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Pendapatan Asli Daerah yang merupakan gambaran potensi keuangan daerah 

pada umumnya mengandalkan unsur pajak daerah dan retribusi daerah. Berkaitan 

dengan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak daerah, maka daerah dapat 

menggali potensi pajak yang berupa pajak hotel dan restoran. Dinas Pendapatan 

Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah  menyadari bahwa potensi pajak hotel 

dan restoran bukanlah merupakan sektor penyumbang terbesar dalam Pendapatan 

Asli Daerah, tetapi berpotensi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. 

Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Hotel dan Restoran  

mengalami fluktuasi. Fluktuasi Pendapatan Asli Daerah  Pajak Hotel dan Restoran 

sangat dipengaruhi oleh kinerja Petugas Pungut Pajak Hotel dan Restoran dalam 

menggali dan memunggut sumber Pendapatan Pajak Hotel dan Restoran. 

Permasalahan penelitian ini yaitu: (1) apa upaya-upaya pembinaan yang 

dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah 

kepada petugas pugut pajak hotel dan restoran sehingga dapat meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah secara maksimal; (2) apa saja kendala-kendala yang 

dihadapi dalam melakukan pembinaan petugas pungut pajak hotel dan restoran. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya-upaya pembinaan yang 

dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah 

kepada petugas pungut pajak hotel dan restoran dalam meningkatkan Pendapatan 

Asli Daerah secara maksimal dan untuk mengetahui kendala-kendala yang 

dihadapi dalam pembinaan. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. 

Sumber data penelitiannya adalah informan dan dokumen di lingkungan Dinas 

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Batang. Proses 

pengumpulan data digunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

Teknik analisis data menggunakan analisis interaktif dari Miles B Mattew dan 

Huberman. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) upaya-upaya yang dilakukan oleh 

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah dalam pembinaan 

petugas pungut pajak hotel dan restoran adalah pembinaan dilaksanakan secara 

teratur, pembinaan oleh pejabat-pejabat terkait, memberikan materi pembinaan 

sesuai dengan petunjuk teknis, melatih kedisiplinan, menanamkan sifat jujur dan 

tanggung jawab, pembinaan dilaksanakan melalui pendekatan partisipatif dan 

pendekatan eksperiensial, memotivasi petugas pungut pajak serta pelaksanaan 

evaluasi pada pembinaan. (2) kedala-kendala yang dihadapi dalam pembinaan 

adalah peserta dalam pembinaan kurang disiplin, peserta pembinaan kurang 
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memperhatikan materi, staf pembina yang memiliki tugas ganda, serta sarana dan 

prasarana pembinaan yang kurang memadai. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan 

oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah selaku pengelola 

pelaksana pembinaan adalah dengan mengadakan pembinaan secara rutin dan 

teratur oleh pejabat terkait dengan memberikan materi sesuai petunjuk teknis, 

melatih kedisiplinan, menanamkan sifat jujur dan tanggungjawab serta 

memotivasi dan mengevaluasi kinerja petugas pungut pajak hotel dan restoran. 

Kendala-kendala dalam pembinaan adalah kurangnya perhatian peserta 

pembinaan dalam mengikuti pembinaan serta kurangnya sarana dan prasarana 

yang menunjang terlaksananya pembinaan. Saran yang dianjurkan bagi Dinas 

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah adalah usaha Dinas 

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah dalam membina petugas 

pungut pajak hotel dan restoran hendaknya perlu adanya sanksi. Sanksi yang 

diberikan kepada petugas pungut pajak hotel dan restoran yang tidak disiplin 

dalam mengikuti pembinaan, adalah tidak diberi biaya punggut pajak, perlu 

menggunakan media yang menarik dalam menyampaikan materi pembinaan, perlu 

adanya staf pembina khusus yang bertugas membina petugas pungut pajak hotel 

dan restoran agar pembinaan dapat berhasil secara maksimal serta perlu adanya 

sarana dan prasarana yang memadai seperti perlunya tempat pembinaan yang 

cukup luas dan fasilitas yang cukup untuk pelaksanaan pembinaan. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan nasional dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan nasional, 

sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alenia 

keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 

Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, 

dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi dan keadilan sosial 

serta mewujudkan cita-cita bangsa. Berdasarkan pernyataan tersebut, memberikan 

amanat bahwa tujuan Negara Indonesia pada hakikatnya adalah ingin 

mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia seluruhnya. 

Kegiatan pembangunan di daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan 

dari pembangunan nasional yang diarahkan untuk lebih mengembangkkan laju 

pertumbuhan ekonomi antar daerah yang pada akhirnya akan mensejahterakan 

rakyat secara keseluruhan.  

Menurut UU RI No. 32 Tahun 2004 pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa” 

Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur dan 

mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas 

pembantuan”. 

Daerah berwenang untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat 

daerah setempat sesuai dengan kebutuhannya sendiri. Daerah dalam mengurus 

dan mengatur rumah tangga sendiri tentu saja memerlukan biaya yang cukup 
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besar guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di 

daerah, oleh karena itu daerah diberi hak dan kewajiban untuk menggali dan 

memanfaatan sumber-sumber pendapatan yang ada di daerahnya sendiri.  

Pembangunan daerah yang dilaksanakan dari tahun ke tahun nampak 

membawa keberhasilan. Keberhasilan ini didukung dengan adanya kerjasama dari 

berbagai pihak dan juga adanya sumber dana terutama sumber dana yang berasal 

dari partisipasi masyarakat. 

Menurut UU RI No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyatakan bahwa pendapatan daerah 

adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan 

bersih dalam periode tahun bersangkutan, sedangkan pendapatan asli daerah 

adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan 

daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 6 ayat (1) menyatakan 

bahwa pendapatan asli daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli 

daerah yang sah. 

Sumber pendapatan asli daerah memegang peranan penting dalam 

pelaksanaan pembangunan daerah, oleh karena itu pengelolaan dan peningkatan 

sumber dana perlu mendapatkan perhatian yang serius sehingga dapat 

melancarkan dan meningkatkan pembangunan daerah. Sumber dana yang 

diperoleh daerah itu sendiri salah satunya yaitu berasal dari pajak daerah. 

Sehubungan dengan pembangunan di daerah tersebut Dinas Pendapatan   

Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Batang sangat 
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penting karena di satu sisi sebagai perencana sumber-sumber pendapatan daerah 

dan di sisi lain sebagai koordinator dan penggelola pendapatan daerah. Dinas 

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) dituntut untuk 

dapat menggelola semua pendapatan daerah dengan baik sehingga dapat 

memperoleh hasil seoptimal mungkin guna penyelenggaraan pemerintahan di 

daerah dan aktivitas pembangunan.   

Pajak Hotel dan Restoran merupakan salah satu sumber pendapatan yang 

berpotensial untuk  meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), oleh karena itu 

pendapatan tersebut harus terus digali seoptimal mungkin agar Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) dapat terus meningkat guna mensejahterakan kehidupan 

masyarakat. 

Tabel 1. Pendapatan Daerah Kabupaten Batang tahun 2007 sampai tahun 2010. 

No Jenis Pendapatan 

Daerah 

Tahun Target Realisasi  (%) 

1 Pendapatan Asli 

Daerah 

2007 

2008 

2009 

2010 

Rp   28.416.713.000 

Rp   36.024.788.000 

Rp   41.941.165.642 

Rp   50.528.539.851 

Rp  30.968.198.154 

Rp  41.192.714.868 

Rp  44.643.602.159 

Rp  45.421.938.107 

108,98 

114,35 

106,44 

  89,89 

2 Dana 

Perimbangan 

2007 

2008 

2009 

2010 

Rp 459.399.375.000 

Rp 520.180.109.000 

Rp 555.990.149.083 

Rp 534.117.889.749 

Rp472.032.616.022 

Rp532.774.766.367 

Rp561.858.365.810 

Rp545.987.874.751 

102,75 

102,42 

101,06 

102,22 
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3 Lain-lain 

Pendapatan 

Daerah yang Sah 

2007 

2008 

2009 

2010 

- 

Rp     4.653.966.000 

Rp   10.325.850.000 

Rp   52.774.224.400 

- 

Rp    5.932.620.200 

Rp  10.325.850.000 

Rp  53.369.724.400 

- 

127,47 

100,00 

101.12 

Sumber: PAD Kabupaten Batang 

Tabel 2. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Batang tahun 2007 sampai tahun 

2010. 

No Jenis PAD Tahun Target Realisasi  (%) 

1 Pajak Daerah 2007 

2008 

2009 

2010 

Rp 7.189.170.400 

Rp 7.624.135.100 

Rp 8.417.830.630 

Rp 9.721.570.008 

Rp  7.833.315.721 

Rp  9.112.036.901 

Rp  9.102.024.148 

Rp10.055.788.374 

108,96 

119,52 

108,13 

103,44 

2 

Retribusi Daerah 

2007 

2008 

2009 

2010 

Rp13.283.327.410 

Rp20.046.202.200 

Rp20.897.934.700 

Rp31.407.259.000 

Rp13.197.800.359 

Rp20.811.791.556 

Rp22.764.685.984 

Rp24.687.956.366 

  99,36 

103,82 

108,93 

 78,61 

3 

Hasil Pengelolaan 

Kekayaan Daerah 

yang Dipisahkan 

2007 

2008 

2009 

2010 

Rp    902.795.413 

Rp 1.156.422.724 

Rp 1.300.445.772 

Rp 1.460.791.762 

 

Rp    875.315.375 

Rp 1.156.422.724 

Rp 1.409.925.876 

Rp 1.460.791.762 

 

   

96,96 

100,00 

108,42 

100,00 

 

4 Lain-lain 2007 Rp  7.041.419.777 Rp  9.061.766.699 128,69 



5 

 

Pendapatan Asli  

Daerah yang Sah 

2008 

2009 

2010 

Rp  7.198.027.976 

Rp11.324.964.540 

Rp  7.938.919.081 

Rp10.112.463.687 

Rp11.366.966.151 

Rp  9.217.401.605 

140,49 

100,37 

116,10 

Sumber: PAD Kabupaten Batang 

Tabel 3. Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Batang tahun 2007 sampai tahun 

2010. 

No Jenis Pajak 

Daerah 

Tahun   Target Realisasi  (%) 

1 Pajak Hotel 2007 

2008 

2009 

2010 

Rp 155.000.000 

Rp 163.000.000 

Rp 172.800.000 

Rp 196.800.000 

 Rp   163.853.060 

Rp   167.068.960 

Rp   180.140.190 

Rp   201.198.110 

105,71 

102,50 

104,25 

101,21 

2 Pajak Restoran 2007 

2008 

2009 

2010 

Rp  355.000.400 

Rp  365.000.000 

Rp  379.000.000 

Rp  404.760.000 

Rp    391.825.550 

Rp    384.145.100 

Rp   391.065.200 

Rp   406.046.950 

110,37 

105,25 

103,18 

100,21 

3 Pajak Hiburan 2007 

2008 

2009 

2010 

Rp   34.635.000 

 Rp   33.635.000 

Rp    34.535.000 

Rp    62.470.000 

Rp      34.646.250 

Rp      31.660.000 

 

Rp      35.215.000 

Rp      66.230.675 

100,03 

  94,13 

101,97 

  99,64 
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4 Pajak Reklame 2007 

2008 

2009 

2010 

Rp   125.033.800 

Rp   140.000.000 

Rp   166.000.000 

Rp   500.000.000 

Rp    129.591.529 

Rp    150.723.741 

Rp    179.654.797 

Rp    547.521.503 

103,65 

107,66 

108,23 

109,50 

5 Pajak Penerangan 

Jalan 

2007 

2008 

2009 

2010 

Rp 6.300.000.000 

Rp 6.700.000.000 

Rp 7.403.400.000 

Rp 8.093.540.008 

Rp 6.891.311.405 

Rp 8.152.160.365 

Rp 8.038.355.019 

Rp 8.329.656.699 

109,39 

121,67 

108,58 

102,92 

6 Pajak 

Pengambilan 

Bahan Galian 

Gol. C 

2007 

2008 

2009 

2010 

Rp    109.501.200 

Rp    109.500.100 

Rp    140.095.630 

Rp    342.000.000 

Rp     111.718.427 

Rp     113.258.735 

Rp     155.580.442 

Rp     382.691.937 

102,02 

100,23 

111,05 

111,90 

7 Pajak Sarang 

Burung Walet 

2007 

2008 

2009 

2010 

Rp   110.000.000 

Rp   113.000.000 

Rp   122.000.000 

Rp   122.000.000 

Rp     110.369.500 

Rp     113.020.000 

Rp     122.013.500 

Rp     122.442.500 

100,36 

100,02 

100,01 

100,35 

Sumber: PAD Kabupaten Batang. 

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa pendapatan daerah Kabupaten 

Batang dari tahun ketahun mengalami fluktuasi. Pendapatan daerah dari tahun 

ketahun yang berasal dari dana perimbangan lebih stabil dari pada pendapatan 

daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah. 

Pendapatan asli daerah dari tahun ketahun masih mengalami fluktuasi yang 

cukup besar. Pada tahun 2008 pendapatan asli daerah meningkat dari 108,98% 
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menjadi 114,35%. Pada tahun 2009 dan 2010 pendapatan asli daerah menurun 

dari 114,35% menjadi 106,44% dan tahun 2010 menurun lagi menjadi 89,89%. 

Ketidak stabilan pendapatan asli daerah dikarenakan oleh sumber-sumber 

pendapatan asli daerah yang belum dikelola dengan baik. Sumber-sumber 

pendapatan tersebut misalnya sumber pendapatan asli daerah yang berasal 

dari pajak daerah yaitu pajak hotel dan restoran. Pendapatan yang berasal dari 

pajak hotel dan restoran masih perlu ditingkatkan karena pendapatan dari tahun 

ketahun masih terjadi penurunan. Pendapatan yang berasal dari pajak hotel tahun 

2007 mencapai 105,71%, tahun 2008 turun menjadi 102,50%, tahun 2009 naik 

menjadi 104,25% dan tahun 2010 turun lagi menjadi 101,21%. Pendapatan yang 

berasal dari pajak Restoran tahun 2007 mencapai 110,37%, tahun 2008 turun 

menjadi 105,25%, tahun 2009 turun menjadi 103,18%, dan tahun 2010 turun lagi 

menjadi 100,21%. Pendapatan yang berasal dari pajak hotel dan restoran tersebut 

banyak mengalami penurunan dari pada kenaikannya. Pendapatan tersebut sudah 

cukup baik karena persentase sudah melebihi 100,00%, akan tetapi pendapatan 

yang berasal dari pajak hotel dan restoran harus terus ditingkatkan karena 

pendapatan yang sering menurun dan masih banyak sumber-sumber pendapatan 

yang berasal dari pajak hotel dan restoran yang belum terpungut atau belum 

terdaftar dalam pembayaran pajak.  

Petugas pungut pajak sangat berperan penting dalam penggalian sumber 

pendapatan pajak hotel dan restoran yang belum terpungut, karena bagaimanapun 

caranya petugas pungut pajak harus dapat memungut sumber-sumber pendapatan 

pajak yang belum terpungut tersebut. Penggalian sumber pendapatan pajak hotel 
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dan restoran dapat dilakukan oleh petugas pungut pajak dengan baik jika petugas 

pungut pajak memiliki sumber daya manusia yang professional, oleh karena itu 

sumber daya manusia petugas pungut pajak perlu dibina secara baik sehingga 

dapat terwujud sumber daya manusia yang professional yang dapat mewujudkan  

tujuan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) 

dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.  

Sehubungan dengan hal tersebut maka peneliti tertarik ingin melakukan 

penelitian dengan judul ”PEMBINAAN PETUGAS PUNGUT PAJAK 

HOTEL DAN RESTORAN GUNA MENINGKATKAN PENDPATAN ASLI 

DAERAH (PAD) KABUPATEN BATANG” 

 

B. Rumusan Masalah 

Bertolak dari latar belakang di atas, maka secara khusus peneliti ingin 

menjawab beberapa permasalahan berikut ini. 

1. Apa upaya-upaya pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan    

Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) kepada petugas 

pungut pajak hotel dan restoran sehingga dapat meningkatkan 

pendapatan asli daerah secara masimal? 

2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan pembinaan 

kepada petugas pungut pajak hotel dan restoran? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin diperoleh 

dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. 
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1. Untuk mengetahui upaya-upaya pembinaan yang dilakukan oleh Dinas 

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) kepada 

petugas pungut pajak hotel dan restoran dalam meningkatkan pendapatan 

asli daerah secara masimal. 

2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan 

pembinaan kepada petugas pungut pajak hotel dan restoran. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah. 

1. Manfaat akademis, yaitu sebagai sumbangan dalam mengembangkan 

ilmu pengetahuan mengenai pembinaan petugas pungut pajak hotel dan 

restoran dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Batang. 

2. Manfaat praktis, yaitu sebagai bahan masukan bagi Dinas Pendapatan  

Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) dalam upaya 

pembinaan petugas pungut pajak hotel dan restoran guna meningkatkan 

pendapatan asli daerah Kabupaten Batang. 

 

E. Pembatasan Istilah 

Pembatasan istilah digunakan untuk menghindari salah penafsiran mengenai 

judul skripsi “ Pembinaan petugas pungut pajak hotel dan Restoran guna 

meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Batang” dan 

memudahkan para pembaca dalam mengkaji isinya, serta membatasi ruang 



10 

 

lingkup penelitian, maka perlu adanya penjelasan beberapa istilah dalam skripsi 

ini. 

1. Pembinaan 

Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan motivasi serta 

mengarahkan agar mencapai hasil yang lebih baik. Pembinaan pada 

penelitian ini diberikan oleh kepala seksi penagihan kepada petugas pungut 

pajak dengan cara memotivasi dan mengarahkan petugas pungut pajak agar 

dapat menjalankan tugas dan kewajibannya dalam pemungutan pajak 

dengan baik. 

2. Petugas Pungut Pajak 

Petugas pungut pajak adalah orang atau pribadi yang secara sendiri 

atau berkelompok mempunyai tugas dan tanggung jawab memungut pajak 

dari wajib pajak yang harus membayar sesuai dengan peraturan yang 

berlaku. Petugas pungut pajak dalam penelitian ini adalah orang yang 

bekerja di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah 

(DPPKAD) pada seksi penagihan yang  memiliki tugas dan tanggung jawab 

dalam menarik/memungut pajak daerah. 

3. Pajak Hotel dan Restoran 

a. Pajak Hotel 

Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk 

dapat menginap atau beristirahat, memperoleh pelayanan dan/atau 

fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya 

yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk 
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pertokoan dan perkantoran. Jadi, pajak hotel yaitu pajak atas pelayanan 

hotel atau pajak yang dipungut atas pelayanan hotel. 

b. Pajak Restoran 

Restoran adalah tempat menyantap makanan dan/atau minuman 

yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa 

boga atau catering. Jadi, pajak restoran adalah pajak atas pelayanan 

restoran atau pajak yang dipungut atas penyelenggaraan restoran atau 

sejenisnya. 

4. Pendapatan Asli Daerah 

Menurut UU RI No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan 

antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyatakan bahwa 

Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang 

diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 

 

F. Sistematika Penulisan Skripsi 

Garis-garis besar sistematika dalam penulisan skripsi ini terdiri dari tiga 

bagian yaitu bagian awal, bagian inti, bagian akhir skripsi. Adapun perinciannya 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagian Awal Skripsi 

Bagian awal skripsi yang terdiri dari halaman judul, penegasan kelulusan, 

pernyataan, motto dan persembahan, prakata, sari, daftar isi, daftar tabel, 

daftar bagan, daftar lampiran dan daftar gambar. 
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2. Bagian Inti Skripsi 

Bagian inti terdiri dari: 

Bab I     : Pendahuluan berisi tentang  latar belakang masalah, rumusan    

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pembatasan 

istilah dan sistematika penulisan skripsi. 

Bab II : Landasan teori yang berisi kajian pustaka yang membahas     

tentang: Pajak dan Pendapatan Daerah, Pemungutan Pajak 

Daerah dan Pembinaan Petugas Pungut Pajak. 

Bab III : Metode penelitian membahas tentang pendekatan penelitian, 

lokasi penelitian, fokus  penelitian, sumber data penelitian, 

metode pengumpulan data, teknik pemeriksaan keabsahan 

data, metode analisis data. 

Bab IV   :  Hasil penelitian dan pembahasan, membahas tentang upaya-   

upaya pembinaan yang dilakukan oleh DPPKAD kepada 

petugas pungut pajak hotel dan restoran dalam meningkatkan 

pendapatan asli daerah secara masimal dan kendala-kendala 

yang dihadapi dalam melakukan pembinaan petugas pungut 

pajak hotel dan restoran. 

