi menjadi penting, karena sebaik apapun sistem dan 

prosedur dalam pemunggutan sumber-sumber PAD yang diterapkan oleh 

pemerinta daerah, apabila potensi tidak ditentukan dengan sebenarnya, maka 

realisasi penerimaan PAD juga tidak akan maksimal. Analisis mengenai 

potensi pendapatan bersifat luas dikarenakan banyak faktor yang harus 

diidentifikasi terkait dengan pendapatan. Indentifiasi faktor-faktor yang 

mempengaruhi pendapatan merupakan salah satu bagian dari upaya 

mengenali potensi pendapatan. 

Suwarno dan Suhartiningsih (2008), menyatakan bahwa potensi pajak 

daerah dimaksudkan sebagai kekuatan atau kemampuan untuk menghasilkan 

pajak atau kemampuan yang pantas yang dikenakan pajak (taxable capacity) 

dalam keadaan 100 persen. Potensi pajak merupakan hasil temuan pendataan 

di lapangan yang berkaitan dengan jumlah serta frekuensi obyek pajak yang 

kemudian dikalikan dengan tarif dasar pajak. Menurut Mardiasmo dan 

Makhfatih (2000:8) Potensi Pajak sangat menentukan besarnya pajak daerah 
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yang dapat dipungut, dengan demikian besarnya potensi pajak perlu diketahui 

untuk menetapkan besarnya target penerimaan pajak pada suatu periode. Hal 

ini akan memudahkan perencanaan dan mengendalikan pelaksanaan 

pemungutan pajak tersebut.

b. Potensi Pajak Hotel

Jaya dan Widuri (2013), Potensi pajak hotel dapat didefinisikan sebagai 

kemampuan, kekuatan atau daya dalam menghasilkan penerimaan pajak 

hotel. Mahmudi (2010:65) memaparkan cara untuk menghitung potensi pajak 

hotel sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi objek pendapatan pajak hotel yang meliputi seluruh 

klasifikasi hotel yakni hotel bintang, hotel melati, motel, wisma, dan 

senagainya.

2. Menentukan hotel yang akan diteliti, jika memungkinkan seluruh hotel

disurvei dan dimasukkan dalam data base potensi pendapatan. Namun 

jika tidak memungkinkan dapat dilakukan pengambilan sampel.

3. Melakukan observasi untuk memperoleh data berupa:

∑ Klasifikasi tipe kamar

∑ Tarif tiap tipe kamar

∑ Jumlah kamar

∑ Tingkat hunian kamar

4. Menghitung rata-rata hunian kamar

5. Menghitung potensi pajak hotel.

Dengan cara menghitung potensi pajak hotel seperti diatas, pemerintah 

daerah dapat melakukan studi potensi pajak hotel dengan cara survei dan 
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observasi ke semua hotel yang ada di wilayahnya sehingga diperoleh jumlah 

agregat potensi pajak hotel yang dimiliki.


