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ABSTRAK 

Penerimaan pajak hotel yang didapat dari perkembangan hotel 

di kota Bandar Lampung menyebabkan berkontribusinya terhadap 

pendapatan asli daerah. Namun dari realisasi penerimaan pajak hotel 

yang ada di kota Bandar Lampung tidak mencapai target yang 

ditetapkan. Rumusan masalah yang dibuat peneliti yaitu bagaimana 

kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah kota Bandar 

Lampung dan bagaimana kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan 

asli daerah kota Bandar Lampung dalam perspektif ekonomi islam.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah kota Bandar 

Lampung dan untuk mengetahui kontribusi pajak hotel terhadap 

pendapatan asli daerah kota Bandar Lampung dalam perspektif 

ekonomi islam. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan 

kuantitatif. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis 

deskriptif. Alat analisis yang digunakan yaitu dengan uji kontribusi. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa 

data target dan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah kota 

Bandar Lampung tahun 2015-1019, dan target dan realisasi pajak 

hotel kota Bandar Lampung daritahun 2015–2019. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kontribusi pajak hotel 

terhadap pendapatan asli daerah kota Bandar Lampung masuk dalam 

kriteria “sangat kurang”. Hal ini ditunjukkan pada kurun waktu 2015-

2019 dengan rasio kontribusi rata-rata persentase 4,25%, hal ini 

dikarnakan belum mencapai target yang telah ditetapkan, kurangnya 

kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya membayar 

pajak, dan lainnya. 

Kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah kota 

Bandar Lampung jika ditinjau dalam ekonomi islam, pajak hotel 

sudah sesuai dengan prinsip islam seperti halnya dengan pajak daerah 

lainnya yang memberikan perubahan bagi masyarakat secara tidak 

langsung dan pemerintah (ulil amri) mampu melakukannya bersama-

sama sesuai dengan prinsip syariah yaitu keadilan, kejujuran, 

kepemilikan, dan mashlahah/ kesejahteraan sehingga kontribusi yang 

didapatkan mencapai sebuah tujuan sesuai yang direncanakan dan apa 

yang diharapkan 

 

Kata Kunci: Kontribusi, Pajak Hotel, Pendapatan Asli Daerah, 

Ekonomi Islam.  
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ABSTRACRT 

 

Hotel tax revenue obtained from hotel development in the city 

of Bandar Lampung contribute to local revenue. Yet, the realization of 

the hotel tax revenue in the city of Bandar Lampung did not reach the 

target set. The formulation of the problems made by the researcher is 

how does the hotel tax contributes to local revenue in the city of 

Bandar Lampung and how does the contribution  of hotel tax in the 

city of Bandar Lampung in Islamic economic perspective. 

This research aimed to know how does the hotel tax 

contributes to local revenue in the city of Bandar Lampung and how 

does the contribution  of hotel tax in the city of Bandar Lampung in 

Islamic economic perspective. This research used a quantitative 

approach and analyzed by using descriptive analysis method. The 

instrument used in this research was contribution test and the data 

used in this research was secondary data in the form of target data and 

realization of local revenue from Bandar Lampung from 2015 to 2019. 

The result of the research showed that hotel tax contribution to 

local revenue in Bandar Lampung included to “low” category. This is 

shown in 2015 to 2019 period with the ratio contibution 4,25% in 

average, it happend because it  has not reach the target set yet, the lack 

of awarness of obligation tax payment,  and others.  

 

The contibution of hotel tax to the local revenue reviewed  

from Islamic economic perspective is accordance to Islamic principle, 

in the same case of local taxes, which provide the changes for 

cuminity undirecly, and the goverment is capable to do this in Syariah 

principle, namely, justice, honestly, ownership, and mashalah or 

welfare, so that, the obtained contribution reaches the planned goal 

and what is expected.   

 

Key words: Contribution, Hotel tax, Local revenue, Islamic 

Economy.
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MOTTO 

 

حْ  َ ٌَأُْمُر بِاْلَعْدِل َواْْلِ َساِن َوإٌِتَاِء ِذي اْلقُْربَٰى َوٌَْنهَٰى َعِه اْلفَْحَشاِء َواْلُمْنَكِر إِنَّ َّللاَّ

ًِ ۚ ٌَِعظُُكْم لََعلَُّكْم تََركَُّرونَ   َواْلبَْغ

 “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan 

berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Allah 

melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran dan 

permusuhan. Diamemberipengajarankepadamu agar 

kamudapatmengambilpelajaran.” 

 (Qs An Nahl: 90) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Penegasan Judul 

Agar lebih mudah memahami penelitian dan untuk 

menghindari terjadinya kesalahpahaman, dengan judul penelitian 

“Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli 

Daerah Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Kota 

Bandar Lampung Tahun 2015-2019)”, maka peneliti 

memberikan penjelasan mengenai arti atau makna dari setiap kata 

yang terkait tentang judul skripsi ini.  

Diharapkan dengan adanya pemaparan penjelasan dari 

judul ini dapat dipahami maksud dan manfaat dari penelitian ini 

secara keseluruhan. Untuk itu dapat dipaparkan secara singkat 

mengenai istilah-istilah atau kata yang terkait dari judul 

penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 

1. Analisis 

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa 

(karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang 

sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dsb).
1
 Salah 

satu bentuk analisis adalah merangkum sejumlah besar data 

yang masih mentah menjadi informasi yang dapat 

diinterpretasikan. 

2. Kontribusi 

Kontribusi adalah sumbangan atau uang iuran (kepada 

perkumpulan dan sebagainya).
2
 

3. Pajak hotel  

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan 

oleh hotel.
3
 Pengertian hotel di sini termasuk juga rumah 

penginapan yang memungut pembayaran. 

                                                             
1 Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, Kamus 

Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h.58. 
2Kamus Besar Bahasa Indonesia (On-Line), Tersedia Di: 

Https://Kbbi.Web.Id/Kontribusi 
3Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak 

Daerah Dan Retribusi Daerah, Pasal 1 Ayat (20). 

https://kbbi.web.id/kontribusi
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4. Pendapatan asli daerah 

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang 

diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya 

sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4
 

5. Perspektif 

Perspektif adalah suatu kumpulan atau asumsi maupun 

keyakinan tentang suatu hal.
5
 

6. Ekonomi Islam 

Ekonomi islam adalah ilmu pengetahuan yang 

mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang 

diilhami nilai-nilai islam yaitu Al-Quran dan As-Sunnah.
6
 

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas, maka dapat 

ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul ini adalah untuk 

mengetahui kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli 

daerah Kota Bandar Lampung tahun 2015-2019 dan ditinjau 

menurut perspektif ekonomi islam. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Keutuhan suatu negara dilihat dari daerah-daerah yang 

ada di dalam negara tersebut. Daerah-daerah yang memberikan 

kesejahteraan yang baik membuat suatu negara bisa menjadi 

lebih cepat maju dan berkembang. Cara agar masyarakat bisa 

sejahtera maka pemerintah memperbaiki di segala aspek 

kehidupan seperti aspek sosial, aspek budaya, aspek kesehatan, 

aspek ekonomi, dll dengan menerapkan kebijakan otonomi 

daerah.  

Dengan adanya otonomi daerah maka pemerintah akan 

lebih mudah terfokus mengembangkan apa yang ada di daerah 

tersebut. Jika dilihat dari aspek ekonomi, pemerintah daerah 

mengoptimalkan fokus kepada penerimaan daerah dan 

                                                             
4Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah, Pasal 1 Angka (18) 
5Yusuf Qhardawai, Fikih Zakah. Muassasat Ar-Risalah, Cet II Bairut 

Libanon, 1408 H/1998 Terjemahan Didin Hafifudin, H.1. 
6Sumar‟in, Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h.11. 



3 

 

pengeluaran daerah. Penerimaan daerah di dapat dari hasil 

pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain 

pendapatan. 

Pendapatan asli daerah memiliki peran terhadap 

pendapatan suatu daerah di dalam negeri untuk menjalankan 

otonomi daerah. Dapat diketahui bahwa suatu daerah harus 

mampu mengurus sendiri urusan daerahnya agar menjadi daerah 

yang mandiri dan salah satu upaya untuk mencapai kemandirian 

daerah, peningkatan pendapatan asli daerah menjadi salah satu 

instrumen fiskal yang tidak dapat dihindari dalam membangun 

perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.
7
 

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh 

daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-

undangan, guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam 

membiayai kegiatannya. Pendapatan asli daerah merupakan salah 

satu sumber pendapatan yang penting bagi daerah. Untuk daerah 

yang berhasil meningkatkan pendapatan asli daerahnya secara 

nyata, mengindikasikan bahwa daerah tersebut telah dapat 

memanfaatkan potensi yang ada secara optimal.
8
 

Pendapatan asli daerah dapat dihasilkan melalui beberapa 

sumber penerimaan, yang terdiri dari hasil pajak daerah (pajak 

provinsi dan pajak kabupaten/kota), hasil retribusi daerah, hasil 

perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah 

lainnya yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah 

yang sah
9
 

Pendapatan asli daerah merupakan cermin pertumbuhan 

ekonomi di dalam suatu pemerintahan pemerintah daerah. 

Pendapatan asli daerah dapat dijadikan alat ukur untuk menilai 

perkembangan ekonomi dari suatu kabupaten/kota, nilai 

pendapatan asli daerah sangat tergantung pada taxable capacty 

                                                             
7 Carunia Mulya Firdausy, Kebijakan Dan Strategi Peningkatan Pendapatan 

Asli Daerah Dalam Pembangunan, (Jakarta:Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), 

h.2. 
8 Irma Yuliani, Pengaruh Belanja Dan Investasi Terhadap Kemandirian Dan 

Pertumbuhan Ekonomi Daerah, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), h.64.  
9 Muhammad Fauzan, Hukum Pemerintahan Daerah, Kajian Tentang 

Hubungan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah, (Yogyakarta: UII Press 2006), h.235. 



4 

 

atau kapasitas perpajakan kabupaten/kota yang bersangkutan. 

Besaran pajak yang diterima pendapatan asli daerah 

mencerminkan volume aktivitas ekonomi.
10

 

Di dalam komponen pendapatan asli daerah, pajak daerah 

merupakan salah satu elemen pendapatan asli daerah yang 

mempunyai prospek sangat baik untuk dikembangkan karna 

terdapat banyak jenis pajak yang dapat diambil, dengan kata lain 

pajak daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah 

berpotensial dalam menyumbang sisi penerimaan daerah. Pajak 

daerah merupakan pendapatan utama dari sumber pendapatan asli 

daerah. 

