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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Suatu negara dalam menjalankan penyelenggaran pemerintahan 

membutuhkan dana yang besar untuk membiayai segala kebutuhan pelaksanaan 

pembangunan. Meningkatnya kebutuhan pembangunan mendorong pemerintah  

untuk meningkatkan pendapatan dan bersikap arif serta jujur dalam mengelola 

setiap pendapatan masuk maupun mengelola setiap pengeluaran yang dikeluarkan. 

Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan adalah 

melalui penerimaan pajak. Pajak memiliki peranan penting dalam pelaksanaan 

pembangunan suatu negara yang membutuhkan dana besar untuk kemajuan 

negara. Pajak merupakan salah satu elemen penting dalam mengelola pendapatan 

nasional, terutama di negara maju dan telah memainkan peran penting dalam 

masyarakat beradab sejak ribuan tahun yang lalu (Widiastuti dan Laksito, 2014). 

Pajak sangat penting bagi pembangunan negara Indonesia karena pajak 

memberikan konstribusi terbesar bagi pemasukan negara (Winerungan, 2013).  

Penerimaan pajak dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Pada tahun 2009 

penerimaan pajak sebesar Rp 725,843 triliun dari total penerimaan dalam negeri 

dan hibah sebesar Rp 985,7256 triliun atau sebesar 73,63%. Di tahun 2013 

konstribusi penerimaan pajak sebesar 78% atau sebesar Rp 1.192,994 triliun dari 

total penerimaan dalam negeri dan hibah sebesar Rp 1.529,673 triliun 

(www.bps.go.id). Hal tersebut menunjukkan bahwa dari tahun 2009 hingga tahun 

http://www.bps.go.id/
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2013 penerimaan pajak mengalami kenaikan dan konstribusi penerimaan pajak 

untuk pendapatan negara lebih besar dari penerimaan bukan pajak. 

Pemerintah memanfaatkan pajak untuk mengadakan pembangunan dan 

penyediaan prasarana umum bagi masyarakat, seperti: berupa jalan raya, 

jembatan, penerangan jalan, saluran air, halte, rumah sakit, sekolah, dan berbagai 

kepentingan umum lainnya yang ditujukan untuk kesejahteraan bagi masyarakat. 

Pembangunan meliputi pembangunan nasional dan daerah. Pembangunan 

Nasional adalah pembangunan yang dilaksanakan pada wilayah negara secara 

menyeluruh. Sedangkan Pembangunan Daerah adalah pembangunan yang 

dilaksanakan pada masing-masing daerah. 

Dengan adanya kebijaksanaan mengenai pelaksanaan otonomi daerah, tiap 

daerah mempunyai tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-

undangan. Termasuk juga pemerintah daerah untuk menggali sumber penerimaan 

daerah untuk meningkatkan penerimaan atau pendapatan daerah. Sumber 

penerimaan daerah dapat diperoleh dari pendapatan asli daerah (PAD), dana 

perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Salah satu komponen 

pendapatan asli daerah (PAD) adalah berupa penerimaan dalam sektor pajak 

daerah. 

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang 

penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan 

daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah 

dan restribusi daerah, yang disebut pajak daerah adalah konstribusi wajib kepada 
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daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, sesuai 

undang-undang, tidak dapat imbalan secara langsung, dan digunakan untuk 

keperluan daerah. Pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak 

penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air 

tanah, pajak sarang burung walet, PBB perdesaan dan perkotaan, serta bea 

perolehan hak atas tanah dan bangunan merupakan jenis pajak kabupaten/kota. 

Salah satu pajak daerah yang potensinya semakin naik seiring dengan 

berkembangnya pariwisata di Kota Surakarta adalah Pajak hotel. Hal tersebut 

dapat diamati dari jumlah hotel yang terdaftar di Dinas Pendapatan, Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Kota Surakarta.  

Tabel 1.1 

Perkembangan Pendaftaran Wajib Pajak Hotel Pada DPPKA Kota Surakarta 

Tahun 2009 s/d 2014 (Dalam Unit) 

              

Jenis 
Tahun 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Hotel Bintang IV 5 6 6 6 6 7 

Hotel Bintang III 4 4 4 5 7 7 

Hotel Bintang II 4 4 5 6 6 6 

Hotel Bintang I 5 5 5 5 6 6 

Hotel Melati III 24 25 25 24 28 29 

Hotel Melati II 40 43 43 42 41 40 

Hotel Melati I 42 44 47 49 49 46 

Home Stay/Penginapan 3 4 4 7 7 7 

Kost 72 87 89 101 105 108 

JUMLAH 199 222 228 245 255 256 

Sumber: DPPKA Kota Surakarta, Tahun 2014 

Meningkatnya para wisatawan yang berkunjung serta event budaya yang 

banyak diselenggarakan di Kota Surakarta untuk menarik para wisatawan 

mengakibatkan permintaan atas tempat penginapan sementara bagi para 
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wisatawan luar kota maupun luar negeri semakin meningkat. Tak hanya para 

wisatawan berkunjung yang meningkat, para investor dan para wirausaha yang 

terjun di bisnis perhotelan juga meningkat. Oleh sebab itu, sekarang dapat dilihat 

sisi sudut Kota Surakarta mulai banyak pembangunan hotel. Pajak hotel di Kota 

Surakarta sesungguhnya telah diatur dalam peraturan daerah (PERDA) Kota 

Surakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang pajak daerah. Pedoman pelaksanaan pajak 

hotel di Kota Surakarta diatur dalam Peraturan Walikota Surakarta Nomor 33 

Tahun 2013. 