Bab V : Berisi tentang penutup, kesimpulan dan saran. 

3. Bagian Akhir Skripsi  

Bagian akhir skripsi ini terdiri dari daftar pustaka dan, lampiran-lampiran 

yang digunakan sebagai acuan untuk menyusun skripsi. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini, sebagai 

landasan teori berturut-turut akan dibahas tentang: Pajak dan pendapatan daerah, 

pemungutan pajak daerah, serta pembinaan petugas pungut pajak. 

Adapun penjelasan mengenai landasan teori tersebut adalah. 

A. Pajak dan Pendapatan Daerah 

1. Pajak 

Pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH yaitu 

iuran rakyat kepada kas negara yang berdasarkan UU (yang dipaksakan) 

dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat 

ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. 

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak 

memiliki unsur-unsur sebgai berikut. 

a. Iuran dari rakyat kepada negara. Pihak yang berhak memungut pajak 

hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang). 

b. Berdasarkan Undang-Undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan 

ketentuan UU serta aturan pelaksanaannya. 

c. Tanpa jasa timbal/kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat 

ditunjuk dalam pembayaran pajak. 

d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-

pengeluaran  bermanfaat bagi masyarakat luas (Mardiasmo, 2002: 1). 

13 



14 

 

Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja pajak adalah iuran wajib, 

berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan 

norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan 

jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum (Suandy, 2000: 7). 

Berdasarkan definisi pajak dari beberapa para ahli tersebut dapat 

disimpulkan bahwa pajak adalah pembayaran yang dilakukan oleh para 

wajib pajak kepada pemerintah yang bersifat memaksa dan bagi si 

pembayar pajak tidak mendapatkan jasa balik (kontra prestasi) yang bisa 

dinikmati secara langsung dan hasil pungutan pajak dipakai untuk 

membiayai kepentingan pemerintahan. Pajak inilah merupakan salah satu 

sumber penerimaan negara yang terbesar dan terpenting dari suatu negara. 

Pemungutan pajak dilakukan berdasarkan undang-undang yang 

pemungutannya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat atau pemerintah 

daerah.  

Fungsi Pajak dibagi menjadi dua, yaitu fungsi budgetair dan fungsi 

mengatur (Regulared). 

a. Fungsi Budgetair disebut fungsi utama pajak, yaitu suatu fungsi dalam 

mana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara 

optimal ke kas Negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang 

berlaku. Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluarannya. Memasukkan dana secara optimal ke Kas 

Negara berdasarkan undang-undang yang berlaku maksudnya bahwa 

jamgan sampai ada Wajib Pajak yang tidak memenuhi sepenuhnya 
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kewajiban perpajakan, jangan sampai ada Objek pajak yang tidak 

dilaporkan oleh Wajib Pajak kepada fiskus dan jangan sampai ada 

Objek Pajak yang terlepas dari pengamatan atau penghitungan fiskus. 

b. Fungsi Mengatur (Regulared), yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur 

atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan 

ekonomi (Nurmantu, 2003: 30-32). 

 

2. Pendapatan Daerah 

Pengertian pendapatan (revenues) berbeda dengan income. Revenues 

merupakan pendapatan yang belum dikurangi biaya-biaya untuk 

memperoleh pendapatan tersebut, sedangkan income adalah pendapatan 

yang telah dikurangi dengan biaya-biaya untuk memperoleh pendapatan-

pendapatan itu. Income lebih tepat diterjemahkan sebagai penghasilan. 

Pendapatan daerah itu berbeda dengan pendapatan asli daerah, 

pendapatan daerah cakupannya lebih luas dari pada pendapatan asli 

daerah. Sumber pendapatan adalah tidak saja pendapatan asli daerah, akan 

tetapi termasuk pula sumber pendapatan daerah berasal dari penerimaan 

pemerintah pusat, yang dalam realisasinya dapat saja berbentuk bagi hasil 

penerimaan pajak dari pusat atau lainnya yang berbentuk subsidi 

(sokongan) untuk keperluan daerah dan sebagainya, sedangkan sumber 

pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang hanya berasal dari 

sumber pendapatan pemerintah daerah. 
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Menurut UU RI No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan 

antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pasal 5 ayat (2) 

menyatakan bahwa pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli 

daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan. 

a. Pendapatan Asli Daerah 

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah 

dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut 

berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan pereturan perundang-

undangan yang berlaku. 

Sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari hasil pajak daerah, 

hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik Daerah dan hasil 

pengelolaan kekayaan Daerah lainnya yang dipisahkan, serta lain-lain 

Pendapatan Asli Daerah yang sah (Yani, 2002: 39). 

1) Pajak Daerah 

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang 

pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang 

seimbang, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan 

pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (Yani, 2002: 46).  

Pajak daerah sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah 

diharapkan menjadi salah satu sumber pemerintah dan pembangunan 

daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena 

itu daerah diharapkan mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu 

mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. 
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Pajak daerah terdiri dari pajak provinsi dan pajak 

kabupaten/atau kota. 

a) Pajak provinsi, terdiri atas pajak kendaraan bermotor, bea balik 

nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan 

bermotor, dan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah 

tanah dan air permukaan.  

(1) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air, yaitu 

pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan 

bermotor dan kendaraan diatas air. 

(2) Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas 

air, yaitu pajak diatas penyerahan hak milik kendaraan 

bermotor dan kendaraan diatas air sebagai akibat perjanjian 

dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi 

karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau 

pemasukan kedalam badan usaha. 

(3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, yaitu pajak atas 

bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk 

kendaraan bermotor, termasuk bahan yang digunakan untuk 

kendaraan di atas air. 

(4) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan 

air permukaan, yaitu pajak atas pengambilan dan 

pemanfaatan air bawah tanah/atau air permukaan untuk 
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digunakan bagi orang pribadi atau badan, kecuali untuk 

keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat. 

b) Pajak Kabupaten/atau kota, terdiri atas pajak hotel, restoran, 

hiburan, reklame, penerangan jalan, pengambilan bahan galian 

golongan C, dan parkir. 

(1) Pajak Hotel. 

(a) Pengertian Pajak Hotel 

Pajak Hotel yaitu pajak atas pelayanan Hotel. Hotel 

adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang 

untuk dapat menginap atau istirahat, memperoleh 

pelayanan dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut 

bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, 

dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali 

untuk pertokoan dan perkantoran. 

(b) Objek Pajak Hotel 

Objek Pajak Hotel adalah setiap pelayanan yang 

disediakan hotel dengan pembayaran. Termasuk di 

dalamnya fasilitas penginapan atau fasilitas jangka 

pendek, pelayanaan penunjang sebagi kelengkapan 

fasilitas penginapaan atau tinggal jangka pendek yang 

sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanaan, 

fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus 

untuk tamu hotel, bukan untuk umum serta jasa 
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persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan 

di hotel. 

(c) Subjek Pajak Hotel 

Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau 

badan yang melakukan pembayaran kepada hotel atas 

pelayanan hotel, sedangkan Wajib Pajak Hotel adalah 

orang atau badan yang membayar atas pelayanan hotel 

dan pengusaha hotel. Berdasarkan PP No. 65 Tahun 

2001 tentang Pajak Daerah yang dimaksud sebagai 

Wajib Pajak Hotel hanya pengusaha hotel. Padahal 

secara logika kedua-duanya merupakan Wajib Pajak. 

Bagi pembayar hotel merupakan wajib Pajak (WAPA) 

langsung, sedangkan bagi pengusaha hotel merupakan 

wajib pungut (WAPU). Pengusaha hotel berkewajiban 

menyetorkan pajak hotel ke Kas Daerah.   

(d) Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif Pajak 

 Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah 

pembayaran yang dilakukan kepada hotel. Pembayaran 

adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima 

sebagai imbalan atas penyerahan barang dan/jasa sebagai 

pembayaran kepada pemilik hotel. Tarif Pajak Hotel 

paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari omzet 

dan ditetapkan dengan peraturan daerah. 
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(e) Pembayaran Pajak Terutang  

Pajak Hotel yang terutang dipungut di wilayah 

Daerah tempat hotel berlokasi. Besarnya pokok Pajak 

Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan 

tarif pajak hotel setinggi-tingginya sebesar 10% dengan 

dasar pengenaan pajak yaitu jumlah yang diterima atau 

seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan 

barang dan/atau jasa sebagai pembayaran kepada pemilik 

hotel (Bambang, 2005: 120-122). 

(2) Pajak Restoran 

(a) Pengertian Pajak Restoran 

Pajak restoran yaitu pajak atas pelayanan Restoran. 

Restoran adalah tempat menyantap makanan dan/atau 

minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, 

tidak termasuk usaha jasa boga atau catering. 

(b) Objek Pajak Restoran 

Objek Pajak Restoran adalah setiap pelayanaan 

yang disediakan restoran dengan pembayaran, meliputi: 

Penyediaan makanan dan minuman yang diantar atau 

dibawa pulang. 

(c) Subjek Pajak Restoran 

Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau 

badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan 
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restoran dan sejenisnya kepada restoran. Wajib Pajak 

Restoran adalah orang atau badan yang membayar atas 

pelayanan restoran dan pengusaha restoran atau 

sejenisnya. Berdasarkan PP No. 65 Tahun 2001 tentang 

Pajak Daerah yang dimaksud sebagai Wajib Pajak 

Restoran hanya pengusaha restoranan, tetapi keduanya 

merupakan Wajib Pajak. Bagi pembayar restoran 

merupakan Wajib Pajak (WAPA) langsung, sedangkan 

bagi pengusaha restoran merupakan Wajib Pajak pungut 

(WAPU). Pengusaha restoran berkewajiban menyetorkan 

pajak restoran ke Kas Daerah. 

(d) Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif Pajak 

Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran 

yang dilakukan kepada restoran. Pembayaran adalah 

jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai 

imbalan atas penyerahan barang dan/jasa sebagai 

pembayaran kepada pemilik restoran atau sejenisnya. 

Tarif Pajak Restoran paling tinggi sebesar 10% (sepuluh 

persen) dari omzet dan ditetapkan dengan peraturan 

daerah. 

(e) Pembayaran Pajak Restoran Terutang 

Pajak Restoran yang terutang dipungut di wilayah 

Daerah tempat restoran berlokasi. Besarnya pokok Pajak 
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restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan 

tarif pajak restoran paling tinggi sebesar 10% dengan 

dasar pengenaan pajak yaitu jumlah yang diterima atau 

seharusnya diterima sebagai imblan atas penyerahan 

barang dan/atau jasa sebagai pembayaran kepada pemilik 

restoran (Bambang, 2005: 122-123). 

(3) Pajak Hiburan, yaitu pajak atas penyelenggaraan hiburan 

yang meliputi semua jenis pertunjukkan, permainan, 

permainan ketangkasan, dan/atau keramaian dengan nama 

dan bentuk apapun, yang ditonton  atau dinikmati oleh setiap 

orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan 

fasilitas untuk berolahraga. 

(4) Pajak Reklame, yaitu pajak atas penyelenggaraan reklame, 

yaitu benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk 

dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan 

untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu 

barang, jasa, atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, 

dibaca, dan/atau dari suatu tempat oleh umum kecuali yang 

dilakukan oleh pemerintah.  

(5) Pajak Penerangan Jalan, yaitu pajak atas penggunaan tenaga 

listrik, dengan ketentuan di wilayah daerah tersebut tersedia 

penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah 

daerah. 
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(6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, adalah pajak 

atas kegiatan pengambilan bahan galian golongan C sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(7) Pajak Parkir, adalah pajak yang dikenakan atas 

penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang 

pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan 

pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, 

termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor 

dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran 

(Yani, 2002: 46-49). 

2) Retribusi Daerah 

Retribusi adalah sejumlah pemungutan yang dilakukan oleh 

pemerintah pada seseorang atau sesuatu badan berhubung adanya 

kontraprestasi yang diterima secara langsung oleh yang 

membayarkannya (Ilyas, 1989: 64). 

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran 

atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan 

dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan 

pribadi atau badan. 

Objek  retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang 

disediakan oleh pemerintah daerah. Jasa tertentu tersebut 

dikelompokkan kedalam tiga golongan. 
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a) Retribusi Jasa Umum, adalah retribusi atas jasa yang disediakan 

oleh Pemerintah Daerah.  Retribusi jasa umum terdiri dari 

retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan 

atau kebersihan, retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda 

penduduk dan akte catatan sipil, retribusi pelayanan pemakaman 

dan pengabuan mayat, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan 

umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan 

bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, 

retribusi penggantian biaya cetak peta dan retribusi pengujian 

kepala perikanan. 

b) Retribusi Jasa Usaha, adalah atas jasa yang disediakan oleh 

pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena 

pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sector swasta. Retribusi 

jasa usaha terdiri dari retribusi pemakaian kekayaan daerah, 

retribusi pasar grosir dan/ atau pertokoan, retribusi tempat 

pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, 

retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa, retribusi 

penyedotan kakus, retribusi rumah potong hewan, retribusi 

pelayanan pelabuhan kapal, retribusi tempat rekreasi dan 

olahraga, retribusi penyeberangan di atas air, retribusi pengolahan 

limbah cair, retribusi penjualan produksi usaha daerah. 

c) Retribusi perizinan tertentu, adalah retribusi atas kegiatan tertentu 

pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang 
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pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, 

pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, 

penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, atau 

fasilitastertentu, guna melindungi kepentingan umum dan 

menjaga kelestarian lingkungan. Retribusi perizinan tertentu 

terdiri dari retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin 

tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin gangguan, 

retribusi izin trayek (Yani, 2002: 57-63). 

3) Hasil perusahaan milik Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan 

Daerah lainnya yang dipisahkan.  

Jenis penerimaan yang termasuk hasil pengelolaan kekayaan 

daerah lainnya yang dipisahkan, antara lain bagian laba, deviden, 

dan penjualan saham milik daerah (Yani, 2002: 40). 

Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 

dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup bagian laba atas 

penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba 

atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN, 

bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta 

atau kelompok usaha masyarakat. 

Bagian badan usaha milik daerah ialah bagian keuntungan atau 

laba bersih dari perusahaan daerah atas badan lain yang merupakan 

badan usaha milik daerah, sedangkan perusahaan daerah adalah 
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perusahaan yang modalnya sebagian atau seluruhnya merupakan 

kekayaan daerah yang dipisahkan (Ardiansyah, 2005: 64). 

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 

Menurut UU RI No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan 

keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pasal 6 

ayat (2) menyatakan bahwa lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 

meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa 

giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah 

terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan ataupun bentuk lain 

sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/jasa 

oleh daerah.  

b. Dana Perimbangan 

Perimbangan keuangan antara Pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, 

proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab dalam 

rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan 

mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta 

besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas 

pembantuan 

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan 

APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan 

daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Yani, 2002: 40). 
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Menurut UU RI No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan 

keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pasal 10 ayat 

(1) menyatakan bahwa dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil, 

dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. 

Menurut UU RI No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan 

keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 

1) Dana Bagi hasil, adalah dana yang bersumber dari pendapatan 

APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka 

presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka 

pelaksanaan desentralisasi. 

2) Dana Alokasi Umum (DAU), adalah dana yang bersumber dari 

pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan 

kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan 

daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 

3) Dana Alokasi Khusus (DAK), adalah dana yang bersumber dari 

pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan 

tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan 

urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. 

Ketiga jenis Dana perimbangan di atas merupakan sumber 

pembiayaan pelaksanaan Desentralisasi yang alokasinya tidak dapat 

dipisahkan satu dengan yang lain karena masing-masing jenis 

penerimaan tersebut saling mengisi dan melegkapi. 
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c. Lain-lain Pendapatan 

Menurut UU RI No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah 

pasal 164 ayat (1) menyatakan bahwa lain-lain pendapatan daerah yang 

sah sebagimana dimaksud dalam pasal 157 huruf c merupakan seluruh 

pendapatan dearah selain pendapatan asli daerah dan dana 

perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat dan lain-lain 

pendapatan yang ditetapkan pemerintah. 

Pada pasal 164 ayat (2) hibah merupakan bantuan berupa uang, 

barang, dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah, masyarakat, dan 

badan usaha dalam negeri/luar negeri, sedangkan dana darurat menurut 

pasal 164 ayat (3) merupakan bantuan pemerintah dari APBN kepada 

pemerintah daerah untuk mendanai keperluan mendasar yang 

diakibatkan peristiwa tertentu yang tidak dapat ditanggulangi oleh 

APBD. Pemerintah dapat mengalokasikan dana darurat kepada daerah 

yang dinyatakan mengalami krisis keuangan daerah, yang tidak mampu 

diatasi sendiri, sehingga mengancam keberadaannya sebagai daerah 

otonom. 

 

B. Pemungutan Pajak Daerah 

Berdasarkan kewenangan pemungutannya, di Indonesia pajak dapat dibagi 

menjadi dua, yaitu Pajak Pusat/Pajak Negara dan Pajak Daerah. Pajak Pusat/Pajak 

Negara adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat berdasarkan Undang-

undang, hasil pemungutannya masuk ke Kas Negara dan akan digunakan untuk 
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membiayai Pemerintahan secara umum, sedangkan Pajak Daerah merupakan 

pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, baik provinsi maupun 

kabupaten/kota yang berguna untuk menunjang penerimaan pendapatan asli 

daerah dan penerimaan tersebut masuk dalam APBD. 

Pajak Daerah berdasarkan kewenangan pemungutannya dibagi menjadi dua, 

yakni Pajak Daerah yang dipungut oleh Provinsi dan pajak daerah yang dipungut 

oleh Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi kewenangan pemungutannya terdapat pada 

Pemerintah Provinsi, sedangkan Pajak Kabupaten/Kota terletak pada 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Objek pajak Kabupaten/Kota lebih luas 

dibandingkan dengan objek pajak Provinsi. Objek pajak Kabupaten/Kota masih 

dapat diperluas berdasarkan peraturan pemerintah sepanjang tidak bertentangan 

dengan ketentuan yang ada, sedangkan Pajak Provinsi harus melalui perubahan 

dalam undang-undang (Kurniawan, 2006: 47-48). 

1. Pengertian Pemungutan Pajak 

Disadari atau tidak pada hakikatnaya pajak daerah merupakan 

pungutan yang dikenakan terhadap seluruh rakyat di suatu daerah. Segala 

bentuk pemungutan yang dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun 

daerah sebenarnya merupakan pengurangan hak rakyat oleh pemerintah, 

oleh karena itu dalam pemungutannya harus bersifat adil. 

Pengertian pemungutan baik untuk pajak daerah maupun reetribusi 

daerah adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data 

objek dan subjek pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib 

retribusi serta pengawasan penyetorannya (Bambang, 2005: 83).  
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2. Syarat Pemungutan Pajak 

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pemungutan pajak. 

a. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan). Adil dalam perundang-

undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merta, serta 

disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam 

pelaksanaannya yaitu memberikan hak kepada Wajib pajak untuk 

mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan 

banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.  

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis). 

c. Tidak menggangu perekonomian (syarat ekonomi). Pemungutan tidak 

boleh menggangu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, 

sehingga tidak menimbulkan kelemahan perekonomian masyarakat. 

d. Pemungutan pajak harus efesien (syarat finansial). Biaya pemungutan 

pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil 

pemungutannya. 

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana. Sistem pemungutan pajak 

yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam 

memenuhi kewajiban perpajakannya (Mardiasmo, 2002: 2). 

3. Ciri dan Corak Sistem Pemungutan Pajak yang Berlaku di Indonesia 

Menurut UU No. 16 Tahun 2000 tentang Perubahan kedua Atas 

Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata 

Cara Perpajakan maka ciri dan corak perpajakan yang berlaku di Indonesia 

adalah sebagai berikut: 
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a. Bahwa pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan 

peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama 

melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk membiayai 

Negara dan pembangunan nasional. 

b. Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak, 

sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada 

anggota masyarakat wajib Pajak sendiri. 

c. Anggota masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk dapat 

melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui system menghitung, 

memperhitungan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang 

terutang (self assessment), sehingga melalui system ini administrasi 

perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, 

sederhana dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat Wajib 

Pajak (Sihaloho, 2002: 10-11). 

4. Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah 

Berdasarkan Self Assessment semua Wajib Pajak wajib 

mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah 

kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak untuk 

dicatat sebagai wajib pajak dan sekaligus memperoleh Nomor Pajak Wajib 

Pajak (NPWP). Nomor Pajak Wajib Pajak berfungsi sebagai tanda 

pengenal/identitas wajib pajak dan untuk menjaga ketertiban dalam 

pembayaran pajak (Sumbodo, 1999: 8). 
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Pemungutan pajak dapat dipungut berdasarkan penetapan Kepala 

Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak. Pemungutan pajak 

berdasarkan penetapan dilaksanakan dengan menggunakan Surat 

Ketetapan Pajak Daerah (SKPT) atau dokumen lain yang dipersamakan. 

Pembayaran Pajak yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak dilakukan 

dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat 

Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan/atau Surat 

Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT). Terhadap 

Wajib Pajak tersebut dapat diterbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah 

(STPD), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan 

Putusan Banding sebagai dasar pemungutan dan penyetoran pajak. 

Tata cara pemungutan Pajak Daerah dapat dimulai dari pelaporan 

penghitungan dan pembayaran pajak, penghitungan dan penetapan pajak, 

pembayaran pajak, serta penagihan pajak. 

a. Pelaporan Penghitungan dan Pembayaran Pajak. 

Penghitungan dan pembayaran pajak dilaporkan dengan 

mengunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Surat 

Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) adalah surat yang digunakan 

oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak 

yang terutang.  Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) berfungsi 

sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan 

perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang, untuk melaporkan 

pembayaran atau pelunasan pajak yang dilaksanakan sendiri, dan untuk 
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melaporkan pembayaran pajak dari pemotongan tentang pemotongan 

pajak yang telah dilakukan dalam satu masa pajak. Setiap Wajib Pajak 

wajib mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Surat 

Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) harus diisi dengan jelas, benar 

dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak. SPTPD harus 

disampaikan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 15(lima belas) 

hari setelah berakhirnya masa pajak. 

b. Penghitungan dan Penetapan Pajak 

Penghitungan dan penetapan pajak dilakukan setelah Wajib Pajak 

menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang telah 

diisi kepada Kepala Daerah. Berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak 

Daerah (SPTPD) tersebut Kepala Daerah menetapkan pajak terutang 

dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).  

Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) adalah surat keputusan 

yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang yang diterbitkan 

oleh Direktorat Jendral Pajak yang berupa Surat Ketetapan Pajak 

Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar 

Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar 

(SKPDLB), dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN).  

1) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), adalah 

surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang 

trutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok 
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pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus 

dibayar. 

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) 

diterbitkan apabila: 

a) berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang 

terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi 

berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari 

pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu 

paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat 

terutangnya pajak ; 

b) berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang 

terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi 

berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari 

pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu 

paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat 

terutangnya pajak ; 

c) kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang 

dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa 

kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak 

ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua 

persen) sebulan, dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat 

dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) 

bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak. 
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2) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan 

(SKPDKBT), adalah surat keputusan yang menentukan tambahan 

atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.  

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan 

(SKPDKBT) diterbitkan apabila: 

a) Berdasarkan data yang belum terungkap mengakibatkan 

bertambahnya pajak terutang yang telah ditetapkan. 

b) Ditemukan lagi data baru yang semula belum terungkap saat 

penerbitan SKPKBT.  

3) Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB), adalah surat 

keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak 

karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau 

tidak sehatusnya terutang.  

4) Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN), adalah surat 

keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama 

besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan 

tidak ada kredit pajak. Surat Ketetapan Pajak Pajak Daerah Nihil 

(SKPDN) dapat diterbitkan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan 

yang dilakukan oleh Direktorat Jendral pajak, jumlah kredit pajak 

atua jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang 

terutang (Sambodo, 1999: 11-12). 

Apabila Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) tidak atau kurang 

dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Surat 
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Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) diterima, maka Wajib Pajak dikenakan 

sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan 

ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD). Surat 

Tagihan Pajak Daerah (STPD) adalah surat untuk melakukan tagihan 

pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. 

c. Pembayaran pajak 

Pembayaran pajak dilakukan oleh Wajib Pajak setelah Wajib 

Pajak memperoleh SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD 

yang diterbitkan oleh Kepala Daerah. Pembayaran pajak dilakukan di 

Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai 

waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT 

dan STPD. Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang 

ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-

lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala 

Daerah. Pembayaran pajak dilakukan dengan mengunakan Surat 

Setoran Pajak Daerah (SSPD). Surat Setoran Pajak Daerah adalah surat 

yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau 

penyetoran pajak yang terutang ke Kas Negara. Kepala Daerah 

menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak 

yang terutang paling lama 30 hari setelah saat terutangnya pajak.  

d. Penagihan Pajak 

Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis 

sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 
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(tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. Wajib Pajak harus 

melunasi pajak yang terutang 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat 

Teguran atau surat lain yang sejenis. Apabila jumlah pajak yang masih 

harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana 

ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain 

yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat 

Paksa.  Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua 

puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau 

surat lain yang sejenis. Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi 

dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat 

Paksa, Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah melaksanakan 

penyitaan. Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga 

melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal 

pelaksanaan Surat Perintah melaksanakan penyitaan, Pejabat 

mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor 

Lelang Negara. Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari tanggal, 

jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan 

segera secara tertulis kepada Wajib Pajak. Bentuk, jenis dan isi formulir 

yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak Daerah 

ditetapkan oleh Kepala Daerah (Bambang, 2005: 83-86). 
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C. Pembinaan Petugas Pungut Pajak 

1. Pengertian Pembinaan 

Petugas pungut pajak adalah orang atau pribadi yang secara sendiri 

atau berkelompok mempunyai tugas dan tanggung jawab menarik pajak 

dari wajib pajak yang harus membayar sesuai dengan peraturan yang 

berlaku. Petugas pungut pajak perlu mendapatkan pembinaan agar dapat 

menggali dan memungut pajak dengan baik sehingga dapat meningkatkan 

pendapatan asli daerah. 

Pembinaan dimengerti sebagai terjemahan dari bahasa inggris 

training, yang berarti latihan, pendidikan, pembinaan (Mangunhardjana, 

1986: 11). 

Kalau dirumuskan dalam bentuk definisi, pembinaan adalah “suatu 

proses belajar dengan melepaskan hal-hal yang sudah dimiliki dan 

mempelajari hal-hal baru yang belum dimiliki, dengan tujuan 

membantu orang yang menjalaninya untuk membetulkan dan 

mengembangkan pengetahuan dan kecakapan yang sudah ada serta 

mendapatkan pengetahuan dan kecakapan baru untuk mencapai 

tujuan hidup dan kerja, yang sedang dijalani, secara efektif 

(Mangunhardjana, 1986: 12). 

 

Fungsi pokok pembinaan mencakup dari tiga hal. 

a. Penyampaian informasi dan pengetahuan. 

b. Perubahan dan pengembangan sikap. 

c. Latihan dan pengembangan kecakapan serta keterampilan 

(Mangunhardjana, 1986: 14). 

Pembinaan menekankan pengembangan manusia pada segi praktis 

yaitu pada pengembangan sikap, kemampuan dan kecakapan. Pembinaan 
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membantu orang untuk mengenal hambatan-hambatan, baik yang ada di 

luar maupun di dalam situasi hidup dan kerjanya.. 

2. Program Pembinaan 

Program pembinaan adalah prosedur yang dijadikan landasan untuk 

menentukan isi dan urutan acara-acara pembinaan yang akan dilaksanakan. 

a. Sasaran Program 

Sebelum pembinaan dilaksanakan, sasaran program harus 

dirumuskan dengan tegas dan jelas agar  pembinaan dapat berhasil 

dengan baik sesuai yang diharapkan. 

b. Isi Program 

Agar dapat sejalan dengan sasaran program materi pembinaan 

harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan dan pengetahuan 

para petugas pungut pajak yang akan dibina dan berhubungan dengan 

pengetahuan dan pengalaman mereka. 

c. Pendekatam Program 

Menurut Mangunhardjana ada beberapa pendekatan utama 

dalam program pembinaan, antara lain: 

1) Pendekatan Informatif (informative approach) yaitu cara 

menjalankan program dengan menyampaikan informasi kepada 

petugas pungut pajak. Pada pendekatan ini para petugas pungut 

pajak seperti diperlakukan sebagai orang yang belum tahu, dan 

tidak mempunyai pengalaman. Pada pendekatan informatif 

biasanya program pembinaan diisi dengan ceramah atau kuliah 



40 

 

oleh berbagai pembicara tentang berbagai hal yang dianggap 

perlu bagi para petugas pungut pajak. Partisipasi para petugas 

pungut pajak dalam pembinaan sangat kecil, karena partisipasi 

para petugas pungut pajak hanya terbatas pada permintaan 

penjelasan atau penyampaian pertanyaan mengenai hal yang 

belum dimengerti saja. 

2) Pendekatan Partisipatif (participative approach), pada pendekatan 

ini petugas pungut pajak sebagai sumber utama pengalaman dan 

pengetahuan dari petugas pungut pajak dimanfaatkan sehingga 

lebih kesituasi belajar bersama. 

3) Pendekatan Eksperiensial (experienciel approach), pendekatan ini 

menempatkan bahwa petugas pungut pajak langsung terlibat di 

dalam pembinaan. Hal ini disebut sebagai belajar yang sejati 

karena pengalaman pribadi dan langsung terlibat dalam situasi 

tersebut (Mangunhardjana, 1986: 17-18). 

 

d. Bentuk-bentuk Pembinaan 

Menurut bentuknya kita mengenal beberapa pembinaan. 

Pembinaan orientasi, pembinaan kecakapan, pembinaan kepribadian, 

pembinaan penyegaran, dan pembinaan lapangan. 

1) Pembinaan orientasi, yaitu pembinaan yang diadakan untuk 

sekelompok orang yang baru masuk dalam suatu bidang hidup 

dan kerja. Bagi orang yang sama sekali belum berpengalaman 
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dalam bidangnya, pembinaan orientasi membantunya untuk 

mendapatkan hal-hal pokok.  

2) Pembinaan kecakapan, yaitu pembinaan diadakan untuk membantu 

para peserta guna mengembangkan kecakapan yang sudah 

dimiliki atau mendapatkan kecakapan baru yang diperlukan untuk 

pelaksanaan tugasnya. 

3) Pembinaan pengembangan kepribadian, yaitu pembinaan yang 

ditekankan pada pengembangan kepribadian. Pembinaan ini 

berguna untuk membantu para peserta agar mengenal dan 

mengembangkan diri menurut gambaran atau cita-cita hidup yang 

sehat dan benar. 

4) Pembinaan kerja, pembinaan ini diadakan oleh suatu lembaga 

usaha bagi para anggota stafnya. Pembinaan ini diadakan bagi 

mereka yang sudah bekerja dalam bidang tertentu. Pembinaan ini 

bertujuan untuk membawa orang keluar dari situasi kerja mereka 

agar dapat menganalisis kerja mereka dan membuat rencana 

peningkatkan untuk masa depan. 

5) Pembinaan penyegaran, pembinaan ini hampir sama dengan 

pembinaan kerja. Pembinaan ini sekedar penembahan cakrawala 

dan pengetahuan yang sudah ada.  

6) Pembinaan lapangan, yaitu pembinaan yang bertujuan untuk 

menempatkan para petugas pungut pajak dalam situasi nyata agar 

mendapat pengetahuan dan memperoleh pengalaman langsung 
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dalam bidang yang diolah dalam pembinaan (Mangunharjana, 

1986: 21-23).  

Pembinaan itu penting. Pembinaan dapat diberikan kepada semua orang. 

Salah satunya pembinaan yang diberikan kepada petugas pungut pajak. 

Pembinaan kepada petugas pungut pajak sangat penting bagi pemerintah daerah, 

karena dengan adanya pembinaan yang diberikan kepada petugas pungut pajak 

dapat membantu untuk meningkatkan mutu pribadi, pengetahuan, sikap, serta 

kemampuan petugas pungut pajak dalam melaksanakan tugas dan 

tanggungjawabnya.  

Pembinaan yang diberikan kepada petugas pungut pajak dapat membantu 

petugas pungut pajak tersebut untuk melihat diri dan pelaksanaan hidup serta 

kerjanya, menganalisis situasi hidup dan kerjanya baik dari segi positif maupun 

segi negatif, menemukan masalah hidup dan masalah kerjanya, menemukan hal 

hidup dan kerja yang sebaiknya diubah atau diperbaiki, serta merencanakan 

sasaran dan program dibidang hidup dan kerjanya sesudah mengikuti pembinaan. 

Pembinaan yang diberikan kepada petugas pungut pajak bertujuan untuk 

membawa petugas pungut pajak keluar dari situasi kerja mereka agar dapat 

menganalisis kerja mereka dan membuat rencana peningkatan untuk masa depan. 

Bersamaan dengan itu petugas pungut pajak mendapatkan penambahan 

pandangan dan kecakapan serta diperkenalkan pada bidang-bidang yang sama 

sekali baru. 
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Pembinaan yang diberikan kepada petugas pungut pajak diharapkan dapat 

meningkatkan kinerja petugas pungut pajak sehingga dapat meningkatkan 

pendapatan daerah guna mensejahterakan masyarakat umum.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian 

kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (1975: 5) yang dimaksud dengan 

penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-oarang dan perilaku yang 

dapat diamati (Moleong, 2002: 3). 

Menurut Kirk dan Miller (dalam Moleong, 2002: 3) penelitian kualitatif 

adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental 

bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya sendiri dan 

berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam peristilahannya. 

Istilah kualitatif juga dapat dimaksudkan sebagai jenis penelitian yang 

temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan 

lainnya (Strauss, 2003: 4). 

Menurut Sugiyono (2008: 9) metode penelitian kualitatif adalah metode 

penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, yang digunakan untuk 

meneliti kondisi yang alamiah. Peneliti hanya sebagai instrumen kecil, teknik 

pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat 

induktif, dan penelitian ini lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi. 

Penelitian ini menyusun desain secara terus-menerus disesuaikan dengan 

kenyataan lapangan. Penelitian kualitatif tidak bertujuan untuk mengkaji atau 
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membuktikan kebenaran suatu teori tetapi teori yang sudah ada dikembangkan 

dengan menggunakan data yang dikumpulkan.   

 

B. Lokasi Penelitian 

Penetapan Lokasi penelitian sangat penting dalam rangka 

mempertanggungjawabkan data yang diperoleh. Oleh karena itu lokasi penelitian 

perlu ditetapkan terlebih dahulu. Pada  penelitian ini lokasi yang peneliti pilih 

adalah di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) 

Kabupaten Batang. 

 

C. Fokus Penelitian 

Penetapan fokus penelitian merupakan tahap yang sangat menentukan dalam 

penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif tidak dimulai dari sesuatu yang kosong 

tetapi dilakukan berdasarkan persepsi seseorang terhadap masalah (Moleong, 

2002: 62). Jadi fokus dalam penelitian kualitatif sebenarnya adalah masalah itu 

sendiri. 

Penentuan fokus penelitian memiliki dua tujuan. Pertama, dapat membatasi 

studi, jadi dalam hal ini fokus akan membatasi bidang inkuiri. Kedua, penetapan 

fokus berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-eksklusi atau memasukkan 

mengeluarkan suatu informasi yang baru diperoleh (Moleong, 2002: 62).  

Mengingat pentingnya fokus penelitian tersebut, maka yang dijadikan fokus 

dalam penelitian ini adalah upaya-upaya pembinaan yang dilakukan oleh Dinas 

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) kepada petugas 
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pungut pajak hotel dan restoran guna meningkatkan pendapatan asli daerah 

Kabupaten Batang serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pembinaan petugas 

pungut pajak hotel dan restoran.   

 

D. Sumber Data Penelitian 

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan 

yang selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (lofland 

dalam Moleong, 2002: 113). Sumber data dalam penelitian ini adalah. 

1. Informan 

 Informan merupakan sumber data yang berupa orang. Pada 

penelitian ini yang dijadikan informan adalah pegawai di lingkungan 

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuagan dan Asset Daerah (DPPKAD). 

Data yang diperoleh dari beberapa informan diharapkan dapat 

mengungkap kata-kata dan tindakan yang diharapkan. Kata- kata dan 

tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber 

data yang utama (Moleong, 2002: 112). 

2. Dokumen 

 Dokumen ialah setiap bahan tertulis ataupun film (Moleong, 2002: 

160). Sumber tertulis ini dapat berupa dokumen resmi di Dinas Pendapatan 

Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD ) Kabupaten Batang, 

buku-buku, serta catatan-catatan tertulis lainnya yang ada hubungannya 

dengan penyusunan skripsi. 
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E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam 

mengumpulkan data penelitian. Pengumpulan data merupakan langkah yang 

sangat penting dalam rangka penelitian. Pengumpulan data akan berpengaruh 

pada langkah-langkah berikutnya sampai dengan tahapan penarikan kesimpulan. 

Oleh karena itu dalam pengumpulan data diperlukan teknik yang benar untuk 

memperoleh data-data yang akurat, relevan dan dapat dipercaya keabsahannya. 

Pada  penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode 

wawancara, observasi dan dokumentasi. 

1. Wawancara (Interview) 

 Pada penelitian ini teknik wawancara digunakan sebagai cara untuk 

mengumpulkan data. Wawancara adalah percakapan dalam maksud 

tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara  

(Interviuwer) yang mengajukan pertanyaa dan yang diwawancarai 

(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 

2002: 135). 

 Pada penelitian ini peneliti akan mengadakan wawancara secara 

langsung dengan informan yaitu pegawai di Dinas Pendapatan Pengelolaan 

Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Batang seperti Kepala 

Dinas DPPKAD, Kepala Bidang Pendapatan, Pembina petugas pungut 

Pajak Daerah, Seksi Pajak Daerah, serta Petugas pungut pajak hotel dan 

restoran. Langkah-langkah yang ditempuh dalam mengadakan wawancara 

atau interviuw adalah. 
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1) mempersiapkan hal-hal yang akan diungkap; 

2) menciptakan hubungan yang baik dengan responden yang akan 

diwawancarai; 

3) menciptakan kerjasama dengan responden; 

4) memberitahukan kepada responden dengan tujuan mewawancarai; 

5) mencatat dengan segera hasil yang diperoleh. 

 Data yang ingin didapat berupa bagaimana pembinaan yang 

dilakukan oleh DPPKAD kepada petugas pungut pajak hotel dan restorn 

dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.  

2. Observasi   

 Observasi atau yang disebut dengan pula pengamatan, meliputi 

kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan 

seluruh alat indra. Observasi juga dapat diartikan sebagai pengamatan 

yang dapat dilakukan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, 

peraba dan pengecap (Arikunto, 2002: 133).  

  Observasi ini digunakan untuk mengetahui proses pembinaan 

petugas pungut pajak hotel dan restoran dalam meningkatkan pendapatan 

asli daerah Kabupaten Batang. Penggunaan teknik observasi ini sangat 

penting dalam penelitian karena peneliti dapat melihat secara langsung 

keadaan, suasana, serta kenyataan sesungguhnya yang terjadi di lapangan. 
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3. Dokumentasi 

 Metode dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data 

dengan melihat catatan tertulis dan dapat dipertanggung jawabkan serta 

menjadi alat bukti yang resmi. Dokumen yang akan diungkap dalam 

penelitian ini adalah dokumen resmi yang ada di Dinas Pendapatan 

Pengelolaan Keuanagn dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Batang 

seperti susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Pengelolaan 

Keuanagan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Batang, peraturan 

Bupati tentang tugas dan fungsi DPPKAD, prosedur pemungutan pajak 

serta data pendapatan pajak daerah selama empat tahun. 

F. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 

Teknik pemeriksaan keabsahan data ini diperlukan untuk memperoleh derajat 

kepercayaan (kredebilitas) dari data yang diperoleh di lapangan. Pemeriksaan 

terhadap keabsahan data secara cermat sesuai dengan tekniknya akan 

menghasilkan penelitian yang yang benar-benar dapat dipertanggung jawabkan. 

1. Ketekunan Pengamatan 

Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-

unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang 

sedang dicari dan kemudian memusatkan perhatian diri pada hal-hal 

tersebut secara rinci (Moleong, 2002: 177). Banyak ditemukan fenomena 

sosial dan data yang beraneka ragam di lapangan. Kondisi seperti itu butuh 
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ketekunan dan kejelian dalam pengamatan sehingga bisa mengklasifikasi 

mana data yang diperlukan dan mana data yang tidak diperlukan. 

2. Triangulasi 

Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini adalah 

menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu 

untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu 

(Moleong, 2009: 330). 

Menurut Denzin (1978) dalam bukunya Moleong membedakan empat 

macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan 

penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori (Moleong, 2009: 330). 