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara 

yang bersumber dari rakyat untuk membiayai semua kegiatan 

pemerintahan maupun yang dipergunakan untuk kepentingan 

pembangunan. Salah satu dari beberapa sumber pajak daerah 

yang potensinya semakin berkembang seiring dengan semakin 

diperhatikannya komponen sektor jasa dan pariwisata dalam 

kebijakan pembangunan adalah pajak hotel. Perkembangan pajak 

hotel dipengaruhi oleh hotel-hotel yang ada di suatu kota.  

Selain itu, 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.
11

 

Kota Bandar Lampung adalah sebuah kota di Indonesia 

yang merupakan kota dari provinsi Lampung. Kota Bandar 

Lampung juga merupakan kota terbesar dan terpadat ketiga di 

pulau sumatra setelah Medan dan Palembang menurut jumlah 

penduduk, serta termasuk salah satu kota besar di Indonesia dan 

kota terpadat di luar pulau Jawa. Secara geografis, kota ini 

                                                             
10 Sugianto, Pajak Dan Retribusi Daerah, (Jakarta: Grasindo, 2007), 

Hlm.64. 
11 Betty Rahayu, Analisis Potensi Pajak Hotel Terhadap Realisasi 

Penerimaan Pajak Hotel Di Kabupaten Gunungkidul. (IESP, UNDIP, 2011), h.2. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Lampung
https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Sumatra
https://id.wikipedia.org/wiki/Medan
https://id.wikipedia.org/wiki/Palembang
https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kota_di_Indonesia_menurut_jumlah_penduduk
https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kota_di_Indonesia_menurut_kepadatan_penduduk
https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Jawa
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menjadi pintu gerbang utama pulau Sumatra, tepatnya kurang 

lebih 165 km sebelah barat laut Jakarta.
12

 

Di kota Bandar Lampung hotel/jasa akomodasi lainnya 

menjadi sarana pendukung beberapa objek wisata utama seperti 

Puncak Mas, Pantai Hiburan Duta Wisata, Pantai Ringgung, 

Sarana Snorkling, Rumah Adat Lampung Olok Gading, Pantai 

Hiburan Tirtayasa, Pulau Kubur, Air Terjun Sukadana Ham, 

Taman Hutan Raya Wan Abdul Rahman, Taman Wisata Batu 

Putuk, dan masih banyak tempat wisata lainnya yang berada di 

seputaran Kota Bandar Lampung.
13

 

Banyaknya hotel/akomodasi lainnya yang berada di kota 

Bandar Lampung tersebut dapat mempengaruhi penerimaan pajak 

hotel kota Bandar Lampung apabila pewajib pajak hotel tertib 

membayarkan pajaknya sesuai dengan waktu dan besarannya. 

Maka dengan adanya pemasukan dari pajak hotel tersebut dapat 

berpengaruh ke pendapatan asli daerah kota Bandar Lampung. 

Hotel dan akomodasi lainnya di kota Bandar Lampung 

dari tahun 2015-2019 terhitung memberikan peningkatan jumlah 

hotel, hotel-hotel ini tidak lepas dari kunjungan pariwisata yang 

datang ke kota Bandar lampung tersebut. 

Tabel 1.1 

Jumlah Hotel 

Jumlah 

Hotel 

Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

Berbintang  17 17 15 24 21 

Nonbintang 48 48 51 62 91 

Jumlah 65 65 66 86 112 

Sumber: Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung. 

Jumlah hotel di kota Bandar Lampung memiliki 

kenaikan, ini bisa terjadi karna beberapa faktor diantaranya yaitu 

pelayanan yang diberikan berkualitas sehingga permintaannya 

bertambah dan banyaknya jumlah pengunjung atau pariwisata 

                                                             
12“Kota Bandar Lampung” (On-Line), Tersedia Di: 

Https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Kota... 
13Ibid, H.24. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Khusus_Ibukota_Jakarta
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota...
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yang datang. Perkembangan hotel ini sangat menguntungkan 

daerah dari sektor pajak hotel kota Bandar Lampung.  

Target dan realisasi pajak hotel di kota Bandar Lampung 

dari tahun 2015-2019, yaitu sebagai berikut: 

Tabel 1.2 

Target dan realisasi penerimaan pajak hotel kota Bandar 

Lampung tahun 2015-2019 

Tahun Target Pajak Hotel Realisasi Penerimaan 

Pajak Hotel 

2015 20.000.000.000,00 15.243.130.946,00 

2016 21.000.000.000,00 18.586.994.392,00 

2017 22.000.000.000,00 20.726.154.355.00 

2018 22.500.000.000,00 27.229.417.356.00 

2019 42.000.000.000,00 33.460.819.390.00 

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota 

Bandar Lampung 2020. 

Dari data realisasi diatas, menjelaskan bahwa realisasi  

penerimaan pajak hotel di kota Bandar Lampung tidak sesuai 

dengan target yang ditetapkan. Pada kenyataanya realisasi pajak 

hotel tidak mencapai target kecuali pada tahun 2018. Ini bisa 

berdampak terhadap kontribusinya terhadap pendapatan asli 

daerah kota Bandar Lampung. 

Ini sejalan dengan penelitian Vanessa A Lengkong yang 

menyatakan “pajak hotel kota Bitung dari tahun ke tahun 

menunjukan perkembangan dan realisasi yang cukup baik. Pajak 

daerah dalam hal ini pajak hotel, jika semakin tinggi 

kontribusinya maka semakin tinggi pula peranan pajak daerah 

terhadap pendapatan asli daerah (PAD)”.
14

 

Dalam ajaran islam pajak lebih dikenal dengan nama 

dharibah. Allah SWT telah menyuruh kita untuk menolong 

orang-orang yang membutuhkan, apalagi jika negara dalam 

keadaan darurat maka seluruh rakyat harus membantu. Hal ini 

                                                             
14

 Vanessa Angela Lengkong, Dkk, “Analisis Efektivitas Realisasi Pajak 

Hotel Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan 
Daerah Kota Bitung”. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol.16, No.03 (2016), Hlm. 

904. 
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dapat dihitung sebagai jihad dalam harta. Terdapat penjelasan 

pajak dari jizyah yang ada di dalam Al-quran dalam surat at-

Taubah ayat 29, yaitu: 

َم  ُهىَى َها َحسَّ ِخِس َوََل ََُحسِّ ِْ ِ َوََل تِاْلَُْىِم ا قَاتِلُىا الَِّرََي ََل َُْؤِهنُىَى تِاَّللَّ

ُ َوَزُسىلُهُ َوََل ََِدَنُىَى ِدََي اْلَحقِّ ِهَي الَِّرََي أُوتُىا اْلِكتَاَب  ًٰ َّللاَّ َحتَّ

 َُْعطُىا اْلِجْزََحَ َعْي ٍََد َوهُْن َصاِغُسوىَ 

Artinya : 

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada 

Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak 

mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya 

dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), 

(Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, 

sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka 

dalam Keadaan tunduk” (QS. At Taubah: 29)
15

 

 Pada masa Umar Bin Khattab RA, sistem pajak yang 

dijalankan yaitu berdasarkan muammalah bil mitsli (interaksi 

berdasarkan persamaan hak), yaitu ketika Abu Musa Al-Asy‟ari 

memberitahukan kepadanya bahwa negeri-negeri kafir (dar al-

garb) telah mengambil pajak persepuluh dari kalangan para 

pedagang umat islam.
16

 Hingga sekarang pajak masih berlaku di 

berbagai negara salah satunya yaitu Indonesia.  

Dengan di latar belakangi berlakunya pajak di Indonesia 

maka peneliti ingin mengetahui bagaimana kontribusi pajak, 

disini lebih utama membahas kontribusi pajak hotel terhadap 

pendapatan asli daerah di kota Bandar Lampung. 

Maka berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas peneliti 

ingin membahas tentang analisis kontribusi pajak hotel terhadap 

pendapatan asli daerah (PAD) yang ada di Kota Bandar Lampung 

pada Tahun 2015-2019 dan ditinjau dalam perspektif ekonomi 

Islam dengan judul penelitian “Analisis Kontribusi Pajak Hotel 

Terhadap Pendapatan Asli Daerah Menurut Perspektif 

                                                             
15Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahannya (Bandung Pt. 

Maghfirah Pustaka, 2013 ) Qs.At-Taubah (9) : 29 h.191 
16Radindra Rahman, Islam On The Spot, (Jakarta: Wahyu Qolbu, 2015), 

H.202. 
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Ekonomi Islam (Studi Pada Kota Bandar Lampung Tahun 

2015-2019)”. 

 

C. Identifikasi dan Batasan Masalah 

Dari latar belakang masalah diatas dapat disimpulkan 

identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut: 

1. Meskipun banyak tempat penginapan hotel/jasa akomodasi 

lainnya yang mendukung wisata-wisata di Kota Bandar 

Lampung belum bisa meningkatkan pajak hotel apabila 

pewajib tidak membayar pajak. 

2. Pada kenyataanya realisasi pajak hotel tidak mencapai target 

kecuali pada tahun 2018. Ini bisa berdampak terhadap 

kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah kota Bandar 

Lampung. 

3. Tejadinya kemungkinan ketidaksampaian kontribusi pajak 

hotel terhadap pendapatan asli daerah. 

4. Kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah diliht 

dari perspektif ekonomi islam 

Pembatasan masalah dilakukan agar penelitian dapat 

terarah dan untuk menghindari meluasnya cakupan penelitian. 

Maka, untuk mempermudah dalam melakukan penelitian, 

berdasarkan latar belakang diatas maka batasan masalah dari 

penelitian ini yaitu terfokus kepada kontribusi pajak hotel 

terhadap pendapatan asli daerah kota Bandar Lampung pada 

tahun 2015-2019 dan ditinjau dalam perspektif ekonomi islam. 

Kontribusi pajak hotel disini melihat dari seberapa besarnya 

kontribusi antara pajak hotel (x) terhadap pendapatan asli daerah 

(y). 

 

D. Rumusan Masalah 

Dilihat dari latar belakang diatas maka peneliti 

merumuskan masalah, yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli 

daerah kota Bandar Lampung? 
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2. Bagaimana kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli 

daerah kota Bandar Lampung menurut perspektif ekonomi 

islam? 

 

E. Tujuan Penelitian  

Dengan adanya rumusan-rumusan masalah yang telah 

ditetapkan maka peneliti memberikan tujuan penelitian, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana kontribusi pajak hotel 

terhadap pendapatan asli daerah kota Bandar Lampung. 

