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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sumenep merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur tepatnya di 

Pulau Madura. Ibu kota dari Sumenep ialah Kabupaten Sumenep. 

Berdasarkan Badan Pusat Statistika (BPS) Kabupaten Sumenep luas wilayah 

Kabupaten Sumenep sebesar 2.093,47 Km2 dengan jumlah penduduk 

sebanyak 1.061.211 jiwa. Batas wilayah Kabupaten Sumenep yakni sebeleah 

utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah selatan berbatasan dengan Selat 

Madura, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pamekasan, sebelah 

timur berbatasan dengan Laut Jawa / Laut Flores. Kabupaten sumenep terdiri 

dari 27 kecamatan, 4 kelurahan, dan 332 desa. 

Kabupaten Sumenep merupakan daerah yang banyak terdapat pulau-

pualu kecil. Tercatat ada 126 pulau di Sumenep, terdiri dari 48 pulau yang 

berpenghuni dan 78 pulau tidak berpenghuni. Dengan jumlah penduduk lebih 

dari 1 juta jiwa, tingkat konsumsi di Kabupaten Sumenep relatif tinggi. 

Dalam hal kesejahteraan masyarakatnya, bisa dikatakan makmur atau 

sejahtera. Hal ini dilihat dari pendapatan asli daerah Kabupaten Sumenep 

yang selalu meningkat tiap tahunnya. Pendapatan Asli Daerah memang dapat 

menjadi tolak ukur kemakmuran masyarakat di suatu daerah otonom. Apabila 

pendapatan asli daerah tinggi maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat di 

daerah tersebut sejahtera atau dengan kata lain pengahsilan masyarakat di 

daerah tersebut relatif tinggi. 
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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. Berdasarkan Undang-undang No 33 

Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah, Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD 

adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan 

Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Di kabupaten Sumenep pendapatan asli daerah dikelola oleh Dinas 

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Pendapatan asli daerah 

kabupaten sumenep terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan sektor lainnya. Tahun 

2011-2015 pendapatan asli daerah Kabupaten Sumenep terus mengalami 

peningkatan. Tahun 2012 mengalami peningkatan dari tahun 2011 sebesar 

47,56%. Tahun 2013 juga meningkat sebesar 13,17% dari tahun sebelumnya. 

Selanjutnnya pada tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 67,12% dan 

pada tahun 2015 juga meningkat sebesar 6,33% dari tahun sebelumnya. 

Peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Sumenep yang tertinggi 

terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 67,12% dan peningkatan terendah 

terjadi pada tahun 2015 sebesar 6,33%. 
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Diperkirakan pendapatan asli daerah Kabupaten Sumenep akan terus 

meningkat, dikarenakan masih banyak potensi yang belum tergali secara 

optimal yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah Sumenep. Salah 

satu contohnya, saat ini di Sumenep sedang gencar-gencarnya 

mengembangkan sektor pariwisata. Contoh lain ada restoran, rumah makan, 

hotel, dan kos-kosan yang jumlahnya semakin meningkat. Selain itu 

Kabupaten Sumenep juga terkenal dengan wisata religinya dimana terdapat 

dua destinasi wisata religi yang sering dikunjungi oleh wisatawan yaitu Asta 

Tinggi dan Asta Sayyid Yusuf. Asta tinggi merupakan asta tempat para raja 

Sumenep dimakamkan sedangkan Asta Sayyid Yusuf merupakan salah satu 

makam penyebar islam di Talango. Kabupaten Sumenep juga memiliki 

masjid yang menjadi ikon Semenep yaitu Masjid Jamik. Masjid Jamik sering 

kali didatangi oleh wisatawan untuk beribadah, selain itu juga untuk 

beristirahat dan menikmati keindahan serta kemegahan masjid ini. Tak heran 

jika masjid jamik banyak mendatangkan wisatawan dikarenakan masjid ini 

termasuk ke dalam 10 masjid tertua di Indonesia. 