Pada penelitian ini peneliti memilih menggunakan teknik triangulasi 

sumber. Hal ini sejalan dengan pendapat Moleong yang menyatakan 

bahwa teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan 

melelui sumber lainnya. Triangulasi dengan sumber berarti 

membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi 

yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berada dalam penelitian 

kualitatif (Patton dalam Moleong, 2009: 330).  

Pemeriksaan keabsahan data melelui triangulasi dan sumber data 

dapat dicapai dengan jalan: 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dan apa 

yang dikatakan secara pribadi. 
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3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu. 

4. Membandingkan keadaan dan persepektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang berada, orang 

pemerintahan. 

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan (Moleong, 2009: 331).   

G. Metode Analisis Data 

Pada penelitian ini, pendekatan yang digunakan bersifat deskriptif analisis 

yang merupakan proses penggambaran daerah penelitian. Pada penelitian ini akan 

diperoleh gambaran tentang pembinaan petugas pungut pajak hotel dan restoran 

dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Batang. 

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 4 (empat) tahap yaitu: 

pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. 

1. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data diartikan sebagai suatu proses kegiatan 

pengumpulan data secara obyektif dan apa adanya sesuai dengan hasil 

observasi dan interview di lapangan. 

2. Reduksi Data 

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan 

perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data 

“kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi 

data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, 
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Pengumpulan 
Data 

Reduksi Data 

Penyajian 
Data 

Kesimpulan-kesimpulan: 
Penarikan/Verifikasi 

mengarahkan dan membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan 

data sedemikian rupa sehingga kesimpulan finalnya dapat ditarik dan 

diverifikasi (Milles, 1992: 16). 

3. Penyajian Data 

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan 

(Milles, 1992: 17). 

4. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi 

Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari 

konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga juga diverifikasi 

selama penelitian berlangsung (Milles, 1992: 19).  

 Analisis data (interactive model) pada penelitian ini digambarkan 

sebagai berikut. 

Komponen dalam analisis data (interactive model) 

 

 

   

 

 

 

 

 

 Sumber: (Miles, 1992: 20). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Sebelum memaparkan lebih jauh mengenai hasil penelitian terlebih 

dahulu peneliti akan memberikan gambaran sepintas mengenai kondisi serta 

situasi daerah atau wilayah yang digunakan untuk penelitian. 

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

a. Letak Geografis  

Batang adalah salah satu Kabupaten di wilayah Jawa Tengah.  

Kabupaten Batang terletak pada 6
o 

51' 46" sampai 7
o 

11' 47" Lintang 

Selatan dan antara 109
o 

40' 19" sampai 110
o 

03' 06" Bujur Timur di 

pantai utara Jawa Tengah dan berada pada jalur utama yang 

menghubungkan Jakarta-Surabaya. Luas daerah 78.864,16 Ha. Batas-

batas wilayahnya sebelah utara Laut Jawa, sebelah timur Kabupaten 

Kendal, sebelah selatan Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten 

Banjarnegara, sebelah barat Kota dan Kabupaten Pekalongan. 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2004 

tentang Pembentukan Kecamatan Kabupaten Batang, jumlah kecamatan 

di Kabupaten Batang yang semula 12 kecamatan berubah menjadi 15 

kecamatan. Pemekaran wilayah ini dilakukan oleh Pemerintah 

Kabupaten Batang sebagai upaya untuk menghadapi tantangan dan 

permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan 
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pelayanan kepada masyarakat khususnya pada tingkat kecamatan, desa, 

dan kelurahan. 

Kabupaten Batang memiliki Dinas Pendapatan Pengelolaan 

Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) yang memiliki tugas sebagai 

pengelola pendapatan daerah. Letak kantor Dinas Pendapatan 

Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) cukup strategis 

yaitu terletak di jalan Jendral Urip Sumoharjo No.18 tepatnya di Kota 

Batang sebelah utara jalan raya. (Profil DPPKAD Kabupaten Batang 

Tahun 2010). 

b. Rencana Strategik Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset 

Daerah (DPPKAD) Kabupaten Batang 

Paradigma baru menuntut adanya perubahan-perubahan dalam 

pengelolaan pemerintahan yang melakukan kegiatan-kegiatan dengan 

prinsip Good Govermance, yakni akuntabel, terbuka, adil dan sesuai 

dengan aturan-aturan hukum. Prinsip-prinsip Good Govermance ini 

diikuti perubahan sistem pemerintahan dari sentralistik ke desentralistik 

dengan terbitnya undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah. Prinsip utama undang-undang ini 

adalah meletakkan dasar pelayanan masyarakat dan pemberdayaan 

masyarakat. Berkaitan dengan pelayanan masyarakat dan pemberdayaan 

masyarakat dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, maka aspek 

pendapatan asli daerah memegang peranan penting sebagai sumber 

pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Oleh 
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karenanya Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah 

(DPPKAD) Kabupaten Batang telah mempunyai konsep perencanaan 

yang komprehensif dan implementatif yang akan dijadikan panduan 

dalam pelaksanaan pemerintahan dibidang pendapatan daerah, 

bersinergi dan terintegrasi antara sektor/sub sektor. Konsep perencanaan 

tersebut tertuang dalam Rencna Strategik Dinas Pendapatan pengelolaan 

keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Batang yang 

didalamnya mengandung visi, misi, tujuan, dan sasaran untuk 

mengantisipasi perkembangan masa depan dalam rangka pelaksanaan 

otonomi daerah di Kabupaten Batang. 

Penyusunan rencana strategik ini diawali dengan penentuan visi 

dan misi. Visi dan misi ini perlu didukung oleh nilai yang harus 

dipegang teguh bersama secara konsisten. Adapun nilai yang harus 

dilaksanakan tersebut adalah: 

1) etos kerja, pengelolaan pendapatan oleh semua tingkat jajaran 

harus dilandasi dengan semangat kerja yang tinggi dan mengarah 

pada hasil yang positif; 

2) kejujuran, dalam melaksanakan tugas pengelolaan pendapatan oleh 

semua tingkat jajaran harus dilaksanakan dengan jujur; 

3) keterbukaan, dalam melaksanakan pengelolaan pendapatan harus 

dilaksanakan dengan penuh keterbukaan tanpa harus menutupi 

kenyataan yang ada; 
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4) efisien dan efektif, dalam melaksanakan pengelolaan pendapatan 

harus memperhitungkan segi efisiensi dan efektifitas kegiatan; 

5) akuntabilitas, setiap pengelola pendapatan harus dapat 

dipertanggung jawabkan; 

6) profesional, artinya pengelola pendapatan harus dilaksanakan 

secara professional. (Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah 

Tahun 2010). 

c. Visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Pendapatan Pengelolaan 

Keuanagan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Batang. 

1) Visi  

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah 

(DPPKAD) Kabupaten Batang menetapkan visi yang disepakati 

bersama untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas 

pemerintahan dibidang pendapatan daerah. Visi tersebut adalah 

sebagai berikut: “Mewujudkan Pelayanan Prima dan 

Profesionalisme dalam Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan 

Asset.” Visi tersebut ditetapkan agar kewenangan yang diberikan 

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah 

(DPPKAD) Kabupaten Batang dapat dilaksanakan dengan baik dan 

untuk mendorong semua staf dalam meningkatkan kinerjanya.  
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2) Misi   

Berdasarkan visi tersebut maka ditetapkan misi Dinas 

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) 

Kabupaten Batang sebagai berikut: 

a) mengelola Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang 

secara transparan dan progresif; 

b) mengembangkan pengelolaan sistem informasi keuangan daerah; 

c) meningkatkan pengendalian pengelolaan keuangan daerah agar 

efektif dan efisien; 

d) meningkatkan pengelolaan asset daerah lebih transparan, 

akuntabel, dan efektif; 

e) meningkatkan laporan keuangan daerah lebih transparan, kridibel, 

dan akuntabel; 

f) meningkatkan pelayanan prima terhadap pemerintahan dan 

masyarakat.  

3) Tujuan 

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah 

(DPPKAD) Kabupaten Batang dalam melaksanakan tugas-tugas 

pemerintahan dibidang pengelolaan pendapatan daerah dengan 

berpegang pada visi dan misinya mempunyai tujuan yang hendak 

dicapai, yaitu: 
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a) mengkoordinasikan manajemen pengelolaan pendapatan setiap 

unit kerja, dengan intensifikasi, ekstensifikasi dan transparansi 

pendapatan secara pogresif; 

b) memberikan pelayanan kepada pemakai sistem informasi 

keuangan daerah dengan membuat fasilitas software maupun 

peraturan-peraturan yang mendukung; 

c) melakukan peningkatan sosialisasi, evaluasi dan verifikasi 

pengelolaan keuangan sebagai sistem pengendalian keuangan 

daerah; 

d) mewujudkan laporan asset daerah setiap unit kerja yang wajar 

sebagai dasar laporan keuangan pemerintah daerah; 

e) menyajikan laporan keuangan yang akuntabel sebagai sarana 

pengambilan keputusan yang ada; 

f) Mewujudkan sarana, prasarana dan profesionalisme kinerja SDM 

di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuanagan dan Asset Daerah 

(DPPKAD) Kabupaten Batang. 

4) Sasaran 

Pencapaian tujuan sebagaimana tersebut diatas, lebih lanjut 

sasaran yang hendak dicapai adalah sebagai berikut: 

a) peningkatan pendapatan asli daerah melalui keaslian data dan 

pembuatan peraturan secara progresif pada setiap pendapatan 

yang dikelola oleh Surat Kerja Perangkat Daerah (SKPD); 
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b) melaksanakan pendampingan aplikasi dan pembuatan peraturan 

yang mendukung sistem informasi keuangan; 

c) meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pengelola asset 

daerah serta pembuatan petunjuk teknis sebagai acuan 

laporan/informasi asset daerah; 

d) mewujudkan laporan keuangan akurat, wajar dan tepat waktu; 

e) menyiapkan sarana pendukung kinerja dan meningkatkan 

kemampuan SDM dalam melayani masyarakat. 

d. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Pengelolaan 

Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Batang. 

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah 

(DPPKAD) Kabupaten Batang mempunyai kedudukan sebagai unsur 

pelaksana daerah di bidang Pendapatan Daerah dan Dinas Pendapatan 

Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) dipimpin oleh 

seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Bupati Daerah. 

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah 

(DPPKAD) Kabupaten Batang mempunyai tugas pokok yaitu sebagai 

unsur pelaksana Pemerintah  Daerah dan tugas pembantuan di bidang 

pendapatan pengelolaan keuangan dan asset daerah. 

Berdasarkan tugas tersebut, dalam melaksanakan tugasnya Dinas 

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah mempunyai 

fungsi sebagai berikut. 
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1) penyusunan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang 

pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah; 

2) penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah; 

3) pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan 

dengan peraturan perundang-undangan; 

4) pelaksanaan Fungsi Bendahara Umum Daerah; 

5) pelaksanaan penggelolaan asset daerah; 

6) penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka 

pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah; 

7) pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah oleh bank dan atau lembaga 

keuangan lainnya; 

8) pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah; 

9) pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; 

10) penyelenggaraan ketatausahaan yang meliputi segala kegiatan di 

bidang umum, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan; 

11) pembinaan pelaksana penggelola pendapatan, keuangan dan asset 

daerah; 

12) pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); 
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13) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai 

tugas dan fungsinya. (Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah 

Tahun 2010). 

e. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset 

Daerah (DPPKAD) Kabupaten Batang.  

Pada struktur organisasi dapat digambarkan garis wewenang, 

pembagian tugas dan tanggungjawab serta hak-hak dan kewajibannya 

sehingga setiap orang mengetahui apa kedudukan, tugas, dan fungsinya 

kepada siapa dia harus bertanggung jawab, siapa bawahannya dan 

bagaimana hubungan dengan pemegang jabatan lainnya. 

Organisasi sebagai suatu wadah dari kegiatan manajemen, oleh 

karena itu dapat diwujudkan dalam suatu struktur organisasi yang 

biasanya digambarkan dalam suatu bagan, dengan adanya bagan ini 

maka struktur organisasi akan nampak lebih jelas dan tegas. 

Tujuan adanya struktur organisasi yaitu untuk mengetahui dengan 

jelas pembagian tugas dan tanggung jawab dari  tiap-tiap bagian yang 

berada dalam suatu organisasi tersebut sehingga dapat diketahui dengan 

jelas apa yang harus dikerjakan dan apa yang harus dipertanggung 

jawabkan oleh pegawai yang ada di dalam organisasi tersebut.  

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah 

(DPPKAD) Kabupaten Batang mempunyai struktur organisasi yang 

telah ditetapkan. Terlihat dengan jelas dan tegas hubungan tugas dan 

wewenang yang ada pada organisasi saling berinteraksi dengan benar 
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antara tiap-tiap bagian juga sangat diperlukan untuk menyesuaikan 

masalah-masalah yang ada pada Dinas Pendapatan Pengelolaan 

Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Batang, sehingga 

tidak terjadi suatu kesalahan atau kekliruan yang tidak diinginkan. 

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan 

dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Batang dapat dilihat pada 

lampiran 1. 

f. Pembagian Tugas 

 Berdasarkan Peraturan Bupati Batang No. 3 Tahun 2008 Struktur 

Organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah 

(DPPKAD) Kabupaten Batang terdiri dari: 

1) Kepala Dinas     

Mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan 

daerah dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan 

keuangan dan asset daerah.  

Untuk melaksanakan tugas pokok, kepala dinas mempunyai 

fungsi sebagai berikut: 

a) penyusunan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang 

pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah; 

b) penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

dan Rancangan Perubahan Anggaran dan Pendapatan dan 

Belanja Daerah; 
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c) pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah yang telah 

ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; 

d) pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah; 

e) pelaksanaan pengelolaan asset daerah; 

f) penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka 

pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pemdapatan dan 

Belanja Daerah; 

g) pemantauan pelaksanaan penerimaan dan penggeluaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

h) pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah; 

i) pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; 

j) penyelenggaraan ketatausahaan yang meliputi segala kegiatan di 

bidang umum, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan; 

k) pembinaan pelaksanaan pengelolaan pendapatan, keuangan dan 

asset daerah; 

l) pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); 

m) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati 

sesuai tugas dan fungsinya. 

2) Sekertariat     

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala 

Dinas untuk menyiapkan bahan kebijakan, merencanakan 

mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan 
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melaporkan kegiatan di bidang kesekertariatan meliputu program, 

keuangan, umum dan kepegawaian. 

Untuk melaksanakan tugas pokok Sekertariat Dinas 

mempunyai fungsi: 

a) penyusunan bahan kebijakan, perencanaan, monitoring, 

evaluasi, dan pelaporan, program dan kegiatan dinas; 

b) pengendalian administrasi keuangan dinas; 

c) pengendalian administrasi umum, kepegawaian dan rumah 

tangga dinas; 

d) pengkoordinasian penyelenggaraan program dan kegiatan dinas. 

Bidang sekertariat membawahi tiga seksi. 

(1) Sub Bagian Program. Sub Bagian Program dipimpin oleh 

Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok 

merencanakan, menyusun, menyediakan, bahan/data 

evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan 

dinas.  

(2) Sub Bagian Keuangan . Sub Bagian Keuangan dipimpin 

oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok 

merencanakan, menyusun, menyediakan dan melaksanakan 

pengelolaan administrasi keuangan dan pelaporan 

pertanggungjawaban keuangan dinas.  

(3) Sub Bagian Umum & Kepegawaian. Sub Bagian Umum 

dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang 
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mempunyai tugas pokok merencanakan, menyusun, 

menyediakan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan 

urusan administrasi umum, organisasi dan tatalaksana, 

pengurusan rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, 

perpustakaan, kehumasan dan kearsipan, serta pengelolaan 

administrasi kepegawaian dinas. 

3) Bidang Pendataan dan Penetapan   

Bidang Pendataan dan Penetapan dipimpin oleh seorang 

Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan 

sebagian tugas Kepala Dinas dalam merencanakan, menyusun, 

menyiapkan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi 

dan melaporkan kegiatan bidang pendataan dan penetapan.  

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Bidang Pendataan 

dan Penetapan mempunyai fungsi: 

a) penyusunan rencana program dan pengelolaan petunjuk teknis 

bidang pendataan dan penetapan; 

b) pengkoordinasian fasilitasi kegiatan bidang pendataan dan 

penetapan; 

c) pengendalian, pemantauan, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan 

bidang pendataan dan penetapan. 

Bidang Pendataan dan Penetapan membawahi tiga seksi. 

(1) Seksi Pendataan dan Pendaftaran. Seksi Pendataan dan 

Pendaftaran dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang 
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mempunyai tugas pokok merencanakan, menyusun, 

menyediakan dan melaksanakan kegiatan pendataan dan 

pendaftaran. 

(2) Seksi Penetapan. Seksi penetapan dipimpin oleh seorang 

Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok merencanakan, 

menyusun, menyediakan, dan melaksanakan kegiatan 

penetapan.  

(3) Seksi Pengembangan Pendapatan. Seksi pengembanagan 

pendataan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang 

mempunyai tugas pokok merencanakan, menyusun, 

menyediakan, dan melaksanakan kegiatan pengembangan 

pendataan. 

4) Bidang Pendapatan    

Bidang Pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang 

mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas 

dalam merencanakan, menyusun, menyiapkan, mengkoordinasikan, 

menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan bidang 

pendapatan. 

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Bidang pendapatan 

mempunyai fungsi: 

a) penyusunan rencana program dan kegiatan bidang pendapatan; 

b) pengkoordinasian dan fasilitasi program dan kegiatan 

pendapatan; 
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c) pengendalian, pemantauan dan pelaporan pelaksanaan program 

dan kegiatan bidang pendapatan. 

Bidang Pendapatan membawahi tiga seksi. 

(1) Seksi Pajak daerah. Seksi Pajak Daerah dipimpin oleh 

seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok 

merencanakan, menyusun, menyediakan dan melaksanakan 

kegiatan pajak daerah. 

(2) Seksi Retrbusi Daerah. Seksi Retribusi Daerah dipimpin 

oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok 

merencanakan, menyusun, menyediakan dan melaksanakan 

kegiatan retribusi daerah. 

(3) Seksi Pendapatan Lain-lain. Seksi Pendapatan lain-lain 

dipimpin oleh seorang kepala Seksi yang mempunyai tugas 

pokok merencanakan, menyusun, menyediakan dan 

melaporkan kegiatan pendapatan lain-lain. 

5) Bidang Anggaran dan Verifikasi  

Bidang Anggaran dan Verifikasi dipimpin oleh seorang Kepala 

Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas 

Kepala Dinas dalam merencanakan, menyusun, mengkoordinasikan, 

menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan bidang 

anggaran dan verifikasi. 

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Bidang Anggaran 

dan Verifikasi mempunyai fungsi: 
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a) penyusunan rencana program dan kegiatan bidang anggaran dan 

verifikasi; 

b) pengkoordinasian dan fasilitasi kegiatan bidang anggaran dan 

verifikasi; 

c) pengkoordinasian bidang pembinaan dan pengkajian APBD; 

d) Pengendalian, pemantauan, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan 

bidang anggaran dan verifikasi. 

Bidang Anggaran dan Verifikasi membawahi tiga seksi. 

(1) Seksi Perencanaan Anggaran. Seksi Perencanaan Anggaran 

dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas 

pokok merencanakan, menyusun, menyediakan dan 

melaksanakan kegiatan perencanaan aggaran. 

(2) Seksi Analisa Anggaran. Seksi Analisa Anggaran dipimpin 

oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok 

merencanakan, menyusun, menyediakan dan melaksanakan 

kegiatan analisa anggaran. 

(3) Seksi Verivikasi. Seksi Verifikasi dipimpin oleh seorang 

Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok merencanakan, 

menyusun, menyediakan dan melaksanakan kegiatan 

verifikasi. 

6) Bidang Perbendaharaan & Kas Daerah   

Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah dipimpin oleh seorang 

Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan 
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sebagian tugas Kepala Dinas dalam merencanakan, menyusun, 

menyiapkan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi 

dan melaporkan kegiatan bidang perbendaharaan dan kas daerah. 