2. Untuk mengetahui kontribusi pajak hotel terhadap 

pendapatan asli daerah kota Bandar Lampung menurut 

perspektif ekonomi islam. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Kegunaan penelitian merupakan dampak dari tercapainya 

tujuan, serta untuk menjelaskan tentang manfaat dari penelitian 

yang dilakukan peneliti.
17

 Penelitian ini diharapkan dapat 

memberi manfaat penelitian antara lain yaitu: 

1. Manfaat Teoritis  

a. Dapat menambah informasi atau pengetahuan mengenai 

kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah 

di kota Bandar Lampung. 

b. Dapat menambah informasi atau pengetahuan mengenai 

pandangan ekonomi islam tentang kontribusi pajak 

hotel terhadap pendapatan asli daerah di kota Bandar 

Lampung. 

c. Sebagai bahan informasi, referensi, dan literatur tentang 

pendapatan asli daerah di kota Bandar Lampung. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi penulis sebagai pengembangan ilmu yang telah 

dipelajari selama berada di bangku kuliah dan sebagai 

tolak ukurkemampuan menganalisis dan 

                                                             
17Ridwan. Metode Dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian, (Bandung: 

Alfabeta, 2009), H.11 
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mengaplikasikan ilmu kedalam suatu permasalahan 

yang ada. 

b. Bagi pihak hotel dan pihak penginapan lainnya yaitu 

sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil 

kebijakan untuk kemajuan suatu daerah bersama, 

terutama yang berkaitan dengan pajak. 

c. Bagi mahasiswa sebagai bahan acuan atau bahan 

referensi untuk penelitian yang akan dilakukan 

selanjutya. 

 

G. Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini dilakukan oleh Asnita Sitompul, Sofyan 

Syahnur dan Chairul Ichsan, dengan judul “The Role Of Hotel 

And Restaurant Taxes And Its Effect On Banda Aceh‟s Local 

Own Source Revenue”. Penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan peran dan pengaruh hotel dan pajak restoran 

atas pendapatan asli daerah Banda Aceh. Penelitian ini 

menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan sekunder.  

Perannya akan difokuskan menganalisis kontribusi pajak, 

efisiensi dan efektivitas sistem pengumpulan pajak, sementara itu 

pengaruhnya terhadap pendapatan asli daerah sendiri dapat 

diidentifikasi dengan analisis regresi selama 27 tahun (1984-

2010). Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata kontribusi 

hotel dan pajak restoran masih relatif rendah. Apalagi sistem 

pemungutan pajak di Banda Aceh telah dilakukan secara efisien 

dan efektif. Tetapi, ada celah antara potensi dan realisasi pajak. 

Selanjutnya, pajak hotel dan restoran secara statistik berpengaruh 

signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Selanjutnya, pajak 

hotel dan restoran secara statistik berpengaruh signifikan 

terhadap pendapatan asli daerah. 
18

 

Penelitian ini dilakukan oeh Randy J.R. Walakondou 

dengan judul “Analsis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapat 

Asli Daerah (PAD) Di Kota Manado”. Penelitian ini bertujuan 

                                                             
18Asnita Sitompul, Sofyan Syahnur, Chairul Ichsan, “The Role Of Hotel And 

Restaurant Taxes And Its Effect On Banda Aceh‟s Local Own Source Revenue”. Aceh 

International Journal Of Social Sciences, Vol.3, No.1 (Juni 2014), Hlm.45 
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untuk  mengetahui seberapa besar kontribusi pajak hotel terhadap 

pendapatan asli daerah di kota Manado. Penelitian ini 

menggunakan metode analisis deskriptif. Penelitian ini dilakukan 

di DISPENDA di Kota Manado. Data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data sekunder berupa data target dan 

realisasi penerimaan pendapatan daerah Kota Manado dari tahun 

2007–2011. Hasil penelitian menunjukan Pajak Hotel 

memberikan kontribusi yang cukup besar kepada pendapatan asli 

daerah kota Manado pada tahun 2007–2011 yaitu sebesar 5,60% 

pada tahun 2007, 5,38% pada tahun 2008, 7,63% pada tahun 

2009, 8,11% pada tahun 2010, dan 7,71% pada tahun 2011.
19

 

Penelitian ini dilakukan oleh Vanessa Angela Lengkong, 

David P E Saerang, Harijanto Sabijono, dengan judul “Analisis 

Efektivitas Realisasi Pajak Hotel dan Kontribusinya Terhadap 

Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendpatan Daerah Kota 

Bitung”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas 

realisasi pajak hotel dan kontribusinya terhadap PAD di kota 

Bitung. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan metode 

analisis yang digunakan yaitu deskriptif. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pajak hotel tahun 2011–

2015 sangat efektif, dan kontribusi pajak hotel terhadap 

pendapatan asli daerah kota Bitung tahun 2011–2015 dari tahun 

ke tahun selalu mengalami penurunan dengan kriteria kontribusi 

“sangat kurang”, Tahun 2011 merupakan kontribusi tertinggi 

pajak hotel terhaap pendapatan asli daerah sebesar 5,41% dan 

terendah sebesar 1,59% berada di tahun 2015 dengan rata – rata 

kontribusi 3,31%. 
20

 

Penelitian ini dilakukan oleh Isfatul Fauziah, Achmad 

Husaini, M. Shobaruddin, dengan judul “Analisis Kontribusi 

Penerimaan Pajak Daerah Sebagai Salah Satu Sumber 

                                                             
19Randy J.R. Walakondou, “Analsis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap 

Pendapat Asli Daerah (PAD) Di Kota Manado”. Jurnal EMBA, Vol.1, No.3 (Juni 

2013), Hlm.722-729. 
20Vanessa Angela Lengkong, Dkk, “Analisis Efektivitas Realisasi Pajak 

Hotel Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan 
Daerah Kota Bitung”. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol.16, No.03 (2016), Hlm. 

896. 
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Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang (Studi Pada 

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten 

Malang)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi 

dan efektifitas masing-masing jenis penerimaan pajak daerah 

(PAD) di Kota Malang. Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

Kontribusi tiap jenis pajak daerah Kabupaten Malang terhadap 

pajak daerah dan pendapatan asli daerah selama tiga tahun 

periode tahun 2011 hingga tahun 2013 bervariasi. Kontribusi 

tertinggi diberikan oleh jenis pajak penerangan jalan dengan rata-

rata kontribusi terhadap pajak daerah sebesar 45,03% dan 

terhadap PAD sebesar 16,60%, dan kontribusi terendah diberikan 

oleh jenis pajak sarang burung dengan rata-rata kontribusi 

terhadap pajak daerah sebesar 0,02% dan terhadap pendapatan 

asli daerah sebesar 0,01%, dan tingkat efektivitas penerimaan tiap 

jenis pajak daerah kabupaten Malang selama tiga tahun periode 

tahun 2011 hingga tahun 2013 secara umum mengalami fluktuasi, 

namun demikian tingkat efektivitas penerimaan tersebut berada 

dalam kategori sangat efektif atau mencapai 100%. 
21

 

Penelitian ini dilakukan oleh Agriani Lombogia, dengan 

judul penelitian “Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Minahasa Selatan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi pajak hotel 

terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten Minahasa Selatan. 

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Sumber 

data yang digunakan yaitu berupa data sekunder. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kontribusi pajak hotel dalam kurun waktu 

2012-2015 tidak selalu meningkat atau mengalami fluktuatif, 

dimana kontribusi pajak hotel terbesar terjadi pada tahun 2015 

sebesar 0,061% dan terendah di tahun 2012 sebesar 0,023% 

dengan rata–rata kontribusi 0,036%.
22

 

                                                             
21Isfatul Fauziah, Achmad Husaini, M. Shobaruddin, “Analisis Kontribusi 

Penerimaan Pajak Daerah Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) Kabupaten Malang”. Jurnal Perpajakan, Vol.3, No.1, (Desember 2014), H.1-7. 
22Agriani Lombogia, “Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Minahasa Selatan”. Jurnal EMBA, Vol.4, 

No..2, (Juni 2016), H. 530-537. 
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H. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah mengetahui pembahasan yang ada 

pada skripsi ini, maka perlu dikemukakan sistematika penulisan 

dalam penelitian ini yang merupakan pedoman dalam penulisan 

skripsi. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut: 

1. Bagian awal 

Bagian awal berisi:  

a. Halaman judul 

b. Abstrak 

c. Surat pernyataan 

d. Persetujuan pembimbing 

e. Lembar pengesahan 

f. Motto 

g. Riwayat hidup 

h. Kata pengantar 

i. Daftar isi 

j. Daftar tabel 

k. Daftar lampiran 

2. Bagian utama skripsi 

Bagian utama skripsi terdiri dari bab dan sub-bab: 

a. Bab i pendahuluan,yaitu berisi penegasan judul, latar 

belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

penelitian terdahulu, sistematika penulisan.  

b. Bab ii landasan teori dan pengajuan hipotesis, yaitu 

berisikan uraian tentang teori-teori yang relevan dengan 

penelitian, dan pengajuan hipotesis penelitian. 

c. Bab iii metode penelitian, dalam bab ini dijelaskan 

tentang jenis penelitian, sumber data, populasi dan 

sempel, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis 

yang digunakan.  

d. Bab iv hasil penelitian dan analisis data, dalam bab ini 

berisikan tentang deskripsi data, dan pembahasan hasil 

penelitian dan analisis.  

e. Bab v penutup, bab ini berisikan mengennai kesimpulan 

dan saran dari penelitian ini 
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3. Bagian akhir 

Bagian akhir berisi: 

a. Daftar rujukan  

b. Daftar lampiran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

A. Landasan Teori 

1. Otonomi Daerah 

a. Pengertian Otonomi Daerah 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan 

Daerah, definisi otonomi daerah sebagai berikut: 

“otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban 

daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan 

sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat  

setempat sesuai dengan perundang-undangan”.
23

 

b. Tujuan Otonomi Daerah 

Menurut Mardiasmo (2002:46) tujuan otonomi 

daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan 

memajukan perekonomian daerah.Menurut Deddy S.B. 

dan Dadang Solihin (2004:32) tujuan peletekan 

kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah 

adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan 

keadilan, demokratisasi dan penghormatan terhadap 

budaya lokal, dan memperhatikan potensi dan 

keanekaragaman daerah.
24

 

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

a. Definisi Pendapatan Asli Daerah 

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 

tahun 2004 pendapatan asli daerah yang selanjutnya 

disebut PAD, yaitu penerimaan yang diperoleh daerah 

dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang 

                                                             
23Yoyo Sudaryo, dkk, Keuangan di Era Otonomi Daerah, (Yogyakarta: 

ANDI, 2017), h.85 
24Yoyo Sudaryo, dkk, Keuangan di Era Otonomi Daerah, (Yohyakarta: 

ANDI, 2017), h.91 
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dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan 

peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
25

 

Menurut Halim pendapatan asli daerah (PAD) 

merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari 

sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut 

berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peaturan 

perundang-undangan yang berlaku.Sektor pendapatan 

daerah memegang peranan yang sangat penting, karna 

melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah 

dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan 

daerah.
26

 

Menurut Warsito pendapatan asli daerah 

“pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang 

bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. 

Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, 

laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan 

pendapatan asli daerah lainnya yang sah”.
27

 

Menurut Herlina Rahman “pendapatan asli 

daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber 

dari hasil pajak daerah, hasil distribusi hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain 

pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali 

pendanaan dalam pelaksanaan otodo sebagai perwujudan 

asas desentralisasi.”
28

 

b. Sumber–Sumber Pendapatan Asli Daerah 

Menurut Undang-Undang No 23 tahun 2014 

pasal 285 ayat 1 tentang sumber-sumber Pendapatan Asli 

Daerah terdiri dari:
29

 

1) Hasil Pajak Daerah 

2) Hasil Retribusi Daerah 

                                                             
25Phaureula Artha Wulandari Dan Emy Iryanie, Pajak Daerah Dalam 

Pendapatan Asli Daerah, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), H.23. 
26Ibid, H.23 
27Ibid, H.24. 
28Ibid, H.24. 
29Undang-Undang RI No 23 Tahun 2014 Pasal 285 Ayat 1 
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3) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan 

kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan 

4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (antara 

lain: hasil penjualan asset tetap daerah dan jasa 

giro).  

Menurut Mardiasmo pendapatan asli daerah 

(PAD) adalah penerimaan daerah dari sektor pajak 

daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, 

hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan 

lainlain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah.
30

 

Sedangkan Sirozujilam dan Mahali menjelaskan 

bahwa sumber pendapatan asli daerah (PAD) terdiri 

dari:
31

 

1) Hasil pajak daerah yaitu pungutan yang dilakukan 

oleh pemerintah daerah kepada semua objek pajak, 

seperti orang/badan, benda bergerak/tidak bergerak 

2) Hasil retribusi daerah, yaitu pungutan yang 

dilakukan sehubungan dengan suatu jasa/fasilitas 

yang berlaku oleh pemerintah daerah secara 

langsung dan nyata 

3) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain laba 

dividen, penjualan saham milik daerah 

4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah antara lain 

hasil penjualan aset tetap dan jasa giro. 

Secara umum, sumber-sumber pendapatan asli 

daerah, yaitu sebagai berikut: 

1) Pajak daerah 

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 

                                                             
30Abid Muhtarom,”Analisis PAD (Pendapatan Asli Daerah) Terhadap 

Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lamongan Periode Tahun 2010-2015”, Jurnal 
Ekonomi, Vol.13,No.1, Tahun 2015, h. 661 

31Ibid, h 661. 
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bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 

28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi 

daerah).  

Pajak daerah mempunyai peranan 

ganda/fungsi yaitu: 

a) Sebagai sumber pendapatan daerah (budegtary) 

Sebagai suatu sumber pendapatan negara, pajak 

mempunyai fungsi untuk membiayai kebutuhan 

pengeluaran-pengeluaran negara, untuk bisa 

menjalankan tugas-tugas rutin negara 

membutuhkan biaya. Biaya ini bisa didapatkan 

dari suatu penerimaan pajak. 

b) Sebagai alat pengatur (regulatory) 

Pemerintah dapat mengatur suatu pertumbuhan 

ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan 

fungsi mengatur, pajak dapat digunakan sebagai 

alat untuk mencapai suatu tujuan. 

Pajak daerah merupakan pajak yang 

ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan 

daerah, yang wewenang pemungutannya 

dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan tidak 

menerima imbalan secara langsung dan hasilnya 

untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah 

dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah 

dan pembangunan daerah.
32

 

Subjek pajak adalah orang pribadi atau 

badan yang dapat dikenakan pajak, sedangkan wajib 

pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi 

pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut 

pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban 

perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan daerah. 

                                                             
32Isfatul Fauziah, Achmad Husaini, Dan M. Shobaruddin, “Analisis 

Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) Kabupaten Malang”, (UNBRAW: Perpajakan Studentjournal. 

Ub.Ac.Id, 2014), H.2. 
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Masa pajak adalah jangka waktu 1 (satu) 

bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur 

dengan ketentuan peraturan kepala daerah paling 

lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar 

bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan 

melaporkan pajakyang terutang. Tahun pajak adalah 

jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, 

kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku 

yang tidak sama dengan tahun kalender.berdasarkan 

UU No. 28 tahun 2009, pajak dikelola oleh provinsi 

dan kabupaten/kota. 

Jenis pajak daerah yang dikelola oleh 

provinsi terdiri atas: 

a) Pajak kendaraan bermotor 

b) Bea balik nama kendaraan bermotor 

c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor 

d) Pajak air permukaan 

e) Pajak rokok
33

 

Jenis pajak daerah yang dikelola oleh 

kabupaten/kota terdiri atas: 

a) Pajak hotel 

b) Pajak restoran 

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 

k) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
34

 

 

                                                             
33Phaureula Artha Wulandari Dan Emy Iryanie, Pajak Daerah 

Dalam.....,H.25. 
34Phaureula Artha Wulandari Dan Emy Iryanie, Pajak Daerah 

Dalam.....,H.26. 
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2) Retribusi daerah 

Retribusi daerah merupakan pungutan yang 

dikenakan kepada masyarakat yang menikmati 

secara langsung fasilitas tertentu yang disediakan 

pemerintahan daerah. Pemungutannya juga harus 

dituangkan dalam peraturan daerah. Contoh retribusi 

parkir dan retribusi pasar.
35

 

3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan yaitu pendapatan yang diperoleh dari 

pengelolaan lembaga-lembaga yang dimiliki 

pemerintah daerah.
36

 

4) Lain-lain pendapatan yang sah. 

Yang dimaksud dengan lain-lain pendapatan 

yang daerah yang sah antara lain hibah atau 

penerimaan dari daerah provinsi atau daerah 

kabupaten atau kota lainnya, dan penerimaan lain 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.
37

 

c. Dasar Hukum Pendapatan Asli Daerah 

Dasar hukum pendapatan asli daerah terdapat 

dalam Undang- Undang No. 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 

2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Daerah.  

Pengertian pendapatan asli daerah terdapat dalam 

Pasal 1 Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah, yaitu pendapatan asli daerah, 

selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang 

diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan 

Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

                                                             
35Damas Dwi Anggoro, Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, (UB Press, 

2017), H.19. 
36Ibid, H.19. 
37Hessel Nogi S. Tangkilisan, Manajemen Publik, (PT. Gramedia 

Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2005). 
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d. Potensi Pendapatan Asli Daerah 

Potensi pendapatan asli daerah adalah kekuatan 

yang ada di suatu daerah untuk menghasilkan sejumlah 

penerimaan pendaatan asli daerah.
38

 Analisis potensi 

pendapatan asli daerah diperlukan untuk memetakan 

potensi yang dimiliki oleh daerah yang nantinya akan 

dapat meningkatkan penerimaan daerah. Pemerintah 

daerah yang memiliki proporsi pendapatan asli daerah 

yang tinggi dalam pendapatan daerahnya diharapkan 

mampu mengelolanya secara optimal untuk membiayai 

pembangunan daerah dan menyediakan pelayanan publik 

untuk masyarakatnya.
39

 

Menganalisa potensi sumber-sumber pendapatan 

asli daerah dibutuhkan pengetahuan tentang beberapa 

variabel yang dapat dikendalikan dan yang tidak dapat 

dikendalikan yaitu: kondisi awal daerah, peningkatan 

cakupan, perkembangan PDRB perkapita Riil, 

pertumbuhan penduduk, tingkat inflasi, penyesuaian tarif, 

pembangunan baru, sumber pendapatan baru dan 

perubahan peraturan.
40

 

e. Optimalisasi Pendaptan Asli Daerah 

Untuk mewujudkan kemampuan dan 

kemandirian daerah serta memperkuat struktur 

penerimaan daerah, mau tidak mau peranan pendapatan 

asli daerah harus ditingkatkan, karena merupakan salah 

satu tolak ukur kemampuan dan cerminan kemandirian 

daerah.Pendapatan asli daerah merupakan salah satu 

sumber pembiayaan daerah yang utama dalam rangka 

pelaksanaan desentralisasi.
41

 

                                                             
38Abdul Halim, H.97. 
39Ni Putu Ari Kusumayanti, Nyoman Triaryati, “Analisis Potensi Sumber 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Kabupaten Di Bali Di Luar Wilayah Sarbagita “, 

Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, Vol. 7, No. 8, Tahun 2018, h. 4270. 
40Abdul Halim, manajemen keuangan daerah, h.103. 
41Windhu Putra,Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah, (Depok: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2008), h.161 
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Penyelenggaraan pemerintahan di daerah akan 

terlaksana dengan baik bila didukung oleh dana yang 

memadai, di samping dana dari pusat. Namun demikian, 

meskipun terdapat bantuan transfer dana dari pusat, 

daerah diharapkan tidak selalu tergantung pada 

pemerintah pusat, dalam artian daerah harus mampu 

menggali sumber-sumber pembiayaan yang berasal dari 

daerahnya sendiri. Sumber-sumber penerimaan daerah 

yang berpotensial harus digali secara maksimal namun 

tetap dalam koridor peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.
42

 

Menurut Hamrolie untuk meningkatkan 

pendapatan daerah perlu memperkirakan/menghitung 

potensi, kemudian membandingkan antara potensi 

dengan realisasi yang telah dicapai. Apabila ternyata 

terdapat perbedaan yang sangat besar maka segera diteliti 

kelemahan yang ada, mungkin terletak pada pendaftaran 

wajib pajak/retribusi, penetapan tarif, cara pemungutan 

dan cara pengawasan.
43

 

 Minimnya perolehan pendapatan asli daerah 

masih dianggap hambatan ini harus segera dievaluasi 

secara sungguh-sungguh oleh masing-masing pemerintah 

daerah dalam upaya peningkatkan pelayanan dan fasilitas 

kepada masyarakat. Padahal kurang efektif dan 

efesiennya target untuk mencapai realita pemenuhan 

kebutuhan masyarakat merupakan salah satu hal yang 

menjadi pangkal permasalahan kurang tercapainya 

pendapatan daerah.
44

 

Upaya optimalisasi pendapatan asli daerah yang 

dapat dilakukan antara lain sebagai berikut:
45

 

1) Penyesuaian tarif pajak dan retribusi daerah sesuai 

perkembangan harga dan tingkat inflasi. Hal ini perlu 

dilakukan mengingat banyak sekali tarif pajak daerah 

                                                             
42Windhu Putra,Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah,..... h.161. 
43Windhu Putra,Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah,......h.152 
44Windhu Putra,Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah,..... h. 162 
45Windhu Putra,Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah,..... h.166 
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tersebut telah diteatpkan sejak lama dan tidak perna 

dirubah. Akibatnya penetapan tarif tersebut terlalu 

rendah dibandingkan dengan perkembangan harga. 

