
 

Jurnal Ekonomi dan Manajemen STIE Dharma Negara 

Vol 3 Juni 2017   ISSN LIPI 2540-8364 

1 

ANALISIS EFEKTIVITAS PENARIKAN 

PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN TERHADAP PENINGKATAN 

PENDAPATAN ASLI DAERAH 

KABUPATEN KARAWANG PROVINSI JAWA BARAT INDONESIA 

 

 

Heriyanto 

Risna Haryati 

Taufik Irfani 

Email: heriyanto-2000@gmail.com 

Program Studi Akuntansi, STIE Dharma Negara 
 

ABSTRACT 

 

This study aims to examine empirically the effect of Hotel Tax Withdrawal, Restaurant 

Tax Withdrawal, Against Increasing Local Income Karawang regency. This analysis uses the 

independent variables of Hotel Tax and Restaurant Tax. The dependent variable is the 

Original Revenue. 

The sample of this study is the target data and the realization of the budget year 20011-

2016 which the author can from the office DPPKAD Karawang regency. The sample is done 

by purposive sampling method. Data collection is done by taking secondary data obtained 

directly from the data in the office DPPKAD Karawang regency. Statistical methods using 

Multiple Linear Regression Analysis, by testing the hypothesis of F and T statistical tests. 

The results of this study indicate that the withdrawal of restaurant tax is significantly 

positive affect revenue local revenue, but for the withdrawal of hotel tax positively affect the 

revenue of the original region though not yet significant. 
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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh penarikan Pajak Hotel, 

Penarikan Pajak Restoran, Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten 

Karawang. Analisis ini menggunakan variabel independen yaitu Pajak Hotel dan Pajak 

Restoran. Variabel dependennya adalah Pendapatan Asli Daerah. 

Sampel penelitian ini adalah data target dan realisasi tahun anggaran 20011-2016 

yang penulis dapat dari kantor DPPKAD Kabupaten Karawang. Sampel dilakukan dengan 

metode purposivesampling. Pengumpulan data dilakukan dengan pengambilan data skunder 

yang diperoleh langsung dari data-data yang ada di kantor DPPKAD Kabupaten Karawang. 

Metode statistik menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda, dengan pengujian hipotesis 

uji statistik F dan T. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penarikan Pajak Restoran secara signifikan 

positif mempengaruhi penerimaan pendapatan asli daerah, Namun untuk penarikan Pajak 

Hotel secara positif mempengaruhi penerimaan pendapatan asli daerah walaupun belum 

signifikan. 

 

Kata Kunci : Pengaruh, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pendapatan Asli Daerah 

 

PENDAHULUAN 
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Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi 

dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan 

kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Undang-undang dasar 1945 

merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan otonomi dengan memberikan 

kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah. 

Dengan ditetapkan undang-undang No.34/2000 tentang perubahan atas undang-undang 

No.18/1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagai salah satu upaya untuk 

mewujudkan otonomi daerah yang luas nyata dan bertanggung jawab, pembiayaan 

pemerintahan dan pembangunan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, khususnya 

yang bersumber dari pajak daerah perlu ditingkatkan sehingga kemandirian daerah dalam hal 

pembiayaan penyelenggaraan pemerintah didaerah dapat terwujud (Ardiansyah : 2010). 

Pendapatan asli daerah merupakan penerimaan dari pungutan pajak daerah, retribusi 

daerah, hasil dari perusahaan daerah, penerimaan dari dinas-dinas dan penerimaan lainnya 

yang termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersangkutan, dan merupakan 

pendapatan daerah yang sah. Semakin tinggi peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam 

pendapatan daerah merupakan cermin keberhasilan usaha-usaha atau tingkat kemampuan 

daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (Suhendi, 2007). 

Salah satu pendapatan asli daerah yaitu berasal dari pajak daerah. Pajak daerah di 

Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 terbagi menjadi dua, yaitu 

pajak  Propinsi  dan  pajak  Kabupaten/Kota.  Pembagian   ini  dilakukan   sesuai dengan 

kewenangan pengenaan dan pemungutan masing-masing jenis pajak daerah pada wilayah 

administrasi Propinsi atau Kabupaten/Kota yang bersangkutan. 

Menurut Waluyo (2013:2) Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat 

dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum 

(Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan 

yang gunananya adalah untuk membiayai pengeluaran pengeluaran umum berhubung tugas 

negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Penerimaan potensial sumber pendapatan asli 

daerah hanya dari beberapa pajak dalam arti disini pajak daerah itu tidak semuanya terlaksana 

secara  efisien.  Hal ini karena di beberapa pemerintah daerah penerimaan yang potensial hanya 

berasal dari pajak hotel, pajak restoran, pajak tontonan, pajak parkir dan pajak reklame saja. 

Menurut Pepinsky (2008) dan Aragon (2009), dana yang diperoleh pemerintah daerah 

paling besar berasal dari pajak daerah, retribusi daerah dan dana dari pemerintah pusat, yang 

digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Pajak bukan hanya berfungsi 

memasukan uang ke kas negara tetapi juga wujud partisipasi masyarakat dalam pembangunan 

dengan memenuhi kewajiban kenegaraan dalam upaya peningkatan kemandirian bangsa dalam 

pelaksanaan pembangunan nasional. 

Kabupaten Karawang mempunyai banyak potensi pajak daerah yang masih harus digali 

oleh pemerintah setempat. Adapun sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Kabupaten Karawang yang berasal dari penarikan pajak daerah. Dari beberapa pajak yang ada 

menurut sumbernya dapat digolongkan menjadi 2 yaitu pajak yang berasal dari fasilitas yang 

sengaja dibuat seperti hotel dan restoran, reklame dan penerang jalan. Sedangkan pajak galian 

dan sarang burung adalah pajak karena pemanfaatan alam atau lingkungan hidup yang dapat 

menjadi sumber dan penunjang hidup bagi masyarakat sekitar demi kelangsungan hidup dan 

kesejahteraan masyarakat. (Bagus, 2007). 

Mengingat Kota Karawang memiliki wilayah industri yang cukup besar di Indonesia, 

secara tidak langsung menarik para investor maupun para pekerja asing untuk datang dan 

tinggal sementara di karawang. sehingga membutuhkan tempat tinggal sementara agar lebih 

cepat dan efisien. Oleh karena itu banyak di dirikan hotel, restoran serta pusat perbelanjaan dan 

hiburan yang di pengaruhi oleh banyaknya pendatang serta investor yang bekerja maupun 
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tinggal sementara di Karawang. Sehingga untuk memfasilitasinya diperlukan sarana dan 

prasarana yang dapat menambah kenyamanan para investor maupun wisatawan yang datang 

ke kota Karawang. 