Sumenep juga memiliki oleh-oleh khasnya sendiri salah satunya yaitu 

rengginang lorjuk. Rengginang lorjuk merupakan jajanan berupa kerupuk 

yang terbuat dari beras yang dipadukan dengan ikan kering lorjuk atau ikan 

teri. Rengginang lorjuk cukup diminati dan dikenal oleh orang-orang di luar 

madura. Selain jajanan, sumenep juga memiliki batik khasnya sendiri. Batik 

sumenep kini mulai dikenal dan diminati oleh orang-orang madura maupun 

luar madura. 
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Hal-hal diatas tersebut merupakan sumber-sumber potensi yang dapat 

meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Sumenep. Ini menandakan 

bahwa masih banyak potensi yang dapat digali dan dioptimalkan. Dalam 

sektor perhotelan, di Sumenep terdapat 22 hotel yang sudah berijin. Namun 

dari 22 hotel tersebut, 14 hotel yang beroperasi dan sisanya masih dalam 

tahap pembangunan. Ini merupakan potensi yang dapat meningkatkan 

pendapatan asli daerah Kabupaten Sumenep melalui sektor pajak hotel.  

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

Retribusi Daerah, pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan 

oleh hotel. Sedangkan, hotel 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). Pendapatan Kabupaten 

Sumenep yang diterima dari pajak hotel pada tahun 2011-2015 mengalami 

fluktuasi. Tahun 2012 penerimaan pajak hotel mengalami penurunan dari 

tahun 2011 sebesar 0,54%. Tahun 2013 juga mengalami penurunan dari tahun 

2012 sebesar 13,14%. Namun, pada tahun 2014 penerimaan pajak hotel 

meningkat secara signifikan sebesar 381,46%. Pada tahun 2015 juga 

mengalami peningkatan sebesar 6,94%.  

Kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten 

Sumenep pada tahun 2011-2015 masih sangat rendah. Pada tahun 2011 

kontribusi pajak hotel sebesar 0,13%. Tahun 2012 dan 2013 kontribusinya 
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menurun masing-masing sebesar 0,09% dan 0,07%. Sedangkan tahun 2014 

dan 2015 kontribusi pajak hotelnya sama yaitu sebesar 0,19%. 

Mahmudi (2010:23), manajemen pajak hotel yang perlu dilakukan oleh 

pemerintah daerah antara lain yaitu dengan cara memperbaiki data base wajib 

pajak, komputerisasi administrasi pajak yang terkoneksi dengan sitem 

informasi pihak hotel, melakukan sosialisasi pajak secara memadai, 

pemberian penghargaan kepada wajib pajak yang taat terhadap pajak, dan 

kemungkinan outsourcing dalam pemungutan pajak. Hal tersebut dilakukan 

demi mengoptimalkan penerimaan daerah dari sektor pajak hotel yang 

nantinya berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah. Pendapatan 

asli daerah harus terus ditingkatkan, dikarenakan agar terwujudnya daerah 

yang lebih maju dan peningkatan pembangunan 

Berdasarkan uraian diatas, penulis akan membahas mengenai potensi 

dari pajak hotel yang ada di Kabupaten Sumenep dalam rangka meningkatkan 

pendapatan asli daerah Kabupaten Sumenep. Penelitian ini diberi judul 

“Analisis Potensi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah untuk Pajak 

Hotel (Hotel Melati) Kabupaten Sumenep”. 

B. Perumusan Masalah 

1. Bagaimana potensi aktual pajak hotel (Hotel Melati) dalam meningkatkan 

PAD Kabupaten Sumenep? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis dan mengidentifikasi potensi pajak hotel (Hotel Melati) 

dalam meningkatkan PAD Kabupaten Sumenep. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis: penelitian ini bermanfaat sebagai tambahan ilmu 

pengetahuan serta literatur dalam bidang keuangan pemerintah daerah. 

2. Manfaat Praktis: penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi kabupaten 

Sumenep dalam menyusun strategi guna mengoptimalkan penerimaan 

pajak hotelnya dan meningkatkan pendapatan asli daerahnya. 