2) Penetapan tarif pajak baru sesuai dengan UU yang 

berlaku terhadap beberapa potensi wajib pajak baru 

yang ada di daerah yang bersangkutan. 

3) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan 

pendapatan asli daerah dengan melibatkan pihak 

swasta dalam pengelolaan objek pajak tertentu. 

4) Menciptakan lingkungan dan iklim yang kondusif 

bagi pengembangan investasi dan perekonomian kota 

serta memfasilitasi investor domestik dan asing bagi 

pelaksanaan investasi di daerah. 

5) Meningkatkan sistem insentif bagi pejabat dan seluruh 

personil yang terkait dalam mengelola pendapatan yan 

dilakukan. 

6) Intensifikasi merupakan cara yang dilakukan dari 

dalam untuk meningkatkan jumlah pendapatan asli 

daerah dengan memperbaiki kualitas pelayanan dan 

prosedur keuangan yang baik sebagai bentuk 

meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dengan 

meningkatkan kualitas organisasi dengan 

meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak. 

7) Ekstensifikasi ini dilakukan dengan cara menggali 

sumber pendapatan daerah. Ekstensifikasi dimaksud 

dengan usaha maupun dalam bentuk penambahan 

jumlah objek pajak yang bertujuan untuk menambah 

pendapatan asli daerah.  

Upaya-upaya ini dapat dilakukan sekaligus untuk 

lebih memaksimalkan peningkatan penerimaan PAD 

pada daerah yang bersangkutan. Selain itu, dalam upaya 

meningkatkan pendapatan asli daerah yang maksimal 

juga perlu mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat. 

Artinya optimalisasi pendapatan asli daerah tidak hanya 

memfokuskan beberapa aspek, semisal pajak dan 

retribusi yang justru kemudian berdampak pada beban 
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kesanggupan masyarakat. Alih-alih meningkatkan 

kualitas pelayanan publik, pajak dan retribusi yang 

dipungut justru menimbulkan beban yang baru.
46

 

f. Indikator Pendapatan Asli Daerah 

Adapun indikator pendapatan asli daerah menurut 

ketentuan (Purnomo, 2009) adalah sebagai berikut: 

1) Hasil pajak daerah 

2) Hasil retribusi daerah  

3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan  

4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah  

g. Pendapatan Asli Daerah Dalam Perspektif Ekonomi 

Islam 

Islam menekankan dalam pencapaian 

kesejahteraan yang bersumber pada keuangan publik 

harus dikelola secara optimal, demi kebutuhan dan 

kemakmuran generasi yang berkesinambungan, 

meningkatkan kemaslahatan umat serta tidak boleh 

berlebihan (extravaganza). Kebijakan Negara dalam 

pencapaian segala bentuk tujuan kesejahteraan publik 

ataupun non- publik semuanya harus berjalan secara 

komprehensif.
47

 

Pada zaman Rasulullah SAW di awali dengan 

membentuk Baitul Maal. Dimana Baitul maal sengaja 

dibentuk oleh Rasulullah SAW sebagai tempat 

pengumpulan dana atau pusat pengumpulan kekayaan 

negara Islam yang digunakan untuk pengeluaran tertentu. 

Karena pada awal pemerintahan Islam sumber utama 

pendapatannya adalah Khums, zakat, kharaj, dan jizyah.
48

 

Selain itu pada masa Umar Ibn Khattab dimana aspek 

pemasukan negara dalam pemimpinannya antara 

lainzakat, fa‟I, Ghanimah, jizyah, kharaj, dan ushur. 

                                                             
46Windhu Putra,Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah,.....h.167. 
47Ahmad Dahlan,”Keuangan Publik Islam: Teori dan Praktik”, Jurnal 

Ekonomi Islam, Vol. 4, No.1 Tahun 2010, h. 133 
48Rasiam,”Kebijakan Fiskal Dalam Islam”, Jurnal Khatulistiwa, Vol 4 No. 

1, Tahun 2014, h.82 
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Berikut penjelasan mengenai pendapatan pada 

masa pemerintahan islam: 

1) Khums 

Para ulama mengatakan bahwa sumber 

pendapatannya apa pun harus dikenakan Khums 

sebesar 20%, sedangkan ulama Sunni beranggapan 

bahwa ayat ini hanya berlaku untuk harta rampasan 

perang saja. Imam Abu Ubaid dalam Adi 

menyatakan bahwa yang di maksud Khums ini 

bukan saja hasil perang, tetapi juga barang temuan 

dan barang tambang.
49

 

2) Zakat 

Zakat adalah kadar harta yang tertentu, yang 

diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan 

beberapa syarat. Zakat merupakan salah satu rukun 

Islam dan hukumnya fardu‟ain atas tiap-tiap orang 

yang cukup syarat-syaratnya.
50

 Sesungguhnya zakat 

dapat membersihkan manusia dari kekikiran dan 

cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda dan 

mampu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati 

manusia dan memperkembangkan harta bendanya. 

Zakat mulai diberlakukan dan diwajibkan kepada 

umat Islam pada tahun kedua Hijriyah. Zakat terdiri 

dari zakat maal (binatang ternak, emas dan perak, 

biji makanan yang mengenyangkan, buah-buahan, 

harta perniagaan), zakat rikaz, dan zakat fitrah.
51

 

3) Kharaj 

Kharaj adalah pajak bumi yang diwajibkan 

oleh Kepala Negara kepada masyarakat yang 

mengadakan perjanjian perlindungan dengan 

Negara. Pajak bumi yang wajib dikeluarkan 

mengingat tiga kondisi sebagai berikut :
52

 

                                                             
49Nurul Huda,et al, Op.Cit, h. 30 
50Ali Ridlo,”Kebjakan Ekonomi Umar Ibn Khattab”, Jurnal Al-„Adl, Vol. 6 

No. 2 Tahun 2013, h. 5 
51 Ali Ridlo,”Kebjakan Ekonomi Umar Ibn Khattab”.... h.6. 
52Ali Ridlo,”Kebjakan Ekonomi Umar Ibn Khattab”.... h.16. 
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a) Bumi yang pemiliknya sudah masuk Islam, 

tanah atau bumi yang semacam ini adalah sah 

menjadi kepunyaan pemiliknya, dan tidak boleh 

ada kewajiban pajak terhadapnya. 

b) Bumi perdamaian, yaitu setiap bumi yang 

penduduknya mengadakan perjanjian damai 

dengan negara Islam, supaya mereka itu tetap 

menjadi miliknya. Bumi yang seperti ini wajib 

dikeluarkan pajaknya, dan bumi itu tetap 

menjadi milik mereka. Setelah ada kesepakatan 

antara kedua belak pihak, maka siapapun tidak 

boleh menguragi atau menambahkan bahkan 

seorang Kepala Negara sekalipun. 

c) Bumi taklukan, yaitu bumi yang penduduknya 

ditaklukkan dengan tajamnya pedang, dan bumi 

tersebut tidak dibagi-bagikan kepada mereka 

yang berhak atas harta rampasan, melainkan 

bumi itu tetap jadi miliknya. 

4) Jizyah 

Jizyah adalah pajak tahunan yang wajib 

dibayar oleh orang kafir, orang merdeka atau budak 

yang ditinggal di wilayah pemerintahan Islam. 

Jizyah juga bisa disebut dengan istilah upeti.
53

 Di 

dalam Alquran dan Hadis tidak ada keterangan yang 

menerangkan berapa jumlah yang harus ditetapkan 

oleh seorang Kepala Negara terhadap jizyah atau 

upeti kepada mereka yang wajib ditari upetinya.  

Setidaknya upeti terbagi menjadi dua, yaitu: 

a) Upeti yang terjadi Karena kesepakatan antara 

kaum muslimin dengan kaum yang wajib 

membayar upeti. Misalnya: Bani Tahglib 

setelah menjalin kesepakatan dengan kaum 

muslimin, kemudian membayar zakat dengan 

uang. 
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b) Upeti yang diwajibkan kepada penduduk negara 

lain yang ditaklukkan oleh pemerintah Islam. 

Misalnya: Penduduk Mesir diwajibkan 

membayar empat dinar, dua irdab (satu irdab 

sama dengan dua dua empat gantang) dan yang 

lainnya. Lalu penduduk Yaman diwajibkan 

membayar upeti sebesar satu dinar.
54

 

5) Ghanimah 

Ghanimah adalah harta yang dirampas dari 

orangorang Islam dari tentara kafir dengan jalan 

perang.Ghanimah merupakan hal-hal yang dirampas 

oleh orang-orang Islam dari tentara kafir; tanah, 

tawanan perang (laki-laki, perempuan, anak-anak), 

dan harta yang dapat dipindah-pindah (kuda, dirham, 

pedang, dan sebagainya).
55

 

6) Fa‟i 

Fai‟ (harta rampasan yang ditinggalkan 

musuh) ialah suatu yang diambil dari harta orang-

orang kafir dan diperoleh tidak dengan pertempuran 

atau tanpa terjadinya perang, seperti jizyah, kharaj, 

Ushur.
56

 Pembagian harta fai‟dibagi menjadi lima 

bagian sebagaimana Umar Ibn Khatab berpendapat 

bahwa harta fai‟ dalam pembagian diqiyaskan 

dengan ghanimah (harta rampasan) yaitu seperlima 

dari ghanimah dibagikan kepada Allah dan Rasul-

Nya, Kerabat Rasul (Banu Hasyim dan Muthalib), 

Anak Yatim, Fakir Miskin, Ibnu Sabil. Sedang 

empat perlima dari ghanimah itu dibagikan kepada 

mereka yang ikut pertempuran.
57

 

7) Usyur 

Usyur adalah suatu yang diambil oleh 

negara dari pada pedagang yang melewati 

negaranya. Usyur bisa disebut juga dengan istilah 
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bea cukai. Usyur merupakan pajak yang dikenakan 

atas barang-barang dagangan yang masuk ke negara 

Islam, atau datang dari negara Islam itu sendiri.
58

 

Peraturan usyur ini telah ada sejak zaman sebelum 

Islam, yaitu seperti yang diterapkan oleh orang-

orang Yunani. Usyur belum sempat dikenal pada 

masa Rasulullah dan Abu Bakar.  