Selain itu, berdasarkan pengamatan penulis bahwa didirikannya Hotel, restoran serta 

pusat perbelanjaan dan hiburan di sekitar kawasan industri di Kota Karawang, dapat 

memberikan dampak positif terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai Pajak Daerah terkait Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli 

Daerah Kabupaten Karawang 

 

KAJIAN PUSTAKA 

 

Efektivitas 
 

Efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang 

yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. 

Menurut Sondang dalam Othenk (2008: 4), Efektivitas adalah pemanfaatan sumber 

daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya 

untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas 

menunjukan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil 

kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti semakin tinggi ke efektivitasannya. 

Sejalan dengan pendapat tersebut, Abdurahmat dalam Othenk (2008: 7), Efektivitas 

adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara 

sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya. 

Dapat disimpulkan bahwa Efektivitas berkaitan dengan terlaksananya semua tugas 

pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu dan partisipasi aktif dari anggota serta merupakan 

keterkaitan antara tujuan dan hasil yang dinyatakan dan menunjukan derajat kesesuaian antara 

tujuan yang dinyatakan dengan hasil yang dicapai. 

 

Pajak 

 

Menurut Waluyo (2013:2) Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat 

dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum 

(Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan 

yang gunananya adalah untuk membiayai pengeluaran pengeluaran umum berhubung tugas 

negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari 

sektor swasta kepada sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib 

dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan 

langsung dan proporsional agar pemerintah dapat melaksanakan tugas – tugasnya untuk 

menjalankan pemerintahan. 

Agar negara dapat mengenakan pajak kepada warganya atau kepada orang pribadi atau 

badan lain yang bukan warganya, tetapi mempunyai keterkaitan dengan negara tersebut, tentu 

saja harus ada ketentuan – ketentuan yang mengaturnya. Sebagai contoh di Indonesia, secara 

tegas dinyatakan dalam Pasal 23 Ayat (2) Undang – Undang Dasar 1945 bahwa segala pajak 

untuk keuangan negara ditetapkan berdasarkan undang – undang. Untuk dapat menyusun suatu 
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undang – undang perpajakan, diperlukan asas – asas atau dasar – dasar yang akan dijadikan 

landasan oleh negara untuk mengenakan pajak. Terdapat beberapa asas yang dapat dipakai oleh 

negara sebagai asas dalam menentukan wewenangnya untuk mengenakan pajak, khususnya 

untuk mengenakan pajak penghasilan. Asas utama yang sering digunakan oleh negara sebagai 

landasan untuk mengenakan pajak adalah : 

 

- Asas Domisili 

 

Disebut juga asas kependudukan (domicile/residence principle). Berdasarkan asas ini 

negara akan menganakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang 

pribadi atau badan, apabila untuk kepentingan perpajakan, orang pribadi tersebut merupakan 

penduduk (residence) atau berdomisili di negara itu atau apabila badan yang bersangkutan 

berkedudukan di negara itu. Dalam kaitan ini tidak dipersoalkan dari mana penghasilan yang 

akan dikenakan pajak itu berasal. Itulah sebabnya bagi negara yang menganut asas ini, dalam 

sistem pengenaan pajak terhadap penduduknya akan menggabungkan asas domisili 

(kependudukan) dengan konsep pengenaan pajak atas penghasilan baik yang diperoleh di 

negara itu maupun penghasilan yang diperoleh di luar negeri (world wide income concept). 

 

- Asas Sumber 

 

Negara yang menganut asas sumber akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang 

diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan hanya apabila penghasilan yang akan 

dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan 

dari sumber – sumber yang berada di negara itu. Dalam asas ini, tidak menjadi persoalan 

mengenai siapa dan apa status dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan tersebut 

sebab yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah objek pajak yang timbul atau berasal 

dari negara itu. Contoh : tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia maka dari penghasilan 

yang di dapat di Indonesia akan dikenakan pajak oleh pemerintah indonesia. 

 

- Asas Kebangsaan (nasionalis) 

 

Dalam asas ini yang menjadi pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang 

atau badan yang memperoleh penghasilan. Berdasarkan asas ini, tidaklah menjadi persoalan 

dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak berasal. Seperti halnya dari asas domisili, 

sistem pengenaan pajak berdasarkan asas nasionalitas ini dilakukan dengan cara 

menggabungkan asas nasionalitas dengan konsep pengenaan pajak atas world wide income. 

Tatacara Pemungutan Pajak 

 

• Stelsel Nyata 

 

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), pemungutan dilakukan 

pada akhir tahun pajak setelah penghasilan sesungguhnya diketahui. 

 

• Stelsel Anggapan (fictieve stelsel) 

 

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur undang – undang tanpa 

menunggu akhir tahun dan tidak berdasarkan keadaan sesungguhnya. 
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Pendapatan Asli daerah 

 

Pengertian pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 

2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa 

“Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah 

yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. 

Menurut Warsito (2001:128) Pendapatan Asli Daerah “Pendapatan asli daerah (PAD) 

adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD 

terdiri dari: pajak daerah, restribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan 

pendapatan asli daerah lainnya yang sah”. 

Sedangkan menurut Herlina Rahman(2005:38) 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 otoda sebagai perwujudan asas desentralisasi. 

Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah 

sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam 

rnelaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai  dengan kebutuhannya guna 

memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dan pemerintah tingkat atas (subsidi). 

Dengan demikian usaha peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya dilihat dari perspektif 

yang Iebih luas tidak hanya ditinjau dari segi daerah masing-masing tetapi dalam kaitannya 

dengan kesatuan perekonomian Indonesia. Pendapatan asli daerah itu sendiri, dianggap sebagai 

alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan 

pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin. Oleh karena itu 

peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki setiap daerah. (Mamesa, 

1995:30). 

Pajak daerah adalah pajak yang di kelola oleh pemerintah daerah (baik pemerintah 

daerah TK.I maupun pemerintah daerah TK.II) dan hasil di pergunakan untuk membiayai 

pengeluaran rutin dan pembangunan daerah (APBD) (Tony Marsyahrul 2004:5) Pajak adalah 

iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan 

langsung yang seimbang yang dapat di paksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku di gunakan untuk membiayai penyelenggarakan pemerintah daerah dan 

pembangunan daerah (Mardiasmo, 2002:5). 