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Bidang 

Perbendaharaan dan kas daerah mempunyai fungsi: 

a) penyusunan rencana program dan pengelolaan petunjuk teknis 

bidang perbendaharaan dan kas daerah; 

b) pengkoordinasian dan fasilitasi kegiatan bidang perbendaharaan 

dan kas daerah; 

c) pengendalian, pemantauan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan 

bidang perbendaharaan dan kas daerah. 

d) Bidang Perbendaharaan & Kas Daerah membawahi tiga seksi. 

e) Seksi Pengurusan dan Pembebanan. Seksi Pengurusan dan 

Pembebanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang 

mempunyai tugas pokok merencanakan, menyusun, 

menyediakan dan melaksanakan kegiatan pengurusan dan 

pembebanan. 

(1) Seksi Penerimaan dan Pembayaran. Seksi penerimaan dan 

Pembayaran dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang 

mempunyai tugas pokok merencanakan, menyusun, 

menyediakan dan melaksanakan kegiatan penerimaan dan 

pembayaran. 
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(2) Seksi Kas Daerah. Seksi Kas Daerah dipimpin oleh seorang 

Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok merencanakan, 

menyusun, menyediakan dan melaksanakan kegiatan kas 

daerah. 

7) Bidang Administrasi Asset dan Akuntansi 

Bidang Administrasi asset dan Akuntansi dipimpin oleh 

seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan 

sebagian tugas Kepala Dinas dalam merencanakan, menyusun, 

menyiapkan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi 

dan melaporkan kegiatan bidang administrasi asset dan akuntansi. 

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Bidang 

Administrasi Asset dan Akuntansi mempunyai fungsi: 

a) penyusunan rencana program dan penggelolaan petunjuk teknis 

bidang administrasi asset dan akuntansi; 

b) pengkoordinasian dan fasilitasi kegiatan bidang administrasi 

asset dan akuntansi; 

c) pengendalian, pemantauan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan 

bidang administrasi asset dan akuntansi.  

Bidang Administrasi Asset dan Akuntansi membawahi tiga 

seksi. 

(1) Seksi Inventarisasi & Penghapusan Barang Daerah. Seksi 

Inventarisasi dan Penghapusan Barang Daerah dipimpin 

oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok 
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merencanakan, menyusun, menyiapkan dan melaksanakan 

kegiatan inventarisasi dan penghapusan barang daerah. 

(2) Seksi Penilaian & Optimalisasi Barang Daerah. Seksi 

Penilaian dan Optimalisasi Barang Daerah dipimpin oleh 

seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok 

merencanakan, menyusun, menyediakan dan melaksanakan 

kegiatan penilaian dan optimalisasi barang daerah. 

(3) Seksi Akuntansi. Seksi Akuntansi dipimpin oleh seorang 

Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok merencanakan, 

menyusun, menyediakan dan melaksanakan kegiatan 

akuntansi. 

8) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)  

Pembentukan Susunan organisasi dan tata Kerja Unit 

Pelaksana Teknis Dinas serta pengaturannya lebih lanjut ditetapkan 

dengan Peraturan Bupati.  

9) Kelompok jabatan Fungsional 

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan 

kegiatan dalam menunjang tugas pokok Dinas. Kelompok Jabatan 

Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku 

ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggungjawab 

kepada Kepala Dinas Daerah atau Kepala UPTD yang bersangkutan. 

Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi ke dalam sub kelompok-

sub kelompok sesuai dengan kebutuhan, dan masing-masing 
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dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior. Jumlah tenaga 

fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja yang 

ada. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

g. Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Batang 

Batang adalah salah satu Kabupaten di Jawa Tengah yang 

memiliki banyak sumber Pendapatan Daerah. Sumber Pendapatan 

Daerah di Kabupaten Batang dapat dilihat pada tabel 4. 

Tabel 4. Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Batang 

 

 

 

 

 

Pendapatan 

Daerah 

 

1. Pendapatan 

Asli Daerah 

a. Pajak daerah 

b. Retribusi daerah 

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 

2. Dana 

Perimbangan 

a. Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak 

b. Dana alokasi umum 

c. Dana alokasi khusus 

d. Dana bagi hasil pajak dari prov. & Pem. Daerah Lain 

e. Bant. Keuangan dr Prov. atau Pem. Daerah Lainnya 

3. Lain-lain 

Pend. Daerah 

yang Sah 

a. Pendapatan hibah 

b. Dana darurat 

c. Dana penyesuaian otonomi khusus 

Sumber: Laporan Pendapatan Kabupaten Batang Tahun 2010 
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Sumber Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari pajak Daerah 

meliputi: 

1) Pajak Hotel, 

2) Pajak Restoran, 

3) Paja Hiburan, 

4) Pajak Reklame, 

5) Pajak Penerangan Jalan, 

6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, dan 

7) Pajak Sarang Burung Walet. (Laporan Bidang pendapatan 

Kabupaten Batang Tahun 2010). 

Pajak Hotel dan Restoran adalah sumber pendapatan asli daerah 

yang cukup potensial di Kabupaten Batang, karena di wilayah 

Kabupaten Batang cukup banyak objek pajak hotel dan restoran. Oleh 

karena itu, sumber pendapatan yang berasal dari Pajak Hotel dan 

Restoran tersebut sangat mendukung dalam meningkatkan Pendapatan 

Asli Daerah (PAD)  Kabupaten Batang. 

  Tabel 5. Jumlah Hotel di Wilayah Kabupaten Batang 

 

No 

 

Tahun 

Jumlah Jenis Hotel 

Besar Sedang Kecil 

1 2009 4 1 2 

2 2010 4 1 2 

3 2011 4 1 3 

Sumber: Data Hotel tahun 2009, 2010 dan 2011 di Wilayah Kabupaten 

Batang. 
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Table 6. Jumlah Restoran di Wilayah Kabupaten Batang 

 

No 

 

Tahun 

Jumlah Jenis Restoran 

Besar Sedang Kecil 

1 2009 9 32 160 

2 2010 9 40 167 

3 2011 9 47 167 

Sumber: Data Restoran tahun 2009, 2010 dan 2011 di Wilayah 

Kabupaten Batang. 

Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari pajak hotel dan pajak 

restoran dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dan penurunan. 

Gambaran yang lebih jelas mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

yang berasal dari pajak hotel dan restoran dapat dilihat pada tabel 7 dan 

8. 

Tabel 7. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pajak Hotel tahun 2007 sampai 

tahun 2010. 

Tahun Target Realisasi (%) 

2007 Rp 155.000.000 Rp 163.853.060 105,71 

2008 Rp 163.000.000 Rp 167.068.960 102,50 

2009 Rp 172.800.000 Rp 180.140.190 104,25 

2010 Rp 196.000.000 Rp 201.198.110  101,21 

Jumlah Rp 686.800.000 Rp 712.260.320 413,67 

Rata-rata Rp 171.700.000 Rp 178.065.080 103,42 

Sumber : Laporan Pendapatan Daerah Kabupaten Batang tahun 2007 

sampai tahun 2010. 
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Berdasarkan table 7 tersebut, dapat diketahui perkembangan 

pendapatan pajak hotel dari tahun 2007 sampai tahun 2010. Tahun 2007 

mencapai 105,71%, tahun 2008 turun menjadi 102,50%, tahun 2009 

naik menjadi 104,25% dan tahun 2010 turun lagi menjadi 101,21%. 

Prosentase pendapatan yang berasal dari pajak hotel tersebut banyak 

mengalami penurunan dari pada kenaikannya. Penurunan dan kenaikan 

tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal. Seperti pendapat bapak Singgih 

selaku seksi pajak daerah mengungkapkan bahwa: 

“Kenaikan dan penurunan pendapatan di pengaruhi oleh adanya 

hotel yang tutup dipertengahan tahun padahal hotel tersebut sudah 

terdaftar untuk membayar pajak daerah dan adanya hotel baru 

yang dapat menjadi tambahan sumber pendapatan pajak daerah.” 

(wawancara tanggal 14 Maret 2011). 

  

Tabel 8. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pajak Restoran tahun 2007 

sampai tahun 2010. 

Tahun Target Realisasi (%) 

2007 Rp    355.000.400 Rp    391.825.550 110,37 

2008 Rp    365.000.000 Rp    384.145.100 105,25 

2009 Rp    379.000.000 Rp    391.065.200 103,18 

2010 Rp    404.760.000 Rp    406.046.950 100,21 

Jumlah Rp 1.503.760.400 Rp 1.573.082.800 419,01 

Rata-rata Rp    375.940.100 Rp    393.270.700 104,75 

Sumber : Laporan Pendapatan Daerah  Kabupaten Batang tahun 2007 

sampai tahun 2010.  

Berdasarkan tabel 8 tersebut, dapat diketahui perkembangan 

pendapatan pajak restoran. Pendapatan yang berasal dari pajak Restoran 

tahun 2007 mencapai 110,37%, tahun 2008 turun menjadi 105,25%, 
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tahun 2009 turun menjadi 103,18%, dan tahun 2010 turun lagi menjadi 

100,21%. Presentase pendapatan yang berasal dari pajak restoran 

tersebut dari tahun ketahun menggalami penurunan. Berdasarkan 

wawancara pada tanggal 14 Maret 2011 dengan bapak Singgih selaku 

seksi pajak daerah mengungkapkan  bahwa “Adanya restoran yang 

tutup dipertengahan tahun karena mengalami kerugian, padahal restoran 

tersebut sudah terdaftar untuk membayar pajak daerah.” (wawancara 

pada tanggal 14 Maret 2011). 

 Hal serupa juga dikemukakan oleh Ibu Ita selaku staf di bidang 

pendapatan sebagai berikut: 

“Pendapatan daerah yang berasal dari pajak restoran dipengaruhi 

oleh besarnya pembayaran pajak oleh Wajib Pajak. Banyak Wajib 

pajak Restoran yang enggan membayar pajak sesuai target yang 

telah ditetapkan, karena para Wajib Pajak mengatakan kalau 

restoran sepi pengunjung, harga bahan pokok yang mahal dan 

hasil pendapatan yang sedikit.” (wawancara tanggal 14 Maret 

2011). 

 

Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar informan 

berpendapat sama tentang penyebab kenaikan dan penurunan 

pendapatan pajak hotel dan restoran. Menurut pandangan mereka 

kenaikan dan penurunan pendapatan pajak daerah dipengaruhi oleh 

keberadaan hotel dan restoran yang tidak tetap, kadang-kadang hotel 

dan restoran tutup dipertengahan tahun, padahal keberadaannya sudah 

terdaftar dalam pembayaran pajak daerah dan kadang-kadang dijumpai 

hotel atau restoran baru yang dapat menambah pendapatan daerah. 

Selain itu kenaikan dan penurunan juga dipengaruhi oleh besarnya 
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pembayaran pajak hotel dan restoran oleh Wajib Pajak. Wajib pajak 

banyak yang tidak mau membayar pajak hotel dan restoran sesuai 

dengan target yang telah ditetapkan. Mereka beralasan bahwa 

pendapatan hotel dan restoran yang sedikit karena sepinya pengunjung 

dan harga bahan pokok yang mahal. 

Pendapatan pajak hotel dan restoran dari tahun 2007 sampai tahun 

2010 sudah cukup baik karena persentase sudah melebihi 100,00%. 

akan tetapi pendapatan yang berasal dari pajak hotel dan restoran harus 

terus ditingkatkan karena pendapatan yang sering menurun dan masih 

banyak sumber-sumber pendapatan yang berasal dari pajak hotel dan 

restoran yang belum terpungut atau belum terdaftar dalam pembayaran 

pajak. 

2. Upaya-upaya Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset 

Daerah (DPPKAD) dalam Pembinaan Petugas Pungut Pajak Hotel 

dan Restoran 

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah 

(DPPKAD) memiliki tugas sebagai pengelola pendapatan daerah 

memegang peranan yang sangat penting dalam meningkatkan pendapatan 

daerah, karena peran dan upaya Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan 

dan Asset Daerah (DPKAD) dalam pengelolaan pendapatan daerah sangat 

menentukan peningkatan pendapatan daerah Kabupaten Batang.  

Semua pendapatan daerah termasuk pendapatan daerah yang 

bersumber dari pajak hotel dan restoran dikelola oleh pemerintah 
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kabupaten sendiri tanpa campur tangan pihak ketiga. Pengelolaan 

pendapatan daerah yang bersumber dari pajak hotel dan restoran itu sendiri 

merupakan tanggungjawab pemerintah kabupaten, yang dalam hal ini 

merupakan wewenang Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset 

Daerah (DPPKAD) Kabupaten Batang. Berdasarkan wewenang yang 

diberikan kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset 

Daerah (DPPKAD) untuk mengelola pendapatan daerah Kabupaten 

Batang, maka Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah 

(DPPKAD) harus dapat melaksanakan visi dan misi Dinas Pendapatan 

pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kaupaten Batang 

agar dapat meningkatkan pendapatan daerah. 

Berdasaran visi dan misi DPPKAD Kabupaten Batang, salah satu cara 

yang dilakukan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset 

Daerah (DPPKAD) dalam meningkatkan pendapatan daerah yang 

bersumber dari pajak hotel dan restoran adalah dengan meningkatkan 

kinerja petugas pungut pajak hotel dan restoran melalui program 

pembinaan petugas pungut pajak.  

Sebelum pembinaan dilaksanakan, Dinas Pendapatan Pengelolaan 

Keuanagan dan Asset Daerah (DPPKAD) menentukan program 

pembinaan seperti menentukan tujuan, sasaran, pelaksana pembinaan, 

peserta pembinaan, waktu, materi, metode, pendekatan yang digunakan 

dalam pembinaan dan indikator keberhasilan.  
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Program pembinaan petugas pungut pajak hotel dan restoran bertujuan 

untuk meningkatkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak hotel 

dan restoran. Pencapaian tujuan tersebut lebih lanjut dikembangkan 

sasaran yang hendak dicapai. Sasaran yang hendak dicapai adalah 

meningkatkan kinerja petugas pungut pajak hotel dan restoran agar dapat 

melakukan intensfikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah yang 

bersumber dari pajak hotel dan restoran. Program pembinaan ini dibina 

oleh Kepala Bidang Pendapatan dan dibantu oleh seorang seksi pajak 

daerah dan pesertanya adalah seluruh petugas pungut pajak hotel dan 

restoran. Pembinaan dilaksanakan dua kali dalam satu minggu, yaitu hari 

senin dan hari kamis pukul 07.30 – 09.30 WIB. Materi yang disampaikan 

dalam pembinaan kepada petugas pungut pajak hotel dan restoran sesuai 

dengan petunjuk teknis tentang prosedur pemungutan pajak yang benar, 

pembukuan dan pelaporan atas pemungutan pajak melalui metode 

ceramah, diskusi dan tanya jawab. Pada pembinaan ini pendekatan 

pembinaan yang digunakan adalah pendekatan partisipatif dan pendekatan 

eksperiensial. Adapun indikator keberhasilannya adalah meningkatnya 

kinerja petugas pungut pajak hotel dan restoran serta tercapainya 

pendapatan pajak hotel dan restoran sesuai target. (wawacara tanggal 28 

April 2011). 

Adapun upaya-upaya yang dilakukan DPPKAD dalam pembinaan 

petugas pungut pajak hotel dan restoran tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Pembinaan dilaksanakan secara teratur 
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 Pembinaan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset 

Daerah (DPPKAD) dilaksanakan dua kali dalam seminggu, berdasarkan 

wawancara dengan Bapak Tatang selaku pembina (wawancara tanggal 

17 Maret 2011), yaitu pembinaan dilaksanakan setiap hari senin dan 

kamis mulai pukul 07.30 WIB sampai pukul 09.30 WIB. Pembinaan ini 

dilaksanakan setelah apel pagi. Pembinaan yang dilakukan secara 

teratur dapat mengevaluasi kinerja petugas pungut pajak hotel dan 

restoran dan dapat mengontrol laju pertumbuhan pendapatan daerah 

secara berkelanjutan, sehingga dengan pembinaan secara terus menerus 

pembina dapat mengetahui hasil pendapatan secara berkelanjutan serta 

memotivasi petugas pungut pajak hotel dan restoran untuk 

meningkatkan kinerjanaya sehingga pendapatan daerah dapat 

meningkat.  

b. Pembinaan oleh Pejabat-pejabat terkait 

 Berdasarkan pengamatan secara langsung pada tanggal 17 Maret 

2011 bahwa pembinaan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan 

dan Asset Daerah (DPPKAD) dilakukan oleh Kepala Bidang 

Pendapatan dan dibantu oleh Seksi Pajak Daerah. Hal ini sesuai dengan 

ungkapan bapak Tatang selaku pembina petugas pungut pajak sebagai 

berikut “yang membina petugas pungut pajak hotel dan restotran itu 

saya selaku kepala bidang pendapatan dibantu dengan bapak Singgih 

selaku kepala seksi pajak daerah.” (wawancara tanggal 17 Maret 2011). 

 

Pembina petugas pungut pajak hotel dan restoran: 
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1) Kepala Bidang Pendapatan  : Drs. Tatang N.A, M.Si 

Tugas pokok Kepala bidang pendapatan adalah 

melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam merencanakan, 

menyusun, menyiapkan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, 

mengevaluasi dan melaporkan kegiatan bidang pendapatan. 

2) Kepala Seksi Pajak Daerah  : Singgih Pujiono, SH 

Tugas pokok Kepala Seksi pajak Daerah merencanakan, 

menyusun, menyediakan dan melaksanakan kegiatan pajak daerah. 

Pembinaan dilakukan oleh orang-orang yang terkait dalam 

bidang pendapatan dan seksi pajak daerah akan lebih baik dari pada 

pembinaan yang dilakukan oleh orang-orang yang dari bidang lainnya. 

Karena pembinaan petugas pungut pajak hotel dan restoran bertujuan 

untuk meningkatkan pendapatan asli daerah kabupaten batang, oleh 

karena itu pembinaan tersebut lebih tepat dibina oleh orang-orang 

yang ahli dalam bidang pendapatan. 

c. Memberikan materi pembinaan sesuai dengan Petunjuk Teknis 

(JUKNIS) 

 Pembinaan di  Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset 

Daerah (DPPKAD) bertujuan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 

Kabupaten Batang, oleh karena itu di dalam pembinaan, pembina 

memberikan materi pembinaan kepada petugas pungut pajak hotel dan 

restoran sesuai dengan petunjuk teknis tentang prosedur pemungutan 

pajak yang benar, pembukuan dan pelaporan atas pemungutan pajak. 
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Materi pembinaan diberikan melalui metode ceramah, diskusi, dan 

tanya jawab. 

 Materi pembinaan sesuai Petunjuk Teknis (JUKNIS) pelaksanaan 

APBD tentang prosedur pemungutan pajak, pembukuan dan pelaporan 

atas pemungutan pajak, yaitu bahwa penerimaan Daerah disetor ke 

rekening Kas Umum Daerah pada bank pemerintah yang ditunjuk. 

Penerimaan daerah yang disetor ke rekening Kas Umum Daerah, 

dilakukan dengan cara disetor melalui bendahara penerima, bendahara 

penerima pembantu, badan, lembaga keuangan/kantor pos, atau 

dipungut langsung oleh petugas pungut pajak. Penerimaan pendapatan 

daerah yang disetor ke rekening Kas Umum Daerah di Dinas 

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) 

Kabupaten Batang biasanya dilakukan dengan cara disetor melalui 

bendahara penerima dan dipungut langsung oleh petugas pungut pajak. 

1) Disetor melelui bendahara penerima 

a) pihak ketiga/bendahara penerima mengisi (Surat Tanda Setoran 

(STS) berdasarkan Surat Ketetapan Daerah (SKPD) dan surat 

tanda bukti lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku; 

b) bendahara penerima menerima uang dan mencocokkan Surat 

Tanda Setoran (STS) dengan Surat Ketetapan Pembetulan (SKP) 

atau tanda bukti lainnya yang sah; 

c) bendahara penerima mencatat direkapitulasi penerimaan harian; 
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d) setoran yang diterima harus disetorkan ke rekening kas umum 

daerah pada bank pemerintah yang ditunjuk oleh pemerintah 

daerah; 

e) bendahara penerima harus menyetorkan seluruh penerimaan kas 

ke rekening kas umum daerah, maksimal 1 x 24 jam setelah 

penerimaan uang kas; 

f) bukti penerimaan dan bukti setoran harus dipertanggung jawabkan 

kepada PPKD; 

g) bendahara penerima dilarang melakukan, baik secara langsung 

maupun tidak langsung, kegiatan perdagangan, pekerjaan 

pemborong dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin 

atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut; 

h) bendahara penerima tidak diperbolehkan membuka rekening 

dengan atas nama pribadi pada bank atau giro dengan tujuan 

pelaksanaan APBD; 

i) bendahara penerima tidak diperbolehkan menyimpan uang/cek/ 

surat berharga lebih dari 1 x 24 jam. 