Permulaan diterapkannya usyur di negara 

Islam sebesar dengan sepersepuluh adalah di masa 

Umar ibn Khathab, hal ini berlandaskan demi 

penegakan keadilan.
59

 Orang yang diambil bea 

cukainya adalah sebagai berikut: 

a) Orang Islam yaitu jika orang Islam melewati 

petugas pemungutan pajak dengan membawa 

barang dagangan, maka mereka dikenakan bea 

cukai. 

b) Kafir Zimmi yaitu orang kafir yang tidak 

memerangi Islam, mereka hidup dalam 

perdamaian dengan masyarakat Islam. mereka 

juga dikenakan bea cukai jika mereka 

kedapatan membawa barang dagangan oleh 

pegawai pajak. 

c) Kafir Harbi yaitu orang kafir yang ikut 

memerangi Islam, mereka termasuk musuh 

pemerintah Islam. 

Demikianlah sumber-sumber pendapatan 

negara yang utama dalam sistem ekonomi Islam. 

Disamping pendapatan utama (primer) ada pula 

pendapatan sekunder yang diperoleh tidak tetap, 

yaitu: ghulul, kaffarat, luqathah, waqaf, uang 

tebusan, khums/rikaz, pinjaman, amwal fadhla, 

nawa‟ib, hadiah, dan lain-lain. Dengan Sistem 

Ekonomi Islam seperti demikian, negara mengalami 

surplus dan kejayaan, antara lain dizaman Khalifah 
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Umar bin Khattab  (634-644 M), Umar bin Abdul 

Aziz (717-720 M), Khalifah Harun Al-Rasyid (786-

803 M) dan masa-masa selanjutnya.
60

 

Dari uraian tentang sumber-sumber 

Pendapatan Negara diatas, terlihat bahwa 

pendapatan negara pada pemerintahan Islam periode 

awal di Madinah bersumber dari  orang kafir 

(Ghanimah, Fa‟i, Kharaj, Jizyah, „Ushr) dan juga 

dari kaum Muslimin yaitu Zakat. Namun seiring 

dengan ekspansi wilayah kekuasaan Negara Islam 

yang mengakibatkan banyak orang kafir masuk 

Islam, sehingga dari mereka (orang kafir) tidak 

dapat lagi diperoleh Ghanimah, Fa‟i, Kharaj, Jizyah 

dan „Ushr.Padahal dari sumber-sumber inilah 

dibiayai berbagai pengeluaran umum Negara seperti 

menggaji tentara dan aparat, membangun fasilitas 

serta berbagai pengeluaran umum.
61

 

3. Pajak 

a. Definisi pajak 

Definisi pajak menurut UU No 16 tahun 2009 

tentang perubahan keempat atas UU No 6 tahun 1983 

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada 

pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib 

kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau 

badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-

Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 

langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
62

 

Pajak menurut Rochmat Soemitro adalah iuran 

rakyat kepada kas negara peralihan kekayaan dari sektor 

swasta ke sektor pemerintahan dengan tidak mendapat 

jasa timbal (tegen prestatie) yang langsung dapat 
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ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran 

umum atau peralihan kekayaan dari rakyat kepada kas 

negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan 

surplusnya digunakan untuk membiayai (public 

investment).
63

 

Ciri-ciri pajak antara lain:  

1) Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat 

maupun pemerintah daerah berdasarkan undang-

undang serta aturan pelaksanaannya.  

2) Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana 

(sumber daya) dari sektor swasta ke sektor negara.  

3) Pungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan 

pembiayaan umum pemerintah dalam rangka 

menjalankan fungsi pemerintah, baik rutin maupun 

pembangunan.  

4) Tidak ditunjukkan adanya imbalan (kontraprestasi) 

individual oleh pemerintah terhadap pembayaran 

pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak. 

5) Selain berfungsi sebagai anggaran, pajak juga 

berfungsi sebagai alat untuk mengatur, untuk 

melaksanakan kebijakan negara di bidang sosial dan 

ekonomi. 

b. Teori pengenaan pajak 

Ada 5 teori pengenaan pajak yaitu:
64

 

1) Teori Bakti 

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak 

pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai 

warga negara yang berbakti, rakyat selalu menyadari 

bahwa membayar pajak adalah suatu kewajiban. 

2) Teori Asuransi 

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta 

benda dan hak-hak rakyatnya, oleh karena itu rakyat 
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harus membayar pajak yang diibaraktan sebagai 

suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan 

perlindungan tersebut. 

3) Teori Kepentingan 

Teori ini mengatakan bahwa pajak dipungut 

atas dasar besarnya kepentingan rakyat dalam 

memperoleh jasa-jasa yang diberikan oleh 

pemerintah. Semakin besar kepentingan seseorang 

terhadap negara, maka semakin tinggi pajak yang 

harus dibayar. 

4) Teori Daya Pikul 

Teori ini mendasarkan pemungutan pajak 

berdasarkan jasa-jasa yang diberikan negara kepada 

warganya. Biaya-biaya sehubungan dengan jasa ini 

harus dipikul oleh warga negara yang menikmatinya. 

Teori ini mengemukakan bahwa beban pajak sesuai 

dengan keadilan, haruslah mempertimbangkan daya 

pikul seseorang. 

5) Teori Asas Daya Beli 

Pajak dipungut berdasar pada keadilan. 

Artinya memungut pajak berarti menarik daya beli 

dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga 

negara. Selanjutkan negara akan menyalurkan 

kembali kemasyarakat dalam bentuk pemeliharaan 

kesejahteraan masyarakat. 

c. Fungsi pajak 

Fungsi pajak berarti kegunaan pokok, manfaat 

pokok pajak itu sendiri. Adapun fungsi pajak secara 

umum adalah:
65

 

1) Fungsi Budgeter 

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah 

untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Oleh 

karena itu fungsi ini seringpula dianggap sebagai 

fungsi yang berusaha memasukkan uang sebanyak-

banyaknya ke dalam kas negara. 
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2) Fungsi Reguletory (Pengaturan) 

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau 

melaksanakan kebijakan pemerintah dalam dalam 

bidang sosial dan ekonomi. Sebagi pengaturan pajak 

dapat digunakan oleh pemerintah untuk mengatur 

variabel-variabel ekonomi makro untuk mencapai 

tingkat pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang di 

targetkan, memperbaiki distribusi pendapatan dan 

menjaga stabilitas ekonomi melalui pengaturan 

konsumsi dan investasi masyarakat. 

3) Fungsi Stabilitas 

Sebagai alat penjaga stabilitas, pajak 

memiliki cakupan yang sangat luas, seperti: 

stabilitas nilai tukar rupiah, stabilitas moneter 

bahkan bisa juga stabilitas keamanan. 

4) Fungsi Redistribusi Pendapatan 

Pajak juga melaksanakan fungsi redistribusi 

pendapatan dari masyarakat yang mempunyai 

kemampuan ekonomi yang lebih tinggi kepada 

masyarakat yang kemampuannya lebih rendah. 

d. Asas pemungutan pajak 

Asas-asas pemungutan pajak sebagaimana 

dikemukakan oleh Adam Smith menyatakan bahwa 

pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada asas-asas 

berikut :
66

 

1) Equality 

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan 

merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi 

yang harus sebanding dengan kemampuan 

membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang 

diterima. 

2) Certainly 

Pemungutan pajak ditentukan sewenang-

wenang. Oleh karena itu, wajib pajak harus 
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mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak 

yang terutang. 

3) Conveniece 

Kapan wajib pajak harus membayar pajak 

sebaiknya sesuai dengan saat-saat uang tidak 

menyulitkan wajib pajak. 

4) Economy 

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan 

dan pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak 

diharapkan seminim mungkin. Demikian pula yang 

ditanggung wajib pajak. 

e. Syarat pemungutan pajak 

Sistem pemungutan pajak di Indonesia baik pajak 

pusat maupun pajak daerah menganut tiga sistem 

pemungutan antara lain:
67

 

1) Official Assesment System 

Official Assesment System adalah sistem 

pemungutan pajak yang memberikan wewenang 

kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan 

besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri sistem 

pemungutan pajak ini adalah: 

a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak 

terutang berada pada fiskus. 

b) Wajib pajak bersifat pasif. 

c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat 

ketetapan pajak oleh fiskus. 

2) Self-assesment System 

Self-Assesment System adalah sistem 

pemungutan pajak yang memberi wewenang, 

kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak 

untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, 

dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus 

dibayar. 

                                                             
67Thomas Sumarsan, Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan Yang 

Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru Edisi Kelima, (Jakarta: Indeks, 

2017), H.13. 



34 

 

3) Withholding System 

Withholding System adalah sistem 

pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 

pihak ketiga untuk memotong atau memungut 

besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. 

4. Pajak Hotel 

a. Definisi pajak hotel 

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.
68

 

Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011, pajak hotel 

adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel 

dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai 

kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan 

dan kenyamanan. 

Hotel adalah fasilitas penyedia jasa 

penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya 

dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, 

losmen, gubuk pariwisata, wisma parwisata, 

pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta 

rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). 

Jasa penunjang adalah fasilitas ruang pertemuan 

atau seminar, ruang resepsi perkawinan, sarana dan alat 

telekomunikasi, sarana perlengkapan pertemuan/alat tulis 

kantor dan sejenisnya, pelayanan cuci, seterika, 

transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan 

atau dikelola hotel, tetapi tidak termasuk fasilitas tempat 

olahraga dan hiburan atau jasa jamuan hidangan/catering 
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yang disediakan hotel, sebagaimana diatur dalam 

peraturan daerah yang mengaturnya secara khusus 

tentang pajak hiburan dan pajak restoran. 

b. Subjek Pajak Hotel 

Dalam melakukan pungutan atas pajak hotel, 

terdapat subjek pajak, wajib pajak dan objek pajak hotel. 