 Berdasarkan Undang-Undang No.34 Tahun 2000 jenis-jenis pajak daerah adalah 

sebagai berikut :  

Pajak Daerah Kabupaten/Kota menurut UU 34/2000 terdiri dari 

- Pajak Hotel. 

- Pajak Restoran. 

- Pajak Hiburan. 

- Pajak Reklame. 

- Pajak Penerangan Jalan. 

- Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C. 

- Pajak Parkir. 

 

Tarif Pajak Daerah 
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Tarif pajak merupakan dasar pengenaan besarnya pajak yang harus dibayar subjek pajak 

terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Tarif pajak pada umumnya dinyatakakan 

dengan persentase. 

Menurut Rismawati Sudirman, SE., M.SA. dan Antong Amiruddin, SE., M.Si Tarif pajak 

ialah ketentuan persentase (%) atau jumlah (rupiah) pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak 

sesuai dengan dasar pajak atau objek pajak. (2012:9). 

Menurut Prof. Supramono, SE., MBA., DBA dan Theresia Woro Damayanti SE. Tarif 

pajak adalah tarif yang dipakai untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar. Secara 

umum, tarif pajak dinyatakan dalam bentuk persentase. (2010:7). 

Berdasarkan sifatnya, tarif pajak digolongkan menjadi 4 jenis/kelompok seperti berikut ini : 

 

1. Tarif Pajak Proporsional (sebanding) : tarif pajak proporsional yaitu tarif pajak yang 

menggunakan persentase yang tetap untuk setiap dasar pengenaan pajak. Contohnya : Pajak 

Pertambahan Nilai. 

2. Tarif Pajak Degresif (menurun) : tarif pajak degresif yaitu tarif pajak dengan menggunakan 

persentase yang menurun untuk setiap dasar pengenaan pajak. 

3. Tarif Pajak Konstan (tetap) : Tarif pajak konstan yaitu tarif pajak yang tetap untuk setiap 

dasar pengenaan pajak atau besarnya pajak yang dibayarkan jumlahnya sama. 

4. Tarif Pajak Progresif (naik) : tarif pajak progresif yaitu pajak dengan persentase yang 

semakin menaik atau meningkat untuk setiap dasar pengenaan pajak. Contohnya : Pajak 

Penghasilan dan Pajak Kendaraan Bermotor. 

Tarif Pajak daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah diatur dalam undang-undang 

nomor 34 tahun 2000 yang ditetapkan dengan pembatasan tarif paling tinggi, yang berbeda 

untuk setiap jenis pajak daerah, yaitu : 

• Tarif Pajak Kendaraan Bermotor & Kendaraan di Atas Air ditetapkan paling tinggi5%. 

• Tarif Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor & Kendaraan di Atas Air ditetapkan paling 

tinggi 10%. 

• Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi 5%. 

• Tarif Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan ditetapkan 

paling tinggi 20%. 

• Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi 10%. 

• Tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi 10%. 

• Tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi 35%. 

• Tarif pajak reklame ditetapkan paling tinggi 25%. 

• Tarif pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi 10%. 

• Tarif pajak pengambilan bahan galian golongan C ditetapkan paling tinggi 20%. 

• Tarif pajak parkir ditetapkan paling tinggi 20%. 

Penetapan tarif pajak provinsi berbeda dengan penetapan tarif pajak kabupaten/kota yang 

ditetapkan dengan peraturan daerah. Dengan memerhatikan kondisi masing-masing daerah 

kabupaten/kota, tarif  untuk pajak kabupaten/kota dapat ditetapkan tidak seragam. Hal ini, 

antaralain dengan mempertimbangkan bahwa tarif yang berbeda untuk jenis-jenis pajak 

kabupaten/kota. 

 Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 Ayat (2) : “Segala Pajak Untuk Keperluan Negara 

Berdasarkan Undang-Undang”. Dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah 
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adalah : “Undang-Undang No.18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 

sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang No.34 Tahun 2000. 

 Pedoman tata cara pemungutan pajak daerah diatur Keputusan Menteri Dalam Negeri 

No.170 Tahun 1997 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 43 Tahun 1999 Tentang Sistem 

Dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah. Sistem Dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah 

 Pendaftaran dan Pendataan 

 

Kegiatan pendaftaran dan pendataan untuk wajib pajak baru dengan cara penetapan kepala 

daerah (Official Assessment) terdiri dari 

a) Pendaftaran 

b) Pendataan 

c) Formulir / kartu dan daftar 

Kegiatan Pendaftaran Dengan Cara Dibayar Sendiri (Self Assesment) terdiri dari : 

a) Menyiapkan formulir pendaftaran 

b) Menyerahkan formulir pendaftaran kepada wajib pakak setelah dicatat dalam daftar 

formulir pendaftaran. 

c) Menerima dan memeriksa kelengkapan formulir pendaftaran yang telah di isi oleh wajib 

pajak dan atau yang diberi kuasa 

d) Formulir / kartu dan daftar. 

Kegiatan pendataan dengan cara dibayar sendiri (Self Assesment) untuk wajib pajak yang 

sudah memiliki NPWPD terdiri dari : 

a) Menyerahkan formulir pendataan 

b) Menerima dan memeriksa kelengkapan formulir pendataan (SPTPD) yang telah di isi oleh 

wajib pajak atau yang diberi kuasa 

c) Mencatat data pajak daerah dalam kartu data ke dalam daftar SPTPD (Surat Pemberitahuan 

Pajak Daerah) wajib pajak self assessment. 

d) Formulir dan daftar SPTPD. 

 

Pajak Hotel 
 

 Menurut peraturan daerah No. 26 tentang Pajak Hotel (2002:1) : pajak hotel di sebut pajak 

daerah pungutan daerah atas penyelenggaraan hotel. Hotel adalah Bangunan yang khusus 

disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan atau fasilitas 

lainnya dengan di pungut bayaran, termasuk bangunan yang lainnya yang mengatur,di kelolah 

dan dimiliki oleh pihak yang sama kecuali untuk pertokoan dan perkantoran. Pengusaha hotel 

ialah Perorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha hotel untuk dan atas namanya 

sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya. 

 Objek Pajak Hotel adalah Setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel, 

Objek pajak berupa : 
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1. Fasilitas penginapan seperti gubuk pariwisata (cottage), Hotel, wisma,losmen dan rumah 

penginapan termasuk rumah kost dengan jumlah kamar 15 atau lebih menyediakan 

fasilitas seperti rumah penginapan. 