Seiring meningkatnya jumlah hotel yang berada di Kota Surakarta 

menandakan bahwa semakin banyak jumlah wajib pajak hotel. Akan tetapi, 

kepatuhan sebagian wajib pajak hotel masih rendah. Penerimaan pajak hotel di 

DPPKA Kota Surakarta sebenarnya masih dapat terus digali dengan 

meningkatkan kualitas pelayanan, kewajiban moral, dan sanksi perpajakan. 

Kualitas pelayanan yang diberikan membuat wajib pajak merasa puas/senang atas 

apa yang dilayani kepada mereka. Pemberian pelayanan yang baik dapat 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak secara sukarela 

(Putri dan Jati, 2013). Kualitas pelayanan yang baik mendorong wajib pajak untuk 

terus meningkatkan kewajiban moralnya dalam memenuhi kewajiban perpajakan. 

Menurut Ajzen (2002) seperti dikutip Putri dan Jati (2013), etika, prinsip hidup, 

perasaan bersalah merupakan kewajiban moral yang dimiliki setiap seseorang 

dalam melaksanakan sesuatu. 

Sanksi perpajakan juga diperlukan untuk memberikan efek jera bagi 

mereka yang melanggar perundang-undangan perpajakan. Efek jera bertujuan agar 
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tingkat kepatuhan wajib pajak lebih meningkat. Untuk mencegah ketidakpatuhan 

serta untuk mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya 

maka haruslah diberlakukan sanksi yang tegas dalam rangka untuk memajukan 

keadilan dan efektivitas sistem pajak (Webley et.al, 1991 dalam Putri dan Jati, 

2013). 

Beberapa kajian teori yang telah dilakukan sebelumnya oleh Sanjaya 

(2014) membahas mengenai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam 

membayar hotel. Dalam penelitian tersebut menggunakan tiga variabel 

independen yaitu kualitas pelayanan, kewajiban moral, dan sanksi perpajakan. 

Dari penelitian Sanjaya (2014) ditemukan bahwa ketiga variabel independen 

tersebut secara parsial berpengaruh positif dan signifikan secara statistik pada 

kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen dalam membayar pajak hotel di 

Dinas Pendapatan Kota Denpasar. 

Berdasar latar belakang masalah di atas peneliti merasa tertarik untuk 

mengetahui lebih lanjut tentang masalah tersebut dan melakukan penelitian 

dengan mengambil judul “PENGARUH KUALITAS PELAYANAN, 

KEWAJIBAN MORAL, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP 

KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK HOTEL DI 

KOTA SURAKARTA”. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh I Putu Adi Putra Sanjaya (2014). Perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian Sanjaya (2014) adalah terletak pada objek 

penelitian. Objek penelitian ini adalah wajib pajak hotel di Kota Surakarta, 
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sedangkan objek penelitian Sanjaya (2014) adalah wajib pajak hotel di Kota 

Denpasar. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasar dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat 

ditarik perumusan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 

dalam membayar pajak hotel di Kota Surakarta? 

2. Apakah kewajiban moral berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam 

membayar pajak hotel di Kota Surakarta? 

3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam 

membayar pajak hotel di Kota Surakarta? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai 

dengan adanya penelitian ini adalah: 

1. Membuktikan secara empiris pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan 

wajib pajak dalam membayar pajak hotel di Kota Surakarta. 

2. Membuktikan secara empiris pengaruh kewajiban moral terhadap kepatuhan 

wajib pajak dalam membayar pajak hotel di Kota Surakarta. 

3. Membuktikan secara empiris pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan 

wajib pajak dalam membayar pajak hotel di Kota Surakarta. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain: 

1. Bagi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta 

Diharapkan menjadi masukan dalam meningkatkan kualitas pelayanan untuk 

menciptakan rasa puas wajib pajak atas pelayanan yang diterima. 

2. Bagi wajib pajak 

Melalui penelitian ini, diharapkan terwujudnya kepatuhan wajib pajak dan 

lebih menyadari pentingnya pajak sebagi sumber pembiayaan negara. 

3. Bagi penulis 

Dapat sebagai sarana untuk penelitian ilmiah yang berkaitan dengan kasus 

nyata yang terjadi di lapangan sehingga menambah pengetahuan penulis. 

4. Bagi peneliti selanjutnya 

Dapat dijadikan referensi bagi penelitian berikutnya baik dari kalangan 

mahasiswa maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan. 

 

E. Sistematika Penulisan 

 Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini akan dibagi menjadi lima 

bab yaitu: 

Bab I adalah Pendahuluan, dalam bab ini berisi latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan yang menggambarkan garis besar pokok pembahasan skripsi secara 

menyeluruh. 
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Bab II adalah Tinjauan Pusataka, dalam bab ini berisi teori-teori yang 

diperlukan untuk menunjang penelitian dan konsep yang relevan untuk membahas 

perumusan masalah penelitian, review penelitian terdahulu, kerangka pemikiran 

dan perumusan hipotesis. 

Bab III adalah Metode Penelitian, dalam bab ini berisi tentang metode 

yang dilakukan dalam penelitian, yaitu meliputi jenis penelitian, objek penelitian, 

populasi dan sampel, teknik pengambilan sampel, data dan sumber data, teknik 

pengumpulan data, definisi operasional variabel penelitian dan pengukurannya, 

serta teknik analisis data yang digunakan. 

Bab IV adalah Analisis Data dan Pembahasan, dalam bab ini berisi tentang 

gambaran umum objek penelitian, deskripsi data hasil penelitian, uji kualitas data, 

uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda, uji hipotesis dan pembahasan hasil 

penelitian. 

Bab V adalah Penutup, dalam bab ini berisi simpulan dari hasil penelitian, 

saran-saran yang dapat dijadikan bahan masukan untuk penelitian selanjutnya dan 

keterbatasan penelitian. 