2) Dipungut Langsung oleh Petugas Pungut Pajak 

a) petugas pungut mempunyai tugas untuk mengumpulkan uang 

hasil pajak daerah yang ditunjuk oleh Kepala Surat Ketetapan 

Pajak Daerah (SKPD); 

b) petugas pungut bertugas membantu intensifikasi pendapatan, 

menyetorkan pendapatan yang diterima dari Wajib Pajak kepada 
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bendahara penerima/bendahara penerima pembantu sehari saat 

menerima pendapatan tersebut dan membuat register Surat 

Ketetapan Pajak Daerah (SKPD); 

c) benda berharga seperti karcis sebagai tanda bukti pembayaran 

oleh pihak ketiga kepada bendahara penerima diterbitkan dan 

disahkan oleh PPKD; 

d) daerah yang karena kondisi geografisnya sulit dijangkau, maka 

penyetorannya dibatasi maksimal 3 x 24 jam. Bendahara 

Penerima wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap 

seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang 

menjadi tanggung jawabnya; 

e) penatausahaan atas penerimaan menggunakan buku kas umum, 

buku rekapitulasi penerimaan bulanan, dan buku penerimaan 

lainnya yang sah; 

f) bendahara penerimaan dalam melakukan penatausahaan 

menggunakan SKPD, STS, Surat tanda bukti pembayaran, dan 

bukti penerimaan lainnya yang sah; 

g) bendahara penerima SKPD wajib mempertanggungjawabkan 

secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi 

tanggungjawabnya dengan melaporkan pertanggungjawabannya 

kepada PPKD paling lambat 10 bulan berikutnya; 
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h) laporan pertanggungjawaban dilampiri dengan buku kas umum, 

buku rekapitulasi penerimaan harian, bulanan dan bukti 

penerimaan lainnya yang sah; 

i) bendahara penerima pembantu wajib menyelenggarakan 

penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas 

penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya; 

j) penatausahaan atas penerimaan bendahara pembantu menggunakan 

buku kas umum, dan buku kas penerimaan harian pembantu; 

k) bendahara penerimaan pembantu dalam melakukan 

penatausahaan menggunakan SKPD, STS, Surat tanda bukti 

pembayaran, dan bukti penerimaan lainnya yang sah; 

l) bendahara penerima pembantu wajib menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban peerimaan kepada bendahara penerimaan 

paling lambat 5 bulan berikutnya. (Penatausahaan penerimaan 

pendapatan daerah Kabupaten Batang). 
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Bagan 1. Prosedur pemungutan pajak daerah 

  disampaikan  

SKPD     Wajib Pajak 

 

Petugas Pungut    Wajib Pajak 

 

Petugas Pungut    Wajib Pajak 

 

Petugas Pungut    Bend. Penerima 

 

Bend. Penerima    KASDA 

Sumber: Sisdur pemungutan pajak daerah. 

 

 Berdasarkan bagan diatas dapat dijelaskan bahwa prosedur 

pemungutan pajak dimulai dari penetapan Surat Ketetapan Pajak 

Daerah (SKPD) oleh Kepala Surat Ketetapan Pajak Daerah yang 

disampaikan kepeda Wajib Pajak melelui system  Official Assessment. 

Official Assessment, adalah suatu sistem pemungutan yang memberi 

wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya 

pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Sistem ini memiliki tiga ciri. (1) 

Wewenag untuk menentukan besarnya pajak ada pada fiskus, (2) Wajib 

pajak bersifat pasif, (3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat 

ketetapan pajak oleh fiskus. Setelah Wajib Pajak menerima Surat 

Official Assessment 

Menagih 

SSPD 

Menyetorkan 

STS 
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Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) petugas pungut pajak menagih pajak 

kepada Wajib Pajak dan petugas pungut pajak menggunakan Surat 

Setoran Pajak Daerah (SSPD) yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk 

melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke Kas Daerah 

atau tempat lain yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah. Setelah 

Wajib Pajak membayar pajak kepada petugas pungut pajak, kemudian 

petugas pungut pajak menyetorkan pajak tersebut ke Bendahara 

Penerima, kemudian Bendahara Penerima menyetorkan pajak ke Kas 

Daerah (KASDA) dengan menyertakan Surat Tanda Setoran (STS). 

 Pembina memberi materi tentang cara pemungutan pajak yang 

benar, pembukuan, dan pelaporan atas pemungutan pajak. Pembina 

memberi materi tersebut agar para petugas pungut pajak hotel dan 

restoran dapat memungut pajak hotel dan restoran dengan baik dan 

benar sehingga target bisa dicapai bahkan bisa melebihi target 

pendapatan. Memberikan materi tentang pembukuan dengan tujuan agar 

para petugas pungut pajak hotel dan restoran dapat melaporkan semua 

pendapatan yang diperoleh secara rinci dan dapat dipertanggung 

jawabkan sehingga pembukuan sama dengan pendapatan yang 

diperoleh. Materi pelaporan disampaikan dengan tujuan petugas pungut 

pajak hotel dan restoran harus dapat melaporkan pembukuan hasil 

pendapatan tepat waktu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan agar 

uang hasil pendapatan pungutan pajak hotel dan restoran yang diperoleh 

petugas pungut pajak hotel dan restoran tidak disalahgunakan atau 
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digunakan untuk keperluan pribadi. Pemberian materi tersebut 

diharapkan dapat  meningkatkan pendapatan asli daerah sesuai yang 

diinginkan. 

 Penyampaian materi pada pembinaan ini dilakukan dengan 

menggunakan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab. Pembinaan 

terhadap petugas pungut pajak hotel dan restoran ini mengunakan 

metode ceramah karena dengan ceramah pembina dapat memberikan 

materi secara langsung mengenai cara-cara memungut pajak yang benar 

dan cara-cara melakukan pembukuan. Metode diskusi juga digunakan 

dalam pembinaan ini, karena dengan diskusi antara petugas pungut 

pajak dengan pembina dan antara petugas pungut pajak yang satu 

dengan petugas pungut pajak yang lain dapat saling bertukar pikiran 

mengenai pengalaman kerjanya, sehingga dalam pembinaan melalui 

diskusi dapat memecahkan masalah yang dihadapi oleh para petugas 

pungut pajak hotel dan restoran. Selain menggunakan metode ceramah 

dan diskusi dalam pembinaan ini juga digunakan metode tanya jawab. 

Tanya jawab antara pembina dan petugas pungut pajak hotel dan 

restoran dalam pembinaan ini dapat memudahkan pembina dalam 

mengetahui apa masalah yang dihadapi petugas pungut pajak dan secara 

langsung pembina dapat memberi solusi atas masalah yang dihadapi 

petugas pungut pajak, sehingga dengan tanya jawab tersebut dapat 

diperoleh solusi dari masalah yang dihadapi. 
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 Berdasarkan observasi langsung pada saat pembinaan, bapak Tri 

Widiyanto selaku petugas pungut pajak menggungkapkan masalah yang 

dihadapi dalam pemungutan pajak, yaitu “Saya mengalami masalah 

dalam pemungutan pajak, yaitu terjadinya selisih dana antara daftar 

pajak restoran yang harus dicapai dengan daftar pajak restoran yang 

terutang.” (observasi tanggal 24 Maret 2011). 

 

 Selisih dana tersebut menjadikan masalah atau pertanyaan oleh 

bapak Tri Widiyanto karena besarnya daftar pajak restoran yang harus 

dicapai lebih besar dibandingkan daftar pajak restoran yang terutang. 

Masalah tersebut menjadikan bahan diskusi pada saat pembinaan, para 

petugas pungut pajak hotel dan restoran yang lain dengan pembina 

memecahkan masalah tersebut dan akhirnya menemukan jalan keluar 

yaitu pak Tri Widiyanto diharapkan mengecek kembali daftar pajak 

yang harus dicapai dan disesuaikan dengan daftar pajak yang terutang, 

mungkin ada kesalahan dalam pencatatan (observasi tanggal 24 Maret 

2011). 

 Penggunaan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab tersebut 

dapat memperoleh solusi dari masalah-masalah yang dialami para 

petugas pungut pajak hotel dan restoran dalam melaksanaan 

pekerjaannya yaitu memunggut pajak hotel dan restoran pada wajib 

pajak. 
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d. Melatih kedisiplinan 

 Disiplin adalah perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang 

dipercaya termasuk melakukan pekerjaan tertentu yang dirasakan 

menjadi tanggungjawab. Kedisiplinan sangat penting dalam 

pelaksanaan tugas. Berdasarkan pengamatan pada tanggal 24 Maret 

2011, sebelum pembinaan dimulai bapak Tatang dan bapak Singgih 

selaku pembina tiba di tempat pembinaan 10 menit sebelum pembinaan 

dimulai, yaitu pukul 07.20 WIB. Hal tersebut merupakan contoh 

kedisiplinan dari pembina kepada petugas  pungut pajak hotel dan 

restoran yaitu dengan cara pembina datang ke Dinas Pendapatan 

Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah 10 menit sebelum pembinaan 

dilaksanakan. Kedisiplinan itu juga hampir dilaksanakan oleh semua 

petugas pungut pajak hotel dan restoran, akan tetapi ada seorang 

petugas pungut pajak hotel dan restoran yang datang terlambat selama 

15 menit dengan alasan macet. Pembina bertanya apa alasan terlambat, 

dan pembina menegur secara lisan di depan peserta yang lain agar 

mereka merasa malu dan tidak akan menggulangginya lagi. Setip 

peserta pembinaan yang terlambat ditegur dan diperingatkan untuk 

tidak terlambat lagi, karena kedisiplinan sangat penting dalam 

pelaksanaan tugas.  

 Selain disiplin waktu dalam mengikuti pembinaan, disiplin dalam 

melaporkan hasil pendapatan pungut pajak secara tepat waktu juga 

sangat diperlukan. Pada setiap kali pembinaan, pembina meminta 
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laporan hasil pendapatan pungut pajak hotel dan restoran kepada 

masing-masing petugas pungut pajak hotel dan restoran. Hal ini 

dilakukan oleh pembina agar setiap petugas pungut pajak dapat selalu 

disiplin dalam melaksanakan pekerjaannya sehingga pendapatan pajak 

dapat diketahui perkenbangannya secara terus menerus agar tercapai 

sesuai target yang diinginkan. 

 Kedisiplinan adalah modal awal dalam melaksanakan semua hal. 

Seseorang yang selalu disiplin dalam mengerjakan tugaasnya, maka 

pekerjaannya akan terselesaikan dengan baik dan rapi. Sebaliknya 

seseorang yang tidak disiplin dalam mengerjakan tugasnya maka 

pekerjaannya tidak akan selesai dengan baik karena mereka tidak 

memperhatikan dengan sungguh-sungguh dalam melaksanakan 

pekerjaan itu.  

e. Menanamkan sifat jujur dan rasa tanggung jawab 

 Jujur adalah mengakui, berkata atau memberikan suatu informasi 

yang sesuai kenyataan dan kebenaran, sedangkan tanggung jawab 

adalah sesuatu yang harus kita lakukan agar kita menerima sesuatu yang 

dinamakan hak. Pembina dalam melaksanakan pembinaan menanamkan 

sifat jujur dan tanggung jawab kepada petugas pungut pajak hotel dan 

restoran. Penanaman sifat jujur dan tanggung jawab tersebut dapat 

dilihat pada pengamatan saat pembinaan. Pembina menanyakan dan 

memeriksa kepada setiap petugas pungut pajak hotel dan restoran atas 

pendapatan yang diperoleh dari pungutan pajak hotel dan restoran 
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disertai dengan bukti pembayaran. Laporan dari petugas pungut pajak 

atas pendapatannya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada 

pembina. Pendapatan pajak hotel dan restoran yang disetorkan harus 

sesuai dengan bukti pembayaran. Berdasarkan pengamatan tanggal 24 

Maret 2011, Bapak Cahyono melaporkan besarnya pajak yang telah 

diperoleh sampai bulan Maret 2011, bahwa pendapatan pajak dari 

restoran besar sudah mencapai Rp 65.402.000 dan semuanya sudah 

disetorkan kepada bendahara penerima, dan tanda terima ditunjukkan 

kepada pembina. Sedangkan Bapak Damiri melaporkan bahwa 

pendapatan pajak restoran kecil belum lunas sanpai bulan Maret 2011, 

karena wajib pajak tidak ada disaat petugas pungut pajak restoran 

melaksanakan pemungutan pajak. Berdasaran pengamatan tersebut para 

petugas pungut pajak hotel dan restoran berlaku jujur dan dapat 

mempertanggung jawabkan semua pekerjaannya sesuai apa yang 

mereka peroleh dari pemungutan pajak. 

 Kejujuran dan tanggung jawab dapat mempengaruhi tercapainya 

tujuan dengan baik, dengan kejujuran dan tanggungjawab akan 

memperlancar pelaksanaan pekerjaan dan akan memperoleh hasil yang 

baik pula, karena dengan semua pembina dan petugas pungut pajak 

yang jujur dan bertanggungjawab dalam menyampaikan semua 

pendapatan yang diperoleh tanpa mengurangi sedikitpun, maka 

pendapatan akan tercapai secara optimal sesuai target yang ditetapkan. 
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f. Pembinaan dilaksanakan melalui pendekatan partisipatif dan 

pendekatan eksperiensial  

 Pembinaan dilaksanakan melalui pendekatan partisipatif dan 

pendekatan eksperiensial. Pembinaan dengan pendekatan partisipatif 

yaitu pada pelaksanaan pembinaan, petugas pungut pajak hotel dan 

restoran merupakan sumber pembinaan yang utama, karena peserta 

dalam pembinaan hanya petugas pungut pajak hotel dan restoran saja. 

Pengetahuan, pengalaman dan keahlian peserta pembinaan 

dimanfaatkan dalam situasi belajar bersama, dimana antara pembina 

dan peserta pembinaan belajar satu sama lain. (observasi tanggal 17 

Maret 2011). 

 Pembinaan dengan pendekatan eksperiensial yaitu peserta langsung 

dilibatkan dalam situasi dan pengalaman dalam bidang yang dijadikan 

pembinaan. Pada pembinaan ini, petugas pungut pajak hotel dan 

restoran dilibatkan dalam situasi dan pengalaman langsung dalam 

bidang pembinaan, yaitu petugas pungut pajak langsung berperan aktif 

dalam pelaksanaan pemungutan pajak dilapangan. Pada pelaksanaan 

langsung dilapangan, para petugas pungut pajak dapat memperoleh 

pengalaman dalam melaksanakan kinerjanya. Seperti yang diungkapkan  

oleh Bapak mustakim seorang petugas pungut pajak hotel dan restoran 

sebagai berikut “Dalam melakukan penetapan pajak saya merasa pusing 

untuk membujuk wajib pajak agar mau menyepakati penetapan pajak 

yang telah ditetapkan oleh daerah.” (wawancara tanggal 17 2011). 
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 Hal serupa juga dikemukakan oleh Bapak Suhardono seorang 

petugas pungut pajak hotel dan restoran sebagai berikut: 

 “Pelaksanaan pemungutan pajak tidak mudah dilaksanakan, karena 

wajib pajak memiliki banyak alasan untuk menunda pembayaran 

pajak, misalnya wajib pajak tidak ada saat saya memungut pajak, 

bahkan ada wajib pajak yang sengaja tidak mau menemui petugas 

pungut pajak dengan alasan sibuk.” (wawancara tanggal 17 Maret 

2011) 

   

Berdasarkan hasil wawancara bahwa banyak pengalama dari 

petugas pungut pajak dalam melaksanakan pemungutan pajak, dengan 

adanya pengalaman berupa kendala-kendala pemungutan tersebut, para 

petugas pungut pajak dapat lebih berpengalaman dalam menghadapi 

masalah tersebut, dan diharapkan dapat bekerja lebih baik lagi. 

g. Memotivasi petugas pungut pajak 

 Pembinaan diselengarakan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan 

Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) kepada petugas pungut pajak 

hotel dan restoran dengan tujuan untuk memberikan motivasi kepada 

petugas pungut pajak hotel dan restoran agar dapat melaksanakan 

tugasnya dengan baik, yaitu mendata, mengolah, menetapkan besarnya 

pajak yang harus dibayar, memungut pajak, melakukan pembukuan 

serta melaporkan hasil pendapatan pajak hotel dan restoran sesuai 

pendapatan yang diperoleh dengan jujur. Jika petugas pungut pajak 

hotel dan restoran dapat bekerja dengan baik, dapat memperoleh 

pendapatan asli daerah dari pajak hotel dan restoran melebihi target, 

maka petugas pungut pajak akan mendapatkan penghargaan dan jika 

petugas pungut pajak hotel dan restoran menyalahgunakan hasil 
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pendapatan asli daerah dari pajak hotel dan restoran, maka petugas 

pungut pajak hotel dan restoran akan mendapatkan sanksi sesuai dengan 

perundang-undangan yang berlaku. 

 Penghargaan yang diberikan kepada petugas pungut pajak hotel 

dan restoran yang dapat bekerja dengan baik dan dapat memperoleh 

pendapatan asli daerah dari pajak hotel dan restoran melebihi target, 

maka petugas pungut pajak akan mendapatkan penghargaan berupa 

biaya pemungutan dan diberikan suatu pujian dan ucapan terimakasih. 

Selain penghargaan berupa biaya pemungutan, pemberian pujian dan 

ucapan terimakasih juga sangat mempenggaruhi kinerja petugas pungut 

pajak hotel dan restoran. Apabila petugas pungut pajak hotel dan 

restoran dalam melaksanakan pekerjaannya tidak pernah diberikan 

penghargaan dan suatu pujian serta  ucapan terimakasih, petugas pungut 

pajak tersebut akan merasa apa yang telah dikerjakannya tidak dihargai 

oleh pembina, dan mereka juga tidak dapat mengetahui apakah 

pekerjaan yang telah dilakukan sesuai dengan apa yang diinginkan 

pembina atau tidak. Hal ini sering kali menyebabkan semangat kerja 

petugas pungut pajak menurun karena mereka menganggap pekerjaan 

yang mereka lakukan akan sama saja dimata pembina. Untuk mencegah 

terjadinya hal tersebut maka pembina memberikan penghargaan berupa 

biaya pemungutan pajak dan pujian serta  ucapan terimakasih kepada 

petugas pungut pajak hotel dan restoran  yang dapat menyelesaikan 

pekerjaan dengan baik dan tepat waktu.   
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 Petugas pungut pajak hotel dan restoran yang menyalahgunakan 

hasil pendapatan asli daerah dari pajak hotel dan restoran juga akan 

mendapatkan sanksi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. 

Adanya motivasi tersebut petugas pungut pajak hotel dan restoran akan 

berlomba-lomba untuk mendapatkan pendapatan asli daerah yang 

berasal dari pajak hotel dan restoran sebanyak-banyaknya sehingga 

pendapatan asli daerah dapat terus meningkat. Seperti yang 

diungkapkan oleh Bapak Tatang selaku pembina sebagai berikut: 

 “Petugas pungut pajak yang bekerja dengan baik, dapat mencapai 

target sesuai yang di ingginkan atau melebihi target maka petugas 

pungut pajak hotel dan restoran berhak mendapatkan biaya 

punggut (Bonus), dan jika petugas menyelewengkan pendapatan 

untuk keperluan pribadi, maka petugas pungut pajak hotel dan 

restoran mendapatkan sanksi sesuai dengan undang-undang yang 

berlaku.” (wawancara tanggal 24 Maret 2011).  

   

 Hal tersebut juga diungkapkan oleh Bapak Singgih selaku seksi 

pajak daerah bahwa: 

“Petugas pungut pajak hotel dan restoran yang menyelewengkan 

dana pendapatan daerah akan dikenai sanksi sesuai peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Misalnya dipindahkannya 

tempat kerja atau dipindahkannya kedudukan kerjanya.” 

(wawancara dengan seksi pajak daerah, tanggal 24 Maret 2011). 

 

 Pemberian teguran ataupun pemberian sanksi sesuai dengan 

undang-undamg yang berlaku tersebut diharapkan agar petugas pungut 

pajak hotel dan restoran tidak lagi menggulanggi kesalahan yang sama 

serta diharapkan petugas pungut pajak hotel dan restoran yang lain juga 

tidak melakukan kesalahan tersebut. Bentuk pembinaan seperti pujian 

juga sangat dibutuhkan oleh petugas pungut pajak hotel dan restoran, 
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karena hal tersebut akan memotivasi petugas pungut pajak untuk 

bekerja lebih giat lagi. Berdasarkan observasi secara langsung tanggal 

24 Maret 2011 pada pelaksanaan pembinaan, seorang pembina 

memberikan pujian kepada petugas pungut pajak hotel atas 

pekerjaannya yang selesai dengan baik, yaitu seorang petugas pungut 

pajak hotel pesanggrahan yang sampai bulan Maret 2011 telah 

mencapai 37,03 % pendapatan pajak hotel, padahal sampai bulan ini 

target yang ditentukan baru 25% dari pendapatan yang harus diperoleh. 