2. Pelayanan penunjang antara lain : Telepon, faksimilie, teleks, foto copy, layanan cuci, 

setrika, taksi dan pengangkut lainnya disediakan atau dikelolah hotel 

3. Fasilitas Olahraga dan hiburan  

 

 Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas 

pelayanan hotel. Wajib pajak hotel adalah : Pengusaha hotel. Dasar pengenaan adalah : Jumlah 

pembayaran yang dilakukan kepada hotel dan tarif pajak ditetapkan sebesar 10%, Masa pajak 

I (satu) bulan takwim, jangka waktu lamanya pajak terutang dalam masa pajak pada saat 

pelayanan di hotel. 

 Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang  seharusnya dibayar 

kepada hotel. Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). 

Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

5. Pajak Hotel yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat hotel berlokasi. 

 

1 Dasar Pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar 

kepada hotel 

2 Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dan ditetapkan dengan peraturan 

daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. 

 

 

 
3 Perhitungan Pajak Hotel 

Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak 

  = Tarif Pajak x   Jumlah Pembayaran atau yang  

seharusnya dibayar  Kepada Hotel 

Pajak Restoran 
 

Restoran adalah suatu tempat atau bangunan yang diorganisasi secara komersial, yang 

menyelenggarakan. Pelayanan dengan baik kepada semua tamunya baik berupa makan maupun 

minum. Restoran ada yang berlokasi dalam suatu hotel, kantor maupun pabrik, dan banyak 

juga yang berdiri sendiri di luar bangunan  itu. 

Menurut Peraturan Daerah No. 29 tentang Pajak Restoran (2002:1) : pajak restoran yang 

di sebut pajak adalah pungutan daerah atas pelayanan restoran. Restoran atau rumah makan 

adalah : Tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut 

bayaran,tidak termasuk usaha jasa boga atau catering. 

Objek Pajak Restoran yaitu setiap pelayanan yang disediakan dengan 

pembayaran di restoran. Subjek pajak orang pribadi atau badan yang melakukan 

pembayaran atas pelayanan restoran, Wajib pajak rastoran yaitu Pengusaha restoran 

dan tarif pajak di tetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). 
Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau 

minuman dari restoran. Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang 

mengusahakan restoran. 
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Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau 

seharusnya diterima restoran. Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). 

Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 10. Pajak Restoran yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat restoran 

berlokasi. Tarif pajak restoran di tetapkan paling tinggi sebesar 10% dan di tetapkan dengan 

peraturan daerah kabupaten/kota yang  bersangkutan. 

 

Pajak terutang = tarif pajak x dasar pengenaan pajak 

= tariff pajak x jumlah pembayaran yang di terima atau yang seharusnya 

di terima restoran 

Pemungutan pajak restoran tidak dapat di borongkan. Artinya seluruh proses kegiatan 

pemungutan pajak restoran tidak dapat di serahkan kepada pihak ketiga. Walaupun demikian, 

di mungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak, antara 

lain pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak atau 

penghimpun data objek dan subjek pajak. 

Setiap pengusaha restoran (yang menjadi wajib pajak) wajib menhitung, 

memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak restoran yang terutang dengan 

menggunakan SPTPD. Ketentuan ini menunjukan system self assessment, yaitu wajib pajak di 

beri kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan 

sendiri pajak yang terutang. 

Pajak restoran terutang di lunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan 

daerah, misalnya selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan berikutnya dari masa pajak yang 

terutang setelah berakhirnya masa pajak. Penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran dan 

penyetoran pajak di tetapkan oleh bupati/walikota.Pembayaran pajak restoran yang terutang di 

lakukan ke kas daerah, bank, atau tempat lain yang di tunjuk oleh bupati/walikota sesuai waktu 

yang di tentukan dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD. Apabila pembayaran pajak 

di lakukan di tempat lain yang di tunjuk, hasil penerimaan pajak harus di setor ke kas daerah 

paling lambat 1x24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh bupati/walikota. Apabila 

tanggal jatuh tempo pembayaran pada hari libur, pembayaran di lakukan pada hari kerja 

berikutnya. 

Apabila pajak restoran yang terutang tidak di lunasi setelah jatuh tempo pembayaran, 

bupati/walikota atau pejabat yang di tunjuk akan melakukan tindakan penagihan pajak. 

Penagihan pajak di lakukan terhadap pajak terutang dalam SKPD, SKPDKB, STPD, surat 

keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding yang menyebabkan 

jumlah pajak harus di bayar bertambah. Penagihan pajak di lakukan dengan terlebih dahulu 

memberikan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal 

tindakan penagihan pajak. Surat teguran atau  peringatan dikeluarkan tujuh hari sejak saat jatuh 

tempo pembayaran pajak dan di keluarkan oleh pejabat yang di tunjuk oleh bupati/walikota. 

 

METODOLOGI 

Objek Penelitian 
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Lokasi penelitian dimana penulis mengambil data dan seluruh informasi yang 
diperlukan yaitu pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. 
Karawang yang beralamat di Jl. Siliwangi No.02 By Pass Karawang. objek penelitian ini adalah 
Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang, 
khususnya pada Badan Pendapatan Daerah. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang 
merupakan salah satu unsur pelaksana Pemerintahan Daerah Kabupaten Karawang yang 
dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada 
Bupati Karawang. Populasi penelitian ini adalah Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang 

Tahun 2012 sampai dengan 2016. Sampel pada penelitian ini adalah Pajak Hotel dan Pajak 

restoran serta Data Pendapatan Asli daerah kabupaten karawang  Tahun 2012 sampai dengan 

2016. 

Metode dan Variabel Penelitian 

 

Untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis, diperlukan metode penelitian. 

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini yaitu metode 

penelitian kuantitatif. 

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini, metode penelitian yang digunakan oleh penulis 

dalam penyusunan skripsi ini adalah : 

1. Metode Deskriptif Analitis 

Yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data sesuai dengan 

keadaan yang sebenarnya, kemudian menganalisis dan menginterprestasikan data dan 

fakta yang diperoleh untuk memberikan penilaian serta menarik kesimpulan yang 

diperlukan secara umum. 

2. Metode Historis 

yaitu metode yang berdasarkan data historis yang ada pada organisasi yang dilakukan 

dengan cara membaca arsip-arsip yang terdapat dalam data organisasi yang diteliti. 