Pada pajak hotel, yang menjadi subjek pajak adalah orang 

pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas 

pelayanan hotel. Secara sederhana yang menjadi subjek 

pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar 

pelayanan yang diberikan oleh pengusaha hotel.
69

 

c. Wajib Pajak Hotel 

Yang menjadi wajib pajak adalah pengusaha 

hotel, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apa 

pun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya 

melakukan usaha di bidang jasa penginapan.  

d. Objek Pajak Hotel 

Dan objek pajak disini antara lain : 

1) Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka 

pendek. Dalam pengertian rumah penginapan 

termasuk rumah kos dengan jumlah kamar sepuluh 

atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah 

penginapan. Fasilitas penginapan atau fasilitas 

tinggal jangka pendek antara lain: gubuk pariwisata 

(cottage), motel, wisma pariwisata, pesanggrahan 

(hostel), losmen dan rumah penginapan. 

2) Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas 

penginapan atau tempat tinggal jangka pendek yang 

sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan. 

Pelayanan penunjang antara lain telepon, faksimile, 

teleks, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, taksi dan 

pengangkutan lainnya yang disediakan atau dikelola 

hotel. 

3) Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan 

khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum. 
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Fasilitas hotel dan hiburan antara lain pusat 

kebugaran (fitness centre), kolam renang, tenis, golf, 

pub, diskotik, yang disediakan atau dikelola hotel.  

4) Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau 

pertemuan di hotel.
70

 

Dan yang tidak termasuk objek pajak adalah: 

1) Jasa tempat tinggal asrama yang diselengarakan oleh 

pemerintah atau pemerintah daerah 

2) Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya 

3) Jasa tempat tinggal dipusat pendidikan atau kegiatan 

keagamaan 

4) Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, 

panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya 

yang sejenis 

5) Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang 

diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan 

oleh umum 

e. Dasar pengenaan pajak dan tarif pajak hotel 

Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah 

pembayaraan yang diterima atau seharusnya diterima 

hotel. Besar tarif pajak hotel adalah 10% (sepuluh persen) 

dari pembayaran. 

f. Indikator pajak hotel 

Indikator pajak hotel dilihati dari pendapatan pajak 

hotel pertahun. 

5. Pajak Menurut Perspektif Islam 

a. Definisi Pajak Menurut Perspektif Islam 

Pajak atau di dalam islam disebut sebagai 

Dharibah merupakan suatu bentuk mu‟amalah dalam 

bidang ekonomi, yang berfungsi sebagai alat pemenuhan 

kebutuhan negara dan masyarakat untuk membiayai 

berbagai kebutuhan bersama (kolektif) seperti keamanan, 

kesehatan, dan pendidikan.
71 

                                                             
70Ibid, H.42-43. 
71 Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, (Jakarta: Gema 

Insani Press, 2002), H.2. 



37 

 

Menurut Yusuf Qardhawi dalam kitabnya fiqh az 

Zakah “Pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap 

wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai 

dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari 

negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran umum di satu pihak dan untuk 

merealisasikan sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik 

dan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh negara” 

Menurut Gazi Inayah dalam kitabnya Al-Iqtishad 

al-Islami az-Zakah wa ad Dharibah “Pajak adalah 

kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh 

pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat 

mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan 

pemerintah ini sesuai dengan ketentuan si pemilik harta 

dan dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan 

secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik 

keuangan bagi pemerintah” 

Menurut Abdul Qadim Zallum dalam kitabnya 

Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah “Pajak adalah harta yang 

diwajibkan Allah SWT kepada kaum muslim untuk 

membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran 

yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi 

baitul mal tidak ada uang/harta”
72

 

b. Jenis-Jenis Pajak Dalam Islam 

1) jizyah 

Jizyah adalah pajak yang dikenakan pada 

kalangan non muslim sebagai imbalan untuk 

jaminan yang diberikan oleh suatu Negara Islam 

pada mereka guna melindungi kehidupannya.
73

 Pada 

masa Rasulullah Saw., besarnya jizyah satu dinar 

pertahun untuk orang dewasa yang mampu 

membayarnya. Perempuan, anak-anak, pengemis, 

pendeta, orangtua, penderita sakit jiwa dan semua 
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yang menderita penyakit dibebaskan dari kewajiban 

ini. Pembayaran tidak harus berupa uang tunai, 

tetapi dapat juga berupa barang dan jasa. Sistem ini 

terus berlangsung hingga masa Harun ar- Rasyid.
74

 

Dasar hukum ini terdapat dalam surat at-Taubah ayat 

29. 

ِخِس َوََل  ِْ ِ َوََل تِاْلَُْىِم ا قَاتِلُىا الَِّرََي ََل َُْؤِهنُىَى تِاَّللَّ

ُ َوَزُسىلُهُ َوََل ََِدَنُىَى ِدََي اْلَحقِّ ِهَي  َم َّللاَّ ُهىَى َها َحسَّ ََُحسِّ

ًٰ َُْعطُىا اْلِجْزََحَ َعْي ٍََد َوهُنْ   الَِّرََي أُوتُىا اْلِكتَاَب َحتَّ

 َصاِغُسوىَ 
Artinya : 

“Perangilah orang-orang yang tidak 

beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari 

Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa 

yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan 

tidak beragama dengan agama yang benar (agama 

Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab 

kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah 

dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan 

tunduk” (QS. At Taubah: 29)
75

 

2) Kharaj 

Kharaj adalah sejenis pajak yang dikenakan 

pada tanah yang terutama dilakukan oleh kekuasaan 

senjata, terlepas dari pemilik itu seorang yang 

dibawah umur, seorang dewasa, seorang bebas, 

budak, muslim ataupun tidak beriman.
76

 

Kharaj diperkenalkan pertama kali setelah 

perang Khaibar, ketika Rasulullah SAW 

membolehkan orang-orang Yahudi kembali ketanah 

milik mereka dengan syarat mau membayar separuh 

                                                             
74Adi warman Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Jakarta: 

PT.Pustaka Pelajar, cet.2, 2002, h. 31. 
75Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahannya (Bandung Pt. 

Maghfirah Pustaka, 2013 ) Qs.At-Taubah (9) : 29 h.191 
76M. Abdul Mannan, Teori & Praktek Ekonomi Islam, Jakarta: PT. Dana 

Bhakti Wakaf, 1993,hlm. 250. 
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dari hasil panennya kepada pemerintah Islam, yang 

disebut kharaj.77
 

3) Usyr‟ 

Usyr adalah pajak perdagangan atau bea 

cukai (pajak impor dan ekspor). Usyr dibayar hanya 

sekali dalam setahun dan hanya berlaku terhadap 

barang yang nilainya lebih dari 200 dirham.21 

Tingkat bea orang-orang yang dilindungi adalah 5% 

dan pedagang muslim 2,5%.
78

 

Usyr ini diprakarsai oleh Umar. Untuk 

kelancarannya khalifah Umar menunjuk pejabat-

pejabat yang disebut asyir dengan batas-batas 

wewenang yang jelas. Pajak ini hanya dibayar sekali 

setahun, sekalipun seorang pedagang memasuki 

wilayah Arab lebih dari sekali dalam setahun.
79

 

Padanan kata yang paling tepat untuk Pajak 

adalah Dhariibah(الضسَثح), yang artinya beban. 

Mengapa disebut Dharibah (beban)? Karena Pajak 

merupakan kewajiban tambahan (tathawwu‟) bagi kaum 

Muslim setelah Zakat, sehingga dalam penerapannya 

akan dirasakan sebagai sebuah beban atau pikulan yang 

berat (Qardhawi, Fiqhuz Zakah, Bab Zakah wa 

Dharibah,1973). Secara etimologi, Dharibah, yang 

berasal dari kata dasar ضسب، َضسب، ضستا  (dharaba, 

yadhribu, dharban) yang artinya: mewajibkan, 

menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau 

membebankan, dan lain-lain.  

Dalam Al-Qur‟an, kata dengan akar kata da-ra-

ba terdapat di beberapa ayat, antara lain pada QS. Al-

Baqarah [2]:61:......وضستت علُهن الرلح والوسكنح, yang 

                                                             
77Muhammad, Kebijakan Moneter dan Fiskal dalam Ekonomi Islami, edisi 

1, Jakarta: Salemba Empat, 2002, h. 200. 
78Adi warman Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Jakarta: 

PT.Pustaka Pelajar, cet.2, 2002, h. 32. 
79Irfan Mahmud Ra‟ana, Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn Khattab, 

Yogyakarta: Pustaka Firdaus, cet.1, 1990, h.137-138.. 
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artinya, ”lalu ditimpahkanlah  kepada mereka nista dan 

kehinaan”. Dharaba adalah bentuk kata kerja (fi‟il), 

sedangkan bentuk kata bendanya (ism) 

adalah Dharibah ( ضسَثح), yang dapat berarti beban. 

Dharibah adalah isim mufrad (kata benda tunggal) 

dengan bentuk jamaknya adalah Dharaaib (ضسائة). 

Dalam contoh pemakaian, jawatan perpajakan di negara 

Arab disebut dengan maslahah adh-Dharaaib ( هَسلَحَح

80.(الضسائة
 

Ada juga ulama atau ekonom muslim dalam 

berbagai literatur menyebut pajak dengan padanan 

kata/istilah Kharaj (pajak tanah) atau „Ushr (bea masuk) 

selain Jizyah (upeti), padahal sesungguhnya ketiganya 

berbeda dengan Dharibah. Objek Pajak (Dharibah) 

adalah al-Maal (harta/penghasilan), objek Jizyah adalah 

jiwa (an-Nafs), objek Kharaj adalah tanah (status 

tanahnya) dan objek „Ushr adalah barang masuk (impor). 

Oleh karena objeknya berbeda, maka jika dipakai istilah 

Kharaj, Jizyah, atau „Ushr untuk pajak akan rancu 

dengan Dharibah. Untuk itu, biarkanlah pungutan sewa 

atas hasil tanah disebut dengan Kharaj, sedangkan istilah 

yang tepat untuk pajak yang objeknya harta/penghasilan 

adalah Dharibah.81 

c. Pendapat/Dasar Hukum Di Perbolehkannya Pajak 

Beberapa pendapat para ulama yang 

memperbolehkan pajak (dharibah) ialah:
82

 

1) Abu Yusuf dalam kitabnya al- Kharaj 

Abu Yusuf menyebutkan bahwa Semua 

khulafaurrasyiddin, terutama Umar, Ali, dan Umar 

bin Abdul Azis dilaporkan telah menekankan bahwa 

                                                             
80Direktur Jenderal Pajak (On-line): https://www.pajak.go.id/artikel/pajak-

haramkah 
81Direktur Jenderal Pajak (On-line): https://www.pajak.go.id/artikel/pajak-

haramkah 
82Dudung A.Syukur, Gap Pemikiran Keberadaan Pajak Berdasarkan 

Perspektif Syariat Islam (Dosen Tetap Fe-Uika), h.28. 
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pajak harus dikumpulkan dengan keadilan dan 

kemurahan, tidak diperbolehkan melebihi 

kemampuan rakyat untuk membayar, juga jangan 

sampai membuat mereka tidak mampu memenuhi 

kebutuhan pokok mereka sehari-hari. Abu Yusuf 

mendukung hak penguasa untuk meningkatkan atau 

menurunkan pajak menurut kemampuan rakyat yang 

terbebani. 