Target pendapatan pajak hotel yang harus diperoleh adalah Rp 

29.400.000 sedangkan sampai bulan Maret 2011 sudah mencapai Rp 

10.888.125. Oleh karena itu pembina memberikan pujian dan 

mengucapkan terimakasih kepada petugas pungut pajak hotel tersebut 

atas pekerjaannya yang telah terlaksana dengan baik. Pujian tersebut 

dapat memotivasi petugas pungut pajak hotel dan restoran untuk dapat 

lebih giat lagi dalam melaksanakan pekerjaannya, karena dengan pujian 

tersebut petugas pungut pajak merasa dihargai atas kinerjanya. 

(Laporan pendapatan asli daerah Kabupaten Batang bulan Maret 2011). 

h. Pelaksanaan evaluasi pada pembinaan  

 Pembina mengontrol atau mengevaluasi kinerja petugas pungut 

pajak hotel dan restoran guna mengetahui perkembangan pendapatan 

yang telah diperoleh petugas pungut pajak hotel dan restoran dalam 

mlaksanakan tugasnya. Pengontrolan ini dilakukan oleh pembina setiap 

kali pembinaan. Pembina menanyakan perkembangan pada setiap 
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petugas pungut pajak hotel dan restoran mengenai pendapatan pajak 

hotel dan restoran yang telah dipungut, disamping itu pembina juga 

meminta petugas pungut pajak mengumpulkan hasil laporan pendapatan 

pajak yang teleh dipungut dan mencapai berapa persen pemungutan itu.  

 Berdasarkan pengamatan secara langsung ketika pembinaan, bapak 

Slamet Martono selaku petugas pungut pajak hotel dan restoran 

menggungkapkan bahwa: 

“Pendapatan pajak yang diperoleh dari suatu restoran kecil di 

daerah gor Batang belum sesuai dengan tarif pajak yang ditetepkan 

yaitu 10% dari pendapatan. Pajak yang dibayar pemilik restoran 

tersebut Rp 20.000 per bulan. pendapatan restoran kecil tersebut 

kira-kira Rp 150.000 per hari. Jika tarif pajak 10% dari pendapatan 

per bulan berati wajib pajak harus membayar Rp 450.000 per 

bulan. Hal itu yang menjadikan pendapatan pajak yang berasal dari 

pajak restoran tidak meningkat, karena pembayaran pajak yang 

tidak sesuai dengan tarif yang telah ditentukan.” (observasi tanggal 

24 Maret 2011). 

 

 Hal serupa juga dikemukakan oleh Bapak Khuzaeni selaku petugas 

pungut pajak hotel dan restoran. 

“Dalam melaksankan pemungutan pajak restoran saya menjumpai 

banyak masalah, misalnya dalam pemungutan pajak restoran 

banyak wajib pajak restoran yang enggan membayar pajak sesuai 

dengan tarif yang telah ditetapkan, dengan alasan bahan pokok naik 

dan sepinya pengunjung sehingga pendapatan berkurang.” 

(wawancara tanggal 24 Maret 2011). 

 

 Berdasarkan penjelasan tersebut para pembina harus memberikan 

motivasi dan bimbingan pada petugas pungut pajak hotel maupun 

restoran agar dapat membujuk wajib pajak untuk membayar pajak 

sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan, yaitu 10% dari pendapatan. 
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 Berdasarkan upaya-upaya yang dilakukan Dinas Pendapatan 

Pengelolaan Keuangan dan Asset Daearh (DPPKAD) dalam pembinaan 

petugas pungut pajak hotel dan restoran, pembina dapat menyampaikan 

informasi tentang cara-cara melaksanakan pemungutan pajak, dapat 

mengembangkan sikap para petugas pungut pajak serta dapat 

menggembangkan keterampilan para petugas pungut pajak dalam 

melaksanakan pemungutan pajak. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak 

Sugito selaku petugas pungut pajak sebagai berikut: 

“Setelah mengikuti pembinaan saya dapat memperoleh solusi atas 

masalah yang saya hadapi disaat kesulitan dalam memungut pajak. 

Masalah itu adalah ada beberapa rumah makan yang dalam 

kemampuan membayar pajak cenderung menurun dengan alasan 

sepi, rumah makan yang seharusnya dalam kemampuan membayar 

dapat membayar pajak sebesar Rp 100. 000 per bulan hanya 

membayar Rp 70.000 atau dibawah Rp100.000. Atas masalah 

diatas setelah saya mengikuti pembinaan, saya mendapatkan upaya 

dan solusi dari masalah tersebut. Upaya yang diberikan oleh 

pembina adalah perlunya pendataan ulang, dan solusinya adalah 

saya sebagai petugas pungut pajak harus tetap melakukan 

intensifikasi terus menerus kepada Wajib Pajak.” (wawancara 

tanggal 28 April 2011). 

 Setelah pembinaan, petugas dapat mengembangkan sikap serta 

dapat menggembangkan keterampilan dalam melaksanakan pemungutan 

pajak. Selain itu setelah pembinaan yang dilaksanakan secara terus 

menerus juga dapat meningkatkan pendapatan daerah melelui intensifikasi 

dan ekstensifikasi. Melalui intensifikasi yaitu dengan cara terus 

mengoptimalkan pendapatan pajak hotel dan restoran yang sudah ada 

dalam pendataan, sedangkan ekstensifikasi yaitu menggali Wajip Pajak 

hotel dan restoran yang belum terdaftar dalam pendataan. Hal tersebut 

dapat dibuktikan dengan adanya perolehan pendapatan yang melebihi 
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target dan adanya Wajib Pajak hotel dan restoran baru yang dapat di data 

sebagai sumber pendapatan daerah. Berdasarkan laporan pendapatan asli 

daerah kabupaten Batang Tahun 2010 intensifikasi dapat dibuktikan 

dengan adanya realisasi yang lebih besar dari target yang telah 

ditetapkankan. Target pajak restoran pada tahun 2010 adalah Rp 404. 

760.000 dan realisasinya Rp 406. 046.950, oleh karena itu setelah 

pembinaan dilaksanakan secara terus menerus pendapatan dapat 

meningkat. Peningkatan pendapatan daerah melalui ekstensifikasi juga 

dapat dibuktikan dengan adanya Wajib Pajak Hotel dan Restoran baru 

yang dapat didata sebagai tambahan pendapatan daerah Kabupaten Batang. 

Hal ini dapat dilihat pada table 9 dan 10. 

Tabel 9. Perkembangan jumlah Hotel di Wilayah Kabupaten Batang 

 

No 

 

Tahun 

Jumlah Jenis Hotel  

Kenaikan 2009 2010 2011 

1 Besar 4 4 4 0 

2 Sedang 1 1 1 0 

3 Kecil 2 2 3 1 

Sumber: Data Hotel tahun 2009, 2010 dan 2011 di Wilayah Kabupaten 

Batang. 
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Table 10. Perkembangan jumlah Restoran di Wilayah Kabupaten Batang 

 

No 

 

Tahun 

Jumlah Jenis Restoran  

Kenaikan 2009 2010 2011 

1 Besar 9 9 9 0 

2 Sedang 32 40 47 15 

3 Kecil 160 167 167 7 

 Sumber: Data Restoran tahun 2009, 2010 dan 2011 di Wilayah Kabupaten 

Batang. 

Berdasarkan data diatas bahwa jumlah Wajib Pajak hotel dan 

restoran yang bertanbah banyak, maka pendapatan yang akan diperoleh 

juga bertambah banyak. 

 

3. Kendala-kenda dalam Pembinaan Petugas Pungut Pajak 

a. Peserta pembinaan kurang disiplin 

 Kedisiplinan sangat penting dalam semua hal. Disiplin adalah 

perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya termasuk 

melakukan pekejaan tertentu yang dirasakan menjadi tanggungjawab. 

Kedisiplinan adalah modal awal keberhasilan dalam melaksanakan 

tugas. Pada pembinaan petugas pungut pajak kedisiplinan belum 

tercapai sepenuhnya. Berdasarkan pengamatan bapak Damiri seorang 

petugas pungut pajak hotel dan restoran yang datang terlambat selama 

15 menit dengan alasan macet. (observasi Tanggal 24 Maret 2011). 
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 Kedisiplinan harus sangat diperhatikan dalam pelaksanaan tugas. 

Karena dengan memulia segala tugas dengan disiplin maka pekerjaan 

akan selesai dengan rapi dan memuaskan. Sebaliknya seorang yang 

tidak disiplin pekerjaannya kurang rapi dan kurang memuaskan. Karena 

mereka tidak memperhatikan dengan sungguh-sungguh dalam 

melaksanakan pekerjaan itu. 

b. Peserta pembinaan kurang memperhatikan materi 

 Berdasarkan observasi secara langsung pada tanggal 24 maret 

2011, bahwa peserta pembinaan petugas pungut pajak hotel dan 

restoran di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah 

(DPPKAD) Kabupaten Batang kurang memperhatikan materi 

pembinaan. Karena penyampaina materi yang hanya menggunakan 

metode ceramah dan tidak menggunakan media sebagai sarana 

penyampaian materi pembinaan, sehingga para peserta pembinaan 

banyak yang ngobrol dengan petugas pungut pajak yang lain tanpa 

memperhatikan materi pembinaan. Hal ini dapat  dilihat pada gambar 1. 

c. Staf pembina yang memiliki tugas ganda 

 Berdasarkan Wawancara dengan bapak Tatang pada tanggal 15 

Maret 2011 selaku Kepala bidang pendapatan dan selaku Pembina 

petugas pungut pajak menyatakan bahwa di Dinas Pendapatan 

Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) banyak staf yang 

memiliki tugas ganda, termasuk bapak Tatang sendiri. Bapak Tatang 

mengungkapkan bahwa “saya merasa keberatan dengan tugas yang 



103 

 

banyak yaitu selain sebagai kepala bidang pendapatan juga sebagai 

pembina petugas pungut pajak.” (wawancara tanggal 15 Maret 2011). 

 

Pembina yang memiliki tugas ganda tersebut merasa keberatan 

dalam melaksanakan tugasnya karena sulit membagi waktu, terbebani 

dengan pekerjaan yang banyak, serta memikirkan tugas-tugas liannya. 

Pembina yang memiliki tugas ganda mengakibatkan kurangnya 

konsentrasi dalam membina, sehingga pembinaan kurang maksimal. 

d. Kurangnya sarana dan prasarana 

 Penyelenggaraan pembinaan tidak akan berlangsung dengan lancar 

dan tertib jika tanpa adanya suatu sarana dan prasarana yang 

mendukung pelaksanaan pembinaan tersebut. Sarana prasarana tersebut 

berupa peralatan yang memadai yang digunakan dalam pelaksanaan 

pembinaan. Sarana dan prasarana dapat mempengaruhi berhasil 

tidaknya suatau pembinaan. 

 Berdasarkan observasi secara langsung sarana dan prasarana pada 

pembinaan petugas pungut pajak di kantor Dinas Pendapatan dan 

Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) masih kurang, 

karena tempat untuk pembinaan yang kurang luas, kurangnya fasilitas 

seperti jumlah meja kursi yang terbatas, tidak adanya media yang 

tersedia untuk digunakan dalam pembinaan dan penataan ruangan yang 

kurang rapi. Hal itu menjadikan pelaksanan pembinaan kurang nyaman 

dan kurang maksimal karena banyak faktor sarana dan prasarana 

pembinaan yang kurang memadai. (observasi tanggal 24 Maret 2011).  
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  Kurangnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pembinaan 

petugas pungut pajak hotel dan restoran di DPPKAD juga dapat dilihat 

pada gambar 2. 

B.  Pembahasan 

  Hasil penelitian di atas dapat dilihat bahwa objek pajak hotel dan 

restoran berpotensi dalam mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Kabupaten Batang, walaupun tidak terlalu besar tetapi cukup banyak objek 

pajak hotel dan restoran yang berada di wilayah Kabupaten Batang 

sehingga pendapatan pajak hotel dan restoran dapat mendukung 

peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Batang. Pendapatan 

yang berasal dari pajak hotel dan restoran sudah cukup baik, tetapi 

pendapatan tersebut dari tahun ke tahun masih mengalami kenaikan dan 

penurunan serta masih banyak objek pajak yang belum terdaftar dalam 

pembayaran pajak, oleh karena itu perlu adanya upaya untuk 

meningkatkan pendapatan pajak hotel dan restoran tersebut. 

  Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh selain wawancara dan 

observasi juga diperoleh dari dokumen yang berupa data pendapatan dari 

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) 

Kabupaten Batang.  Data tersebut berisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

yang diperoleh dari Kabupaten Batang yang berasal dari pajak daerah 

meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak 

peneranggan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C dan pajak 

sarang burung walet. Apabila dikaji dari teori yang dikemukakan oleh 
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Ahmad Yani (2002: 46-49), pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak 

daerah di Kabupaten Batang ada yang sesuai dengan teori, ada juga yang 

belum sesuai dengan teori. Pendapatan pajak daerah yang berasal dari 

Kabupaten Batang yang sesuai dengan teori adalah pajak hotel, pajak 

restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan dan pajak 

pengambilan bahan galian golongan C. Pendapatan pajak daerah yang 

tidak sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Ahmad Yani adalah 

pajak sarang burung walet dan pajak parkir. Pendapatan pajak daerah yang 

berupa pajak sarang burung walet di Kabupaten Batang telah dikelola oleh 

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) 

yang dimasukkan sebagai jenis pendapatan pajak daerah, sehingga pajak 

sarang burung walet termasuk sumber pendapatan asli daerah Kabupaten 

Batang. Sedangkan menurut teori Ahmad Yani pajak sarang burung walet 

tidak dimasukkan sebagai jenis pendapatan daerah yang berasal dari pajak 

daerah. Selain pajak sarang burung walet, pajak parkir menurut teori 

Ahmad Yani adalah termasuk pajak daerah dan di Dinas Pendapatan 

Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) pajak parkir 

dimasukkan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berupa retribusi 

daerah.   

  Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pendapatan 

pajak hotel dan restoran dipengaruhi dengan adanya pembinaan kepada 

petugas pungut pajak hotel dan restoran, karena masih banyak objek pajak 

hotel dan restoran yang belum terdaftar dan masih banyak objek pajak 
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hotel dan restoran yang belum membayar pajak sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Ketidak sesuaian pembayaran pajak 

oleh wajib pajak hotel dan restoran sesuai dengan dasar tarif pajak yang 

ditentukan dapat dibuktikan oleh adanya salah satu restoran kecil yang 

belum membayar pajak sesuai tarif yang ditentukan. Pajak yang dibayar 

pemilik restoran tersebut Rp 20.000 per bulan. pendapatan restoran kecil 

tersebut kurang lebih Rp 150.000 per hari. Jika tarif pajak 10% dari 

pendapatan per bulan berati wajib pajak harus membayar Rp 450.000 per 

bulan. Hal tersebut tidak sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh 

Kesit Bambang Prakosa (2005: 123), tarif pajak restoran paling tinggi 

sebesar 10% dari omzet. 

  Pembinaan kepada petugas pungut pajak hotel dan restoran sangat 

diperlukan supaya para petugas pungut pajak hotel dan restoran dapat 

mempunyai sumber daya manusia yang professional, mampu 

menunjukkan kesungguhan hati, pengertian dan kesadaran melaksanakan 

tugas atau pekerjaannya dengan cermat dan teliti, maka Dinas Pendapatan 

Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) menerapkan 

program pembinaan petugas pungut pajak hotel dan restoran.   

  Sebelum pembinaan dilaksanakan Dinas Pendapatan Pengelolaan 

Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) membuat program pembinaan. 

Berdasarkan program pembinaan yang sudah dibuat oleh Dinas 

Pendapatan Pengelolaan Keuanagan dan Asset Daerah (DPPKAD) 

Pembinaan dilaksanakan dua kali dalam seminggu, yaitu setiap hari senin 
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dan kamis mulai pukul 07.30 WIB sampai pukul 09.30 WIB. Pembinaan 

ini dilaksanakan setelah apel pagi. Materi pembinaan yang diberikan pada 

pembinaan tersebut sesuai dengan Petunjuk Teknis (JUKNIS) pelaksanaan 

APBD tentang prosedur pemungutan pajak, pembukuan dan pelaporan 

atas pemungutan pajak. Penyampaian materi pada pembinaan ini 

menggunakan beberapa metode yaitu, metode ceramah, diskusi dan tanya 

jawab. Pembinaan ini diberikan kepada petugas pungut pajak hotel dan 

restoran dengan tujuan membina para petugas pungut pajak hotel dan 

restoran agar dapat melaksanakan tugasnya dalam pemungutan pajak 

dengan baik sehingga petugas pungut pajak dapat memperoleh pendapatan 

pajak hotel dan restoran sesuai target bahkan melebihi target, sehingga 

pendapatan asli daerah Kabupaten batang meningkat. Hal ini sependapat 

dengan Mangunhardjana (1986: 17-18), Program pembinaan adalah 

prosedur yang dijadiakan landasan untuk menentukan isi dan acara-acara 

pembinaan yang akan dilaksanakan agar dapat berjalan dengan baik.   

  Program pembinaan ini meliputi tujuan, sasaran, pelaksana 

pembinaan, peserta pembinaan, waktu, materi, metode, pendekatan yang 

digunakan dalam pembinaan dan indikator keberhasilan.  

  Program pembinaan petugas pungut pajak hotel dan restoran 

bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah yang bersumber dari 

pajak hotel dan restoran. Pencapaian tujuan tersebut lebih lanjut 

dikembangkan sasaran yang hendak dicapai. Sasaran yang hendak dicapai 

adalah meningkatkan kinerja petugas pungut pajak hotel dan restoran agar 
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dapat melakukan intensfikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah yang 

bersumber dari pajak hotel dan restoran. Program pembinaan ini dibina 

oleh Kepala Bidang Pendapatan dan dibantu oleh seorang seksi pajak 

daerah dan pesertanya adalah seluruh petugas pungut pajak hotel dan 

restoran. Pembinaan dilaksanakan dua kali dalam satu minggu, yaitu hari 

senin dan hari kamis pukul 07.30 – 09.00 WIB. Materi yang disampaikan 

dalam pembinaan kepada petugas pungut pajak hotel dan restoran sesuai 

dengan petunjuk teknis tentang prosedur pemungutan pajak yang benar, 

pembukuan dan pelaporan atas pemungutan pajak yang disesuaikan 

dengan kebutuhan dan pengetahuan petugas pungut pajak hotel dan 

restoran melalui metode ceramah, diskusi dan tanya jawab. 

  Pada pembinaan ini pendekatan pembinaan yang digunakan adalah 

pendekatan partisipatif dan pendekatan eksperiensial. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Mangunhardjana (1986: 18), dalam pendekatan 

partisipatif yaitu petugas pungut pajak sebagai peserta utama pembinaan 

dan pembinaan lebih merupakan situasi belajar bersama, dimana pembina 

dan para petugas pungut pajak belajar satu sama lain dan pendekatan 

eksperiensial yaitu bahwa para peserta langsung dilibatkan dalam situasi 

dan pengalaman dalam bidang yang dijadikan pembinaan. 

  Pembinaan petugas pungut pajak hotel dan restoran ini 

dilaksanakan untuk mengembangkan kecakapan petugas pungut pajak 

dalam melaksanakan tugasnya, membawa para petugas pungut pajak hotel 

dan restoran agar keluar dari situasi kerja mereka dan membawa kemasa 
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depan serta mengadakan penyegaran dan menambah pengetahuan yang 

sudah ada. Hal ini sesuai dengan pendapat Mangunhardjana (1986: 21-23), 

bahwa bentuk-bentuk pembinaan tersebut termasuk dalam pembinaan 

kecakapan, pembinaan kerja dan pembinaan penyegaran.  

  Upaya-upaya dalam pembinaan petugas pungut pajak hotel dan 

restoran yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan 

dan Asset Daerah (DPPKAD) selaku pengelola pendapatan sudah cukup 

baik, yaitu dengan memberikan pembinaan secara teratur, pembinaan oleh 

pejabat-pejabat yang berkaitan dalam bidang pemungutan pajak hotel dan 

restoran, memberikan materi pembinaan sesuai Petunjuk Teknis 

(JUKNIS), melatih kedisiplinan, menanamkan sifat jujur dan tanggung 

jawab, pembinaan dilaksanakan melalui pendekatan partisipatif dan 

pendekatan eksperiensial, memberikan motivasi kepada petugas pungut 

pajak hotel dan restoran guna meningkatkan kinerjanya, dan pelaksanaan 

evaluasi oleh pembina terhadap kinerja petugas pungut pajak hotel dan 

restoran.  