 

Variabel Penelitian 

 

a. X sebagai variabel bebas (independen variable), adalah variabel yang mempengaruhi 

variabel lain yang tidak terbatas, dengan kata lain variabel bebas adalah suatu variabel 

yang ada atau terjadi mendahului variabel tidak bebasnya. Dalam penelitian ini terdapat 

dua variabel bebas, yaitu : 

X1= Penerimaan Pajak Hotel,  karena variabel ini dapat berdiri sendiri dan dapat 

mempengaruhi Pendapatan Daerah. 

X2= Penerimaan Pajak Restoran, karena variabel ini dapat berdiri sendiri dan dapat 

mempengaruhi Pendapatan Daerah. 

b. Y sebagai variabel tidak bebas (dependent variable), adalah variabel yang dipengaruhi 

atau disebabkan oleh variabel lainnya. Variabel tidak bebas dalam skripsi ini adalah 

Pendapatan Asli Daerah, karena variabel ini dapat dipengaruhi oleh variabel Penerimaan 

Pajak Hotel dan Pajak Restoran. 

Adapun indikator variabel yang digunakan dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 1. Independent Variabel 

Variabel X Indikator Variabel Skala Pengukuran 
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Penerimaan Pajak Hotel 
Jumlah Penerimaan Pajak 

Hotel 
Rasio 

Pajak Restoran 
Jumlah Penerimaan Pajak 

Restoran 
Rasio 

 

Tabel 2. Dependent Variabel 

Variabel Y Indikator Variabel Skala Pengukuran 

Pendapatan Asli Daerah 
Jumlah penerimaan 

Pendapatan Asli Daerah 
Rasio 

 

Teknik Pengumpulan Data 

Untuk keperluan analisis data, maka penulis memerlukan sejumlah data pendukung yang 

berasal dari dalam dan luar organisasi. Teknik pengumpulan data yang berkaitan dengan 

penelitian ini dan menunjang dalam penyusunan penelitian ini adalah : 

a. Wawancara 

Dalam penelitian ini, penulis mengadakan pengumpulan data dengan cara tanya-

jawab dengan pejabat yang berwenang atau bagian lain yang terkait dengan 

penelitian, yaitu pada bagian Pajak Hotel dan Pajak Restoran serta bagian 

Penerimaan pajak daerah lainnya Bapenda Kabupaten Karawang. 

b. Observasi 

Dalam penelitian ini, penulis mengadakan pengumpulan data dengan cara melakukan 

pengamatan langsung terhadap aktifitas BAPENDA Kabupaten Karawang yang erat 

kaitannya dengan dokumen yang dibutuhkan. Data yang dikumpulkan antara lain 

jumlah penerimaan Pajak Hotel dan Restoran serta Pendapatan Asli Daerah 

Kabupaten Karawang. 

c. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan informasi dan data-data 

sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini dengan melalui tinjauan dan kajian 

literarur, peraturan-peraturan, dokumen serta sumber lain yang relevan. 

Analisis Data 

Dalam penelitian ini yang menggunakan perhitungan statistik dengan analisis regresi linear 

berganda dengan menggunakan software SPSS. Sebelum data dianalisa maka perlu dilakukan 

uji asumsi klasik. Pengujian asumsi klasik yang dilakukan dengan uji normalitas, Kolerasi 

Berganda, uji multikkolinearitas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi. Untuk pengujian 

hipotesis dilakukan analisis regresi linier berganda. Setelah melakukan analisis tersebut, 

selanjutnya proses pengujian analisis F dan pengujian analisis T untuk mengetahui apakah 

masing-masing variabel berpengaruh secara parsial maupun secara simultan terhadap variabel 

dependen. 

Uji Asumsi Klasik 

Sebagai suatu metode statistik, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum kita 

menggunakan Analisis Analisis Regresi Linier Berganda. Salah satu syarat yang harus 
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dipenuhi agar dapat menganalisis dengan baik maka harus melakukan asumsi klasik. Asumsi 

klasik ini terdiri dari normalitas, homoskedastisitas, nonmultikolinieritas, dan non autokorelasi. 

Uji Normalitas 

 

 

a. Analisis grafik 

 

Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat grafik 

histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati 

distribusi normal. Metode yang lebih handal adalah dengan melihat normal probability plot 

yang embandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan 

membentuk satu garis lurus diagonal dan plotnya data residual akan dibandingkan dengan garis 

diagonal. Jika distribusi residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya 

akan mengikuti garis diagonalnya. 

 

b. Analisi Statistik 

 

Uji statistik sederhana dapat dilakukan dengan melihat nilai kurtosis dan nilai Z-skewness. Uji 

statistik lain yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non 

parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). 

Pedoman pengambilan keputusan tentang data tersebut mendekati atau merupakan 

distribusi normal berdasarkan uji Kolmogorov Smirnov dapat dilihat dari: 

a) Nilai sig. atau signifikan atau probabilitas < 0,05, maka distribusi data adalah tidak 

normal. 

b) Nilai sig. atau signifikan atau probabilitas > 0,05, maka distribusi data adalah normal. 

 

Korelasi Berganda 

 

Adalah suatu korelasi yang bermaksud untuk melihat hubungan antara 3 atau lebih 

variabel (dua atau lebih variabel dependent dan satu variabel independent). Korelasi berganda 

berkaitan dengan interkolasi variabel variabel independen sebagaimana korelasi mereka 

dengan variabel dependen. Selain itu menurut Riduwan (2012:238) korelasi ganda adalah suatu 

nilai yang memberikan kuatnya pengaruh atau hubungan dua variabel atau lebih secara 

bersama - sama dengan variabel lain. 