2) Ibn Khaldun dalam kitabnya Muqaddimah 

Dengan cara yang sangat bagus 

merefleksikan pemikiran para sarjana Muslim yang 

hidup pada zamannya berkenaan dengan distribusi 

beban pajak yang merata dengan mengutip sebuah 

surat dari Thahir bin Husain kepada anaknya yang 

menjadi seorang gubernur di salah satu provinsi :  

“Oleh karena itu, sebarkanlah pajak pada 

semua orang dengan keadilan dan pemerataan, 

perlakukan semua orang sama dan jangan memberi 

perkecualian kepada siapapun karena kedudukannya 

di masyarakat atau kekayaan, dan jangan 

mengecualikan kepada siapapun sekalipun itu adalah 

petugasmu sendiri atau kawan akrabmu atau 

pengikutmu. Dan jangan kamu menarik pajak dari 

orang melebihi kemampuan membayarnya”. 

3) M. Umer Chapra dalam Islam And The Economic 

Challenge 

M. Umer Chapra menyatakan: hak negara 

islam untuk meningkatkan sumber-sumber daya 

lewat pajak di samping zakat telah dipertahankan 

oleh sejumlah fuqaha yang pada prinsipnya telah 

mewakili semua mazhab fiqih. Hal ini disebabkan 

karena dana zakat dipergunakan pada prinsipnya 

untuk kesejahteraan kaum miskin padahal negara 

memerlukan sumber-sumber dana yang lain agar 

dapat melakukan fungsi-fungsi alokasi, distribusi, 

dan stabilisasi secara efektif. Hak ini dibela para 
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fuqaha berdasarkan hadis Nabi yaitu: Nabi 

shalallahu „alaihi wa salam bersabda, 

َكاجِ  إِىَّ فٍِ اْلَواِل َحقًّّا ِسَىي الزَّ  

“Sesungguhnya pada harta ada kewajiban/hak 

(untuk dikeluarkan) selain harta zakat.” (HR At-

Tirmidzi no 596 - Kitab Zakat)83
 

Hadits ini menjadi dalil bahwa bagi pemilik 

harta (orang-orang kaya) ada pungutan tambahan 

yang harus ditunaikan selain zakat. Sebagaimana 

zakat, pungutan tersebut pun demi maslahat 

masyarakat umum. 

4) Hasan al-Banna, dalam bukunya Majmuatur-Rasa‟il 

Mengatakan: melihat tujuan keadilan sosial 

dan distribusi pendapatan yang merata, maka sistem 

perpajakan progresif tampaknya seirama dengan 

sasaran-sasaran islam. 

5) Ibnu Taimiyah dalam Majmuatul Fatawa 

Ibnu Taimiyah mengatakan: larangan 

penghindaran pajak sekalipun itu tidak adil 

berdasarkan argument bahwa tidak membayar pajak 

oleh mereka yang berkewajiban akan mengakibatkan 

beban yang lebih besar bagi kelompok lain. 

6) Abdul Qadim Zallum dalam Al-Amwal fi Daulah al-

Khilafah 

Abdul Qadim Zallum mengatakan: berbagai 

pos pengeluaran yang tidak tercukupi oleh baitul mal 

adalah menjadi kewajiban kaum muslimin. Jika 

berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran itu 

tidak dibiayai, maka akan timbul kemudharatan atas 

kaum muslimin, padahal Allah juga telah 

mewajibkan negara dan umat untuk menghilangkan 

kemudharatan yang menimpa kaum Muslimin. Jika 

terjadi kondisi tersebut, negara mewajibkan kaum 

Muslimin untuk membayar pajak, hanya untuk 

                                                             
83Kitab Zakat, No. 596 
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menutupi (kekurangan biaya terhadap) berbagai 

kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang 

diwajibkan, tanpa berlebih. 

Ada 5 alasan yang membolehkan kewajiban 

pajak di samping pembayaran zakat yang harus di 

laksanakan kaum muslim, yaitu: 
84

 

1) Jaminan atau solidaritas sosial merupakan suatu 

kewajiban.  

Pajak merupakan sumber pembiayaan bagi 

kebutuhan sosial oleh karena itu, apabila dana zakat 

tidak mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan sosial 

tersebut, maka dibolehkan adanya pungutan-

pungutan di luar zakat seperti pajak.  

2) Sasaran zakat itu terbatas, sedangkan pembiayaan 

banyak sekali. 

Zakat harus di gunakan pada sasaran yang di 

tentukan oleh syariah dan menempati fungsinya 

yang utama dalam menegakkan solidaritas sosial 

.atas dasar itu ulama berpendapat bahwa zakat tidak 

boleh di pergunakan untuk membangun jembatan , 

perbaikan jalan dan yang lainnya. Maka untuk 

membiayai kepentingan umum dibolehkan adanya 

ketentuan pajak bagi kaum muslim.  

3) Kaidah-kaidah hukum syara‟.  

Dengan menggunakan kaidah yang 

berlandaskan nash (yaitu Al-Qur‟an dan Sunnah), 

pajak bukan hanya dibolehkan, tetapi juga 

diwajibkan pemungutannya untuk merealisasikan 

kepentingan umat dan negara, apabila sumber 

penerimaan lain tidak mencukupi.  

4) Jihad atas harta dan tuntutannya yang besar.  

Islam mewajibkan kepada umatnya untuk 

berjihad di jalan Allah dengan harta jiwa. Salah satu 

                                                             
84Dedi, “Hukum Kewajiban Membayar Pajak Dan Zakat Dalam Islam”. 

Jurnal Penelitian & Pengabdian, Vol.5, No,2. (Juli-Desember 2017),H.215. 
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bentuk jihad dengan harta yang diperintahkan adalah 

kewajiban lain di luar zakat.  

5) Kerugian dibalas dengan keuntungan.  

d. Syarat Pemungutan Pajak Menurut Syariah 

Menurut Yusuf Qardhawi adapun syarat 

pemungutan pajak yaitu:
85

 

1) Benar-benar harta itu dibutuhkan dan tidak ada 

sumber lain. 

2) Pembagian beban pajak yang adil. 

3) Pajak hendaknya dipergunakan untuk kepentingan 

umat bukan untuk maksiat. 

4) Persetujuan para ahli dan para cendekiawan. 

e. Tujuan Penggunaan Pajak Menurut Syariah 

Tujuan pajak itu adalah untuk membiayai 

berbagai pos pengeluaran negara, yang memang di 

wajibkan atas mereka (kaum musim) pada saat kondisi 

baitul mal lagi kosong atau tidak mencukupi. Jadi, ada 

tujuan yang mengikat dari di bolehkanya memungut 

pajak itu yaitu pengeluaran yang memang sudah menjadi 

kewajiban kaum muslim,dan adanya suatu kondisi 

kekosongan kas negara. Jika menyalahi keduanya maka 

jelaslah haram pajak itu di pungut.
86

 

Menurut Zallum, ada 6 jenis pengeluaran yang 

biasa dibiayai oleh pajak antara lain pembiayaan jihad, 

pembiayaan untuk pengadaan dan pengembangan industri 

militer, pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pokok 

orang fakir, miskin dan ibnu sabil, pembiayaan untuk gaji 

pegawai Negara, untuk kemaslahatan atau fasilitas umum 

serta untuk penanggulangan bencana. 

5) Kontribusi 

a. Definisi Kontribusi 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia 

pengertian kontribusi adalah sumbangan, sedangkan 

                                                             
85Yusuf Qardhawi,Hukum Zakat,H.1079 
86Didin Hafiudhin .Zakat Dalam Perekonomian Modern (Jakarta:Gema 

Insani Press),Hlm.52-55 
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menurut kamus ekonomi kontribusi adalah sesuatu yang 

diberikan bersama- sama dengan pihak lain untuk tujuan 

biaya, atau kerugian tertentu atau bersama.
87

 

Kontribusi adalah hasil manfaat dari suatu 

pekerjaan baik berupa uang maupun jasa yang dapat 

dihitung berdasarkan suatu nilai. Jadi yang dimaksud 

kontribusi dalam penelitian ini adalah sumbangan yang 

didapat dari pajak hotel dalam rangka menunjang 

pendapatan asli daerah Kota Bandar Lampung. 

b. Rumus Kontribusi 

Rumus yang digunakan untuk menghitung 

kontribusi ialah sebagai berikut: 

 

Kontribusi:  Realisasi Pajak Hotel       x 100% 

  Realisasi PAD 

 

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri 

Nomor: 690.900/327 tahun 1996 klasifikasi kriteria 

kontribusi adalah sebagai berikut:  

1) persentase 0,00%-10% masuk dalam kriteria Sangat 

Kurang 

2) persentase 10,10%-20% masuk dalam kriteria 

Kurang 

3) persentase 20,10%-30% masuk dalam kriteria 

Sedang 

4) persentase 40,10%-50% masuk dalam kriteria Baik 

5) persentase >50% masuk dalam kriteria Sangat Baik. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
87Poerwardarminta, W.J.S, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka,2006),Hal.925 



46 

 

B. Pengajuan Hipotesis 

Pengajuan hipotesis dalam penelitian ini dilakukakan 

menggunakan hipotesis deskriptif. Hipotesis deskriptif adalah 

dugaan tentang nilai suatu variabel mandiri namun tidak 

membuat perbandingan atau hubungan.
88

 

Pengajuan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Ho : ≥ 50%, (lebih besar atau sama dengan), Pajak Hotel 

memberikan kontribusi lebih besar atau sama dengan  dari 50% 

Pendapatan Asli Daerah. 

Ha : <50%, (lebih kecil), Pajak Hotel memberikan kontribusi 

lebih kecil dari 50% Pendapatan Asli Daerah. 

. 

                                                             
88Wahdan Najib Habiby, Statistika Pendidikan, (Surakarta: Muhammadiyah 

University Press, 2017), h.181. 
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