  Berdasarkan upaya-upaya pembinaan tersebut yang telah 

diterapkan di Dinas Pendapatan pengelolaan Keuanagn dan Asset Daerah 

(DPPKAD) Kabupaten Batang dapat disimpulkan bahwa dengan segala 

cara pembinaan positif yang diberikan oleh para pembina kepada petugas 

pungut pajak hotel dan restoran dapat meningkatkan kinerja petugas 

pungut pajak hotel dan restoran sehingga dapat meningkatkan pendapatan 

asli daerah Kabupaten Batang. Walaupun upaya yang dilakukan oleh 
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Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuanagan dan Asset Daerah (DPPKAD) 

Kabupaten Batang sudah cukup baik, namun upaya pembinaan harus terus 

ditingkatkan karena masih ada beberapa kendala-kendala dalam 

pelaksanaan pembinaan. 

  Kendala-kendala yang terdapat dalam pelaksanaan pembinaan 

petugas pungut pajak hotel dan restoran meliputi, peserta pembinaan yang 

kurang disiplin, peserta pembinaan kurang memperhatikan materi,  

pembina yang memiliki tugas ganda mengakibatkan kurang maksimal 

dalam memberikan pembinaan, serta kurangnya sarana dan prasarana 

dalam pembinaan. 

  Berdasarkan kendala-kendala yang dialami dalam pembinaan 

petugas pungut pajak hotel dan restoran tersebut Dinas Pendapatan 

Pengelolaan keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) harus memberikan 

solusi agar dapat mengatasi kendala-kendala dalam pembinaan tersebut. 

Solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut 

seperti, (1) Memberikan sanksi pada petugas pungut pajak yang terlambat , 

sehingga dengan adanaya sanksi petugas pungut pajak akan berusaha 

semaksimal mungkin dalam melaksanakan tugasnya dengan disiplin, (2) 

Penyampaian materi perlu menggunakan media agar para peserta 

pembinaan lebih memperhatikan materi pembinaan, (3) Menambah staf 

untuk diserahi sebagian tugas pembina agar satu orang staf dalam Dinas 

Pendapatan Pengelolaan Keuanagn dan Asset Daerah (DPPKAD) tidak 

terlalu keberatan dalam melaksanakan tugasnya. (4) Pembinaan hendaknya 
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dilaksanakan pada tempat yang cukup luas, dan tersedianya fasilitas meja 

dan kursi yang cukup banyak serta ditata rapi agar pembinaan dapat 

berjalan dengan nyaman dan kondusif, dan (5) Perlu adanya penyediaan 

tempat dan penataan ruang pembinaan yang nyaman serta perlu adanya 

media yang digunakan untuk pembinaan agar para petugas pungut pajak 

hotel dan restoran dapat menerima materi pembinaan dengan baik 

sehingga pembinaan dapat berhasil dengan maksimal.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Bertitik tolak dari uraian hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan 

sebagai berikut. 

1. Upaya-upaya pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan 

Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) kepada petugas 

pungut pajak hotel dan restoran guna meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) Kabupaten Batang adalah: a) melaksanakan pembinaan 

secara rutin dan teratur; b) pemberian pembinaan oleh pejabat-pejabat 

terkait; c) memberikan materi pembinaan sesuai Petunjuk Teknis 

(JUKNIS); d) melatih kedisiplinan; e) menanamkan sifat jujur dan 

tanggung jawab; f) pembinaan dilaksanakan melalui pendekatan 

partisipatif dan eksperiensial; g) memberikan motivasi; dan h) 

melakukan monitoring dan evaluasi kinerja. 

2. Kendala-kendala dalam pembinaan adalah: a) peserta pembinaan 

kurang disiplin dalam mengikuti pembinaan; b)peserta pembinaan 

kurang memperhatikan materi pembinaan; c) staf pembinaan yang 

memiliki tugas ganda mengakibatkan kurang maksimal dalam 

memberikan pembinaan; dan d) kurangnya sarana dan prasarana dalam 

pembinaan. 
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B. Saran 

1. Usaha DPPKAD dalam pembinaan hendaknya perlu adanya sanksi yang 

diberikan kepada petugas pungut pajak hotel dan restoran yang tidak 

disiplin dalam pelaksanaan pembinaan, misalnya petugas pungut pajak 

hotel dan restoran yang tidak disiplin dalam mengikuti pembinaan dan 

tidak disiplin dalam melaporkan pendidikan pajak hotel dan restoran tidak 

diberi biaya pemungutan. 

2. Perlu menggunakan media yang menarik dalam menyampaikan materi 

pembinaan, misalnya media gambar, power point, OHP dan metode 

lainnya agar petugas pungut pajak hotel dan restoran lebih fokus dalam 

memperhatikan dan memahami materi pembinaan. 

3.  Perlu adanya staf pembina khusus yang bertugas membina petugas pungut 

pajak agar pembinaan dapat berhasil secara maksimal. 

4. Perlu adanya sarana dan prasarana pembinaan yang memadai, seperti 

perlunya tempat pembinaan yang cukup luas serta fasilitas cukup untuk 

pelaksanaan pembinaan sehingga pembinaan dapat efektif dan efisien. 
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SE 
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TRIOSSY 
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A, Msi 
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Lampiran 1 

Sumber: LAKIP Tahun 2010 
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Lampiran 2 

DAFTAR NAMA PETUGAS PUNGUT PAJAK HOTEL DAN RESTORAN 

KABUPATEN BATANG 

No Nama  

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

 

Suhardono 

Suhadi 

M. Achwan 

Sigit Saptomo, SH 

Khuzaeni, SE 

Tri Widiyanto 

Subkhan, SE 

Slamet Martono 

Sugiyanto 

Mustakim 

Tjahyono 

Sutejo, SIP 

Sugiti,SE 

Damiri, SE 

Eko Priyi Martanto, SE 

Singgih Pujiono, SH 

Maftuin 

Suharto 
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Lampiran 3 

DATA NAMA HOTEL DI WILAYAH KABUPATEN BATANG 

No Nama Hotel Jenis Hotel 

Besar Sedang Kecil 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 

 

 

 

Sendang Sari  

Yudistira 

Dewi Ratih 

Pagilaran 

Tulis Indah 

Alaska 

Panorama 

Podo Moro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besar 

Besar 

Besar 

Besar 

 

 

 

 

 

Sedang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kecil 

Kecil 

Kecil 
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Lampiran 4 

DATA NAMA RESTORAN DI WILAYAH KABUPATEN BATANG 

No Nama Restoran Jenis Restoran 

Besar Sedang Kecil 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

Kutosari 

Ayam Goreng (Gringsing) 

Raos Eco 

Jaya Giri 

Gerbang Elok 

Luwes Asli 

Sendang Wungu 

Bukit Indah 

Nyoto Roso 

Subali Putra 

Telaga Asri 

Indra Resto 

Hikmah 

Pondok Bambu 

Indonesia  

Bu Hadi 

Padang Tulis Jaya 

Sumber Roso 

Mirasa 

Manis Jaya 

Kardani Putra 

Sate Waryat 

Café Lestari 

Subali 

Subali Asri 

Jamila 

Sate Empuk 

Limis 

Depan Polsek (Batang) 

Sebelah Timur Alun-alun 

Ayam Goreng Batang 

Bahagia 

Padang Batang 

Padang Minang 

Sate Parman 

Tapsiri 

Sate Yaroh 

Kartikasari 

Jayasari 

Murah Meriah 

Fatimah 

Aldila  

Besar 

Besar 

Besar 

Besar 

Besar 

Besar 

Besar 

Besar 

Besar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sedang 

Sedang 

Sedang 

Sedang 

Sedang 

Sedang 

Sedang 

Sedang 

Sedang 

Sedang 

Sedang 

Sedang 

Sedang 

Sedang 

Sedang 

Sedang 

Sedang 

Sedang 

Sedang 

Sedang 

Sedang 

Sedang 

Sedang 

Sedang 

Sedang 

Sedang 

Sedang 

Sedang 

Sedang 

Sedang 

Sedang 

Sedang 

Sedang 
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43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

Sabanyano 

Sudarno 

DianSari 

Suka Sari 

Warung Soto 

Ding Donk 

Jamur 

Quik Chiken 

Sate Hj. Hariyati 

Mustika 

Cafe Sakla 

Cafe Valentine 

Sate Sari Kambing 

Ceria 

M3 

Wiwin 

Kudus 

Bomber 

Danau Artha 

Bu Polisi 

Bunderan 

Sate Rejo 

Khas Jawa 

Bu Kardani 

Bu Tris 

Mbak Sri 

Mbak Sum 

Mbak Uci 

Bu Isah 

Mana Suka 

Komplek ParkiranKandeman 

Ibu Emah 

Bu Keni 

Sukorintex 

Mbak Mila 

Mbak Sri 

Mbak Pon 

Pak Jiun 

Sate Gili Luwes 

Elok 

Bahagia 

Barokah 

Ijah 

Mbak Ella 

Gondangan 

Mekar 

Sedang 

Sedang 

Sedang 

Sedang 

Sedang 

Sedang 

Sedang 

Sedang 

Sedang 

Sedang 

Sedang 

Sedang 

Sedang 

Sedang 

Sedang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kecil 

Kecil 

Kecil 

Kecil 

Kecil  

Kecil 

Kecil 

Kecil 

Kecil 

Kecil 

Kecil 

 Kecil 

Kecil 

Kecil 

Kecil 

Kecil 

Kecil 

Kecil 

Kecil 

Kecil 

Kecil 

Kecil 

Kecil 

Kecil 

Kecil 

Kecil 

Kecil 

Kecil 

Kecil 

Kecil 

Kecil 
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89 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

111 

112 

113 

114 

115 

116 

117 

118 

119 

120 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

129 

130 

131 

132 

133 

134 

Slamet 

Poni 

Sederhana 

Cabang Kudus 

Sate Ayam Karwati 

Lesehan Niki Bang Amat 

Lontong Opor Rita 

Lamongan jaya Sari Cak 

Pardi 

Lesehan ”Nyos” Antok 

Lamongan pak Diro 

Ayam Goreng Ridwan 

Lamongan Muhtar 

Lamongan Hanafi 

Lamongan Ro’is 

Lamongan Sudiyono  

Lontong Opor Mbak Yanti 

Sop Buntut Situl 

Lontong Opor Mbak Mur 

Mie ayam Dasuki 

Lesehan Pojok 

Bakmi Tamsari 

Sop Kaki Kambing Husni 

Ikan Bakar Supriyono 

Lesehan Inul 

Lesehan Nila 

Lesehan Subi Jebres 

Es kacang Hijau Mas Agus 

Lesehan Gaul 

Sop Buah Mbak Tatik 

Kopi Tahul 

Sop Buah Somaludi 

Mie Goreng Suhari 

Nasi Goreng Bang Tawi 

Sop Buah Sukartiyah 

Siomay Bandung Chandra 

Fried Chicken 

Wedang Ronde Yono 

Bakso Taroji 

Lesehan Munarto 

Lesehan Gatot 

Lontong Opor Waidi 

Lesehan Ibu Sri 

Lesehan Mana Suka 

Favorite bang Amat 

Lontong Opor Musyiamsih 

Kecil 

Kecil 

Kecil 

Kecil 

Kecil 

Kecil 

Kecil 

Kecil 

Kecil 

Kecil 

Kecil 

Kecil 

Kecil 

Kecil 

Kecil 

Kecil 

Kecil 

Kecil 

Kecil 

Kecil 

Kecil 

Kecil 

Kecil 

Kecil 

Kecil 

Kecil 

Kecil 

Kecil 

Kecil 

Kecil 

Kecil 

Kecil 

Kecil 

Kecil 

Kecil 

Kecil 

Kecil 

Kecil 

Kecil 

Kecil 

Kecil 

Kecil 

Kecil 

Kecil 

Kecil  

Kecil 
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135 

136 

137 

138 

139 

140 

141 

142 

143 

144 

145 

146 

147 

148 

149 

150 

151 

152 

153 

154 

155 

156 

157 

158 

159 

160 

161 

162 

163 

164 

165 

166 

167 

168 

169 

170 

171 

172 

173 

174 

175 

176 

177 

178 

179 

180 

Nasi Rakyat Torozid 

Bakso Mas Cipto 

Ayam Bakar Darmanto 

Sate Kambing Khaerudin 

Nasi Goreng Padi 

Jamu Gajah Mada 

Bakmi H.Djalal 

Bakmi Pak No 

Bakmie Nur Salam 

Selera 

Slamet 

Martabak Enak 

Bakmi Streo Tarno 

Lamongan Marwan 

Sate Madura Mas Udin 

Jamu Jos Gandos 

Mie Ayam Taryono 

Bakso Bu Ida 

Nasi Rames 

Sate Mas Yohan 

Bakso Maryono 

Bakso Tarmulyo 

Bu Alfiah 

Bakso Goyang Lidah Paimin 

Nasi Mas Brewok 

Es Idolah Mas Agus 

Martadinata 

Bakso Pak Bejo 

Sate Madura Alimin 

Ayam Goreng panas Hasan 

Soto Azis 

Bakso Ngatmin 

Tahu Campur Mbo 

Sate Madura Ma’un 

Nasi Goreng Yitno 

Gaul Ndei 

Ibu Idah 

Ibu Sri 

Ibu Chambiyah 

Ibu Suari 

Ibu Abas 

Bakso Malang 

Soto Kudus 

Pangsit Parusda 

Rusmanto 

Kedai Irama 

Kecil 

Kecil 

Kecil 

Kecil 

Kecil 

Kecil 

Kecil 

Kecil 

Kecil 

Kecil 

Kecil 

Kecil 

Kecil 

Kecil 

Kecil 

Kecil 

Kecil 

Kecil 

Kecil 

Kecil 

Kecil 

Kecil 

Kecil 

Kecil 

Kecil 

Kecil 

Kecil 

Kecil 

Kecil 

Kecil 

Kecil 

Kecil 

Kecil 

Kecil 

Kecil 

Kecil 

Kecil 

Kecil 

Kecil 

Kecil 

Kecil 

Kecil 

Kecil 

Kecil 

Kecil 

Kecil 
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181 

182 

183 

184 

185 

186 

187 

188 

189 

190 

191 

192 

193 

194 

195 

196 

197 

198 

199 

200 

201 

202 

203 

204 

205 

206 

207 

208 

209 

210 

211 

212 

213 

214 

215 

216 

217 

218 

219 

220 

221 

222 

223 

 

 

Sate Bu Atik 

Bu Jah/RSU I 

Bu Likhin/RSU II 

Bu Yatno/RSU III 

Bu Yatno/ RSU IV 

Bu Roh/RSU IV 

Bu Mik/RSU VI 

Es Campur 

Bu Asih Pangsit 

Bu Yati 

Bang Warso 

Bakso Bandung 

Ibu Hj.Supardi 

Pangsit Bang Yono 

Yu Mus 

Mas Kirno 

Transisto 

Sate Bang Gofur 

Soto Bang Ardiek 

Dawet Ayu Susi 

Mbak Tun 

Nyem-Nyem 

Bakso Balungan 

Es Kelapa Muda 

Cipto Roso 

Restu Ibu 

Bang Din 

Ayam Goreng 

Hikmah 

Bakso Mbak Ros 

Sate Pak Tohadi 

Belut 

Mbak Jah 

Mbak Asiyah 

Sate Solo 

Bakso Asri 

Pujasera 

Planet 

Aloha 

Putra Laut 

Kuniyo 

Bakso Tugiman 

Doa Ibu (swike) 

Ken Sari 

 

Kecil 

Kecil 

Kecil 

Kecil 

Kecil 

Kecil 

Kecil 

Kecil 

Kecil 

Kecil 

Kecil 

Kecil 

Kecil 

Kecil 

Kecil 

Kecil 

Kecil 

Kecil 

Kecil 

Kecil 

Kecil 

Kecil 

Kecil 

Kecil 

Kecil 

Kecil 

Kecil 

Kecil 

Kecil 

Kecil 

Kecil 

Kecil 

Kecil 

Kecil 

Kecil 

Kecil 

Kecil 

Kecil 

Kecil 

Kecil 

Kecil 

Kecil 

Kecil 
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Lampiran 5 

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN 

 

PEMBINAAN PETUGAS PUNGUT PAJAK HOTEL DAN RESTORAN GUNA 

MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN BATANG  

 

No. 

 

 

Fokus 

 

Indikator Item Pertanyaan 

1. Upaya-upaya pembinaan 

Dinas Pendapatan dan 

Pengelolaan Keuangan Aset 

Daerah (DPPKAD) 

Kabupaten Batang  kepada 

petugas pungut pajak hotel 

dan restoran dalam 

meningkatkan pendapatan 

asli daerah (PAD) 

 

a. Bentuk 

pembinaan 

 

 

 

 

b. Waktu 

Pembinaan 

 

c. Tempat 

Pembinaan 

 

 

d. Pelaksana 

Pembinaan  

 

 

e. Materi 

pembinaan 

 

 

 

 

 

 

f. Metode 

pembinaan 

 

 

 

g. Media/saran

1) Apa saja bentuk-bentuk pembinaan yang 

dilakukan oleh DPPKAD kepada petugas 

pungut pajak hotel dan restoran dalam 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)? 

2) Bagaimana pelaksanaan bentuk- bentuk 

pembinaan tersebut? 

3) Kapan pembinaan itu dilaksanakan? 

4)  Mengapa pembinaan dilaksanakan pada 

waktu/saat tersebut? 

5) Dimana pembinaan petugas pungut pajak hotel 

dan restoran itu dilaksanakan? 

6) Mengapa pembinaan dilaksanakan di tempat 

tersebut? 

7) Siapa saja yang melakukan pembinaan kepada 

petugas pungut pajak hotel dan restoran di 

DPPKAD Kabupaten Batang? 

8) Apa saja tugas dari masing-masing pembina? 

9) Apa saja materi pembinaan yang diberikan 

dalam pembinaan petugas pungut pajak hotel 

dan restoran?  

10)Mengapa dalam pembinaan digunakan materi 

tersebut? 

11)Apakah dengan materi tersebut pembinaan 

dapat berhasil sehingga pendapatan asli daerah 

dapat meningkat? 
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a 

 

 

 

 

h. Hasil 

pembinaan 

 

 

 

i. Reward dan 

Punishment 

 

 

 

12)Apakah metode yang digunakan dalam 

pembinaan tersebut? 

13)Mengapa dalam pelaksanaan pembinaan 

petugas pungut pajak hotel dan restoran 

menggunakan metode tersebut? 

14)Adakah media yang digunakan dalam 

pembinaan? Jika ada, media apa yang 

digunakan dalam pembinaan tersebut? 

15)Bagaimana cara pembina menyampaikan 

materi pembinaan melalui media tersebut? 

16)Bagaimana kinerja petugas pungut pajak hotel 

dan restoran setelah mendapatkan pembinaan? 

17)Apakah dengan adanya pembinaan tersebut 

dapat meningkatkan pendapatan asli daerah 

Kabupaten Batang? 

18)Apakah ada penghargaan yang diberikan 

kepada petugas pungut pajah hotel dan restoran 

bila kinerjanya baik? Apa penghargaan yang 

diberikan kepada petugas pungut pajak 

tersebut? 

19)Apakah ada sanksi yang diberikan kepada 

petugas pungut pajah hotel dan restoran bila 

melakukan penyimpangan dalam kerjanya? 

Apa sanksi yang diberikan? 

2.  Kendala-kendala yang 

dihadapi Dinas Pendapatan 

dan Pengelolaan Keuangan 

Aset Daerah (DPPKAD) 

Kabupaten Batang dalam 

melakukan pembinaan 

kepada petugas pungut 

pajak hotel dan restoran 

guna meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah 

a. Kendala yang 

berasal dari 

pembina 

petugas 

pungut pajak 

hotel dan 

restoran 

1) Kendala atau hambatan apa saja yang dialami 

pembina dalam melakukan pembinaan 

tersebut? 

2) Mengapa hal tersebut dapat menjadi 

penghambat dalam pembinaan tersebut? 

3) Upaya-upaya apa sajakah yang dilakukan untuk 

mengatasi hambatan-hambatan tersebut? 



127 

 

(PAD)  

 

 

 

 

b. Kendala yang 

berasal dari  

petugas 

pungut pajak