   Korelasi berganda (multiple correlation)  merupakan korelasi yang terdiri dari dua 

variaberl bebas (X1, X2) atau lebih, serta satu variabel terikat (Y).  Apabila perumusan 

masalahnya terdiri dari tiga masalah atau lebih, dan hubungan masing masing variabel  di 

hitung menggunakan korelasi sederhana maka diperoleh alur hubungan antar masing masing 

variabel sebagai berikut 

 

                                       X1               rx1y 

    Y rx1x2 
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                                        X2        rx1y 

Gambar 3.1 Korelasi Berganda 

 

Ket:  

r x1x2   = koifisien korelasi berganda 

X1         = Variabel Bebas X1 

X2      = Variabel bebas X2 

rx1y         = koifisien korelasi antara X1 dan Y 

rx2y         = koifisien korelasi antara X2 dan Y 

Rx1x2y   = koifisien korelasi berganda antara X1,X2  dan  Y 

Y        = Variabel dependent 

 

Uji Multikolinieritas 

 

Menurut Ghozali (2005) Uji ini bertujuan untuk menguji apakah di dalam model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Ada tidaknya 

multikolinieritas dapat dideteksi dengan melihat nilai tolenrance dan variance inflation 

(VIF), serta dengan menganalisis matriks korelasi variabel-variabel independen. Nilai 

cut off yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah jika nilai 

VIF tidak lebih dari 5 dan nilai tolerance tidak kurang 0,1 maka model dapat dikatakan 

terbebas dari multikolinieritas. Ada dua cara yang dapat dilakukan jika terjadi 

multikolinieritas, yaitu: 

a. Mengeluarkan salah satu variabel, misalnya variabel independen A dan B saling 

berkolerasi kuat, maka bisa dipilih A atau B yang dikeluarkan dari model regresi. 

b. Menggunakan metode lanjut seperti factor analiysis dan principal components atau 

ridge regression. 

Uji Heterokedastisitas 

 

Menurut Ghozali (2005) Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk melihat apakah di 

dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Ada beberapa cara untuk menguji ada tidaknya situasi 

heteroskedastisitas dalam varian error terms untuk model regresi. Dalam penelitian ini 

menggunkakan metode chart (Diagram Scatterplot), dengan dasar pemikiran bahwa : 

a. Jika ada pola tertentu seperti titik-titik (poin-poin), yang ada membentuk suatu pola 

tertentu yang beraturan (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka 

terjadi heteroskedastisitas. 

b. Jika ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar keatas dan dibawah 0 pada sumbu 

Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Analisis Regresi Berganda 

Menurut Dr. Supardi (Aplikasi Statistika Dalam Penelitian 2013: 239) menyatakan 

bahwa dalam regresi linear berganda ada beberapa variabel bebas (X1), (X2), dan (Xn) 

yang merupakan bagian dari analisis multivariat dengan tujuan untuk menduga besarnya 
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koefisien regresi yang akan menunjukan besarnya pengaruh beberapa variabel 

bebas/independent terhadap variabel tidak bebas/dependent. Dalam uji regresi berganda, 

seluruh variabel bebas dimasukan kedalam perhitungan regresi secara serentak. 

Persamaan umum regresi ganda dengan dua variabel bebas dan satu variabel tidak 

bebas adalah sebagai berikut : 

𝑌 = 𝑎 + 𝑏1 𝑋1 +  𝑏2 𝑋2       

Keterangan : 

X1 = variabel Penerimaan Pajak Hotel 

X2 = variabel Penerimaan Pajak Restoran 

Y = Variabel Pendapatan Asli Daerah 

a = nilai �̂� jika X = 0 

b1 = koefisien korelasi X1 

b2 = koefisien korelasi X2 

                  �̂� = nilai taksir dari Y 

Uji Simultan (Uji-F) 

 

Uji F digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang 

dimasukkan dalam model regresi linier berganda mempunyai pengaruh secara bersama-sama 

(simultan) terhadap variabel dependen. Bentuk pengujiannya adalah : 

Ho : artinya variabel Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran secara simultan mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. 

Ha : artinya variabel Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran secara simultan mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. 

 

Uji ini dilakukan dengan membandingkan signifikan F-hitung dengan F-tabel dengan 

ketenteuan sebagai berikut : 

Jika F-hitung < F-tabel atau sig. > α, untuk α = 5%, maka Ho diterima. 

Jika F-hitung > F-tabel atau sig. < α, untuk α = 5%, maka Ha diterima. 

Uji Parsial (Uji-T) 

 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen yang 

dimasukkan dalam model regresi linier berganda mempengaruhi variabel dependen secara 

parsial. Bentuk pengujiannya adalah : 

Ho : artinya variabel Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran secara parsial mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. 

Ha : artinya variabel Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran  secara parsial mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. 

 

Pengujian dilakukan menggunakan uji-t dengan tingkat pengujian pada α 5% dan derajat 

kebebasan (degree of freedom) atau df = (n-k). Uji ini dilakukan dengan membandingkan t-

hitung dengan t-tabel dengan ketentuan sebagai berikut: 

Jika t-hitung < t-tabel, atau sig. > α =5%, maka Ho diterima. 

Jika t-hitung > t-tabel, atau sig. < α =5%, maka Ha diterima. 

Koefisien Determinasi 
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Pengujian Koefisien Determinasi (R Square) digunakan untuk mengukur proporsi atay 

presentase variabel independen yang diteliti terhadap variasi naik turunnya variabel dependen. 

Koefisien determinasi berkisar anatara nol sampai dengan satu ( 0 ≤ R𝟐 ≤ 1). Hal ini berarti 

bila R𝟐 = 0 menunjukkan tidak adanya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel 

dependen, bila R𝟐 semakin besar mendekati 1, menunjukkan semakin kuatnya pengaruh 

variabel independen terhadap variabel dependen dan bila R𝟐 semakin kecil mendekati nol mka 

dapat dikatakan semakin kecilnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Penyajian Data 

Berikut adalah data terkait Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang telah penulis dapat dari 

hasil penelitian di kantor DPPKAD Kota Karawang tahun anggaran 2011 sampai tahun 2016. 

Tabel 3 

Data Target dan Realisasi Pajak Hotel dan Pajak Restoran 

Tahun Anggaran 2011-2016 
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Uji Normalitas 

Tabel 4 

Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 PajakHotel PajakResto PAD 

N 6 6 6 

Normal 

Parametersa,b 

Mean 
11090034637.

0000 

3126385581

6.6667 

77779800225

9.3334 

Std. 

Deviation 

5992282706.1

9991 

1375891554

7.16871 

25805793180

0.21307 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .162 .139 .194 

Positive .162 .139 .175 

Negative -.150 -.126 -.194 

Kolmogorov-Smirnov Z .397 .339 .476 

Asymp. Sig. (2-tailed) .997 1.000 .977 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
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. 

 

Pada tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa data penelitian terdistribusi Normal. Karena 

nilai signifikansi dari Pajak Hotel 0,997 yang menunjukan angka lebih besar dari standar 

Probabilitas yaitu 0,05. Sedangkan untuk Pajak Hotel mendapatkan nilai signifikansi sebesar 

1.00 lebih besar dari nilai standar probabilitas yaitu 0,05 

Uji Korelasi 

Tabel 5 

Uji Korelasi Berganda 

Correlations 

 PajakHotel PajakResto PAD 

PajakHotel 

Pearson Correlation 1 .350 .544 

Sig. (2-tailed)  .497 .264 

N 6 6 6 

PajakResto 

Pearson Correlation .350 1 .900* 

Sig. (2-tailed) .497  .014 

N 6 6 6 

PAD 

Pearson Correlation .544 .900* 1 

Sig. (2-tailed) .264 .014  

N 6 6 6 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Hasil korelasi pada tabel diatas menunjukkan bahwa : 

1. Pajak Hotel dan Pendapatan Asli Daerah  memiliki nilai korelasi sebesar 0,544  yag 

berada di interval koefisien 0.40 – 0.599, sehingga tingkat pengaruh antara Pajak Hotel 

dan Pendapatan Asli Daerah Sedang. 

2. Hasil korelasi Pajak Restoran dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 0,900 yang 

berada di interval 0,800-1,000, sehingga tingkat pengaruh antara Pajak Restoran dan 

PAD Sangat Kuat.  

 

 

 

Uji Multikolinearitas 

Tabel 6 

Uji Multikolinearitas 

Coefficientsa 
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Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

t Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. 

Error 

Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 

1786519

52584.76

1 

1445315

26080.30

6 

 

1.236 .304 

  

PajakHotel 11.262 9.551 .262 1.179 .323 .878 1.139 

PajakResto 15.169 4.160 .809 3.647 .036 .878 1.139 

a. Dependent Variable: PAD 

 

Dari tabel diatas  dapat dilihat besaran korelasi antar variabel bebas yang mempunyai 

korelasi yang cukup tinggi, maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolinearitas. Hasil 

perhitungan tolerance juga menunjukan : 

 

1. Tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai tolerance kurang dari 10 % yang berarti 

tidak ada korelasi antar variabel bebas yang nilainya lebih dari 95 %. 

2. Hasil perhitungan nilai variance inflaction factor (VIF) juga menunjukan hal yang sama, 

tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai VIF lebih dari 10 (Imam G, 2011).  

 

Dari hasil uji multikolenearitas dapat diambil kesimpulan bahwa variable-variabel yang 

diuji dalam penelitian ini menunjukkan tidak terdapat gejala Multikolinearitas diantara 

variabel independen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regresi Berganda 

Tabel 7 

Regresi Linear Berganda 
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Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

t Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. 

Error 

Beta Tolera

nce 

VIF 

1 

(Constant

) 

178651952

584.761 

144531

526080.

306 

 

1.236 .304 

  

PajakHot

el 
11.262 9.551 .262 1.179 .323 .878 1.139 

PajakRes

to 
15.169 4.160 .809 3.647 .036 .878 1.139 

a. Dependent Variable: PAD 

 

Pada tabel hasil uji di atas diperoleh persamaan regresi linear berganda antara variable 

bebas dan variabel terikat, sebagai berikut: 

Y =-178651952584.761 + 11,262 X1 + 15,169 X2 + e 

Dimana :  Y = Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

  X1 = Pajak Hotel      X2 = Pajak Restoran 

Dari tabel  di atas dapat diketahui bahwa Konstanta intersepsi dari tabel dan persamaan 

di atas bernilai positif yakni 178651952584.761. Hal ini berarti bahwa jika variable bebas 

dianggap konstan, maka besarnya  nilai harga saham  bernilai  sebesar 178651952584.761.  

Koefisien regresi untuk variabel bebas X1 bernilai positif, menunjukkan hubungan 

fungsional antara pajak hotel dengan Pendapatan Asli Daerah berbanding lurus atau searah (β1 

bernilai positif). Koefisien regresi variable X1 sebesar 11, 262  mengandung arti untuk setiap 

pajak hotel  (X1) sebesar satu satuan akan  menyebabkan meningkatnya Harga Saham (Y) 

sebesar 11, 262 .  

Koefisien regresi untuk variabel bebas X2 bernilai positif, menunjukkan hubungan 

fungsional antara pajak restoran dan Pendapatan Asli Daerah berbanding lurus atau searah ( β2 

bernilai positif), Koefisien regresi variabel X2 sebesar 15,169 mengandung arti untuk setiap 

pajak restoran  (X2) sebesar satu satuan akan menyebabkan meningkatnya Pendapatan Asli 

Daerah (Y) sebesar 11,807. 

 

 

 

 

 

Uji Heterokedastisitas 

Grafik scatterplot 



 

Jurnal Ekonomi dan Manajemen STIE Dharma Negara 

Vol 3 Juni 2017   ISSN LIPI 2540-8364 

19 

 

Gambar 1 

 

Berdasarkan output scatterplot di atas, terlihat bahwa titik-titik menyebar dan tidak 

membentuk pola tertentu yang jelas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah 

Heterokedastisitas. 

Uji Determinasi 

Tabel 8 

Uji Determinasi 

 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the Estimate 

1 .933a .870 .784 119888619257.21146 

a. Predictors: (Constant), PajakResto, PajakHotel 

b. Dependent Variable: PAD 

 

Dari data di atas terlihat bahwa koefisien determinasi (R-Square) sebesar 0,870 (nilai 

0,870 adalah pengkuadratan dari nilai koefisien korelasi atau R, yaitu 0,933 x 0,933 = 0,870 ) 

besarnya angka R-square 0,870 sama dengan 87% yang menunjukkan bahwa Pajak Hotel dan 

Pajak Restoran berpengaruh Positif terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 87% sedangkan 

sisanya (100% - 87% = 13%) dijelaskan oleh variabel lain di luar model.  

 

Uji F 

Tabel 9 

Uji F (Uji Simultan) 
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Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 
2898496377428152400000

00.000 
2 

1449248188714076200000

00.000 
10.083 .047b 

Residual 
4311984308220184000000

0.000 
3 

1437328102740061300000

0.000 

  

Total 
3329694808250171000000

00.000 
5 

   

 

 

 

Signifikansi variabel independen secara bersama-sama terhadap dependen juga dapat 

diketahui melalui nilai p-value (sig). Variabel independen secara bersama-sama dikatakan 

memiliki pengaruh Positif signifikan terhadap variabel dependen apabila nilai p-value (sig) 

lebih kecil dari alpha (confidence interval). Dari hasil uji F di atas menunjukkan bahwa nilai F 

hitung sebesar 10,083 dan F tabel sebesar 9,55.  

Karena F hitung lebih besar daripada F tabel, dan nilai p-value adalah 0.0047(sig) lebih 

kecil dari alpha 0.05 (confidence interval), maka dapat disimpulkan bahwa koefisien regresi 

secara keseluruhan adalah berpengaruh positif dan Signifikan Pada Tingkat 5% terhadap 

Pendapatan Asli Daerah, Dimana Ho ditolak dan H1 diterima. Ini berarti terdapat pengaruh 

yang Positif dan signifikan secara bersama-sama antara Pajak Hotel dan Pajak Restoran 

terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uji T (Uji Parsial) 

Tabel 10 

Uji T (Uji Parsial) 
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Model Unstandardized 

Coefficients 

Standar

dized 

Coeffic

ients 

t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Toleranc

e 

VIF 

1 

(Constant) 
178651952

584.761 

14453152

6080.306 

 
1.236 .304 

  

PajakHotel 11.262 9.551 .262 1.179 .323 .878 1.139 

PajakRest

o 
15.169 4.160 .809 3.647 .036 .878 1.139 

a. Dependent Variable: PAD 

 

Dari hasil uji t di atas menunjukkan bahwa nilai t tabel sebesar 3.18245 dan nilai t hitung 

untuk pajak hotel sebesar  1,179. Karena t hitung  <  t tabel, dan nilai p-value adalah 0.323 (sig) 

lebih besar dari alpha 0.05 (confidence interval), artinya pengaruh yang terjadi antara variabel 

pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah pengaruh positif tidak signifikan. 

Hasil statistic  t  hitung untuk pajak restoran  sebesar  3,647 dan t tabel sebesar 3.18245. 

Karena t hitung > t tabel, maka H2 ada di daerah penerimaan, dan nilai p-value adalah 0.036 

(sig) lebih kecil dari alpha 0.05 (confidence interval), artinya pengaruh yang terjadi antara 

variabel pajak restoran berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.  

 

Pembahasan 

Efektivitas penarikan Pajak Hotel terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah 

 

Hasil uji hipotesis Uji T (Uji Parsial) pada Tabel 4.10 dari pengujian data di dalam 

pengujian ini adalah Penarikan Pajak Hotel berpengaruh secara Positif namun tidak signifikan 

terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dikarenakan Pajak Hotel di Kabupaten Karawang masih 

belum memberikan nilai tambah yang signifikan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah 

Kabupaten Karawang. yang dipengaruhi oleh jumlah wajib pajak di kota karawang yang masih 

sedikit. Dapat di ambil kesimpulan dari hasil hipotesis tersebut bahwa penerimaan pajak hotel 

belum dapat memberikan penerimaan yang signifikan untuk meningkatkan penerimaan 

pendapatan asli daerah. 

Efektivitas penarikan Pajak Restoran terhadap peningkatan Pendapatan Asli 

Daerah 
 

Berdasarkan hasil uji hipotesis Uji T (Uji Parsial) pada Tabel 4.10 dalam penelitian ini 

adalah Penarikan Pajak Restoran berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap 

pendapatan asli daerah, hasil hipotesis dari table 4.10 menunjukan angka 3,647 yang dapat di 

kategorikan baik, dikarenakan banyaknya jumlah wajib pajak yang membayarkan hutang 

pajaknya sehingga pajak restoran bisa menunjang pendapatan asli daerah kabupaten karawang. 

Dapat di artikan bahwa pajak restoran sangat berpengaruh dalam meningkatkan penerimaan 

pendapatan asli daerah. 
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Efektivitas penarikan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Penerimaan 

Pendapatan Asli Daerah 

 

Berdasarkan Hipotesis Uji F (Uji Simultan) yang berada pada tabel 4.9 menunjukan 

angka sebesar 10,083. maka dapat disimpulkan bahwa koefisien regresi secara keseluruhan 

adalah berpengaruh positif dan Signifikan Pada Tingkat 5% terhadap Pendapatan Asli Daerah, 

Ini berarti terdapat pengaruh yang Positif dan signifikan secara bersama-sama antara pajak 

hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Dari hasil uji Normalitas yang berada pada Tabel 4.3, dapat disimpulkan bahwa data 

penelitian terdistribusi Normal. Karena nilai signifikansi dari Pajak Hotel 0,997 yang 

menunjukan angka lebih besar dari standar Probabilitas yaitu 0,05. Sedangkan untuk Pajak 

Hotel mendapatkan nilai signifikansi sebesar 1.00 lebih besar dari nilai standar probabilitas 

yaitu 0,05. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisa data dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab 

sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa: 

- Pajak Hotel dan Pajak Restoran berpengaruh simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah 

Kabupaten Karawang terdapat pengaruh yang Positif dan signifikan secara bersama-sama 

antara pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

- Penarikan Pajak Hotel berpengaruh secara Positif namun tidak signifikan terhadap 

Pendapatan Asli Daerah. Dikarenakan Pajak Hotel di Kabupaten Karawang masih belum 

memberikan nilai tambah yang signifikan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah 

Kabupaten Karawang artinya pengaruh yang terjadi antara variabel pajak hotel terhadap 

Pendapatan Asli Daerah adalah pengaruh positif tidak signifikan. 

- Penarikan Pajak Restoran berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pendapatan 

asli daerah artinya pengaruh yang terjadi antara variabel pajak restoran berpengaruh Positif 

dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. yang dapat di kategorikan baik. 

- DPPKAD Kabupaten Karawang perlu mengadakan sosialisasi akan pentingnya pajak Hotel 

dan pajak restoran agar masyarakat lebih tertib untuk membayar pajak, perlu dilakukan 

peninjauan kembali dari segi pengawasan dan pelaksanaan pemungutan pada pajak Hotel 

dan perlu peningkatan pengawasan untuk pajak restoran mengingat semakin banyaknya 

jumlah restoran di Kabupaten Karawang ini 

 

- Bagi peneliti selanjutnya perlu memperluas periode penelitian, misalnya 10 tahun 

kebelakang, serta menambah variabel lainnya seperti seluruh pajak daerah untuk mengetahui 

seberapa besar pengaruhnya terhadap pendapatan asli daerah dan dilakukan pengujian secara 

simultan dan parsial. 

- Untuk para wajib pajak terkait pajak hotel dan pajak restoran tentunya untuk tahun 

berikutnya lebih patuh untuk membayarkan hutang pajaknya agar pemda kota karawang bisa 

merealisasikan hasil penarikan pajak daerah untuk kepentingan dan pembangunan kota 

karawang agar lebih maju dan berkembang lagi. 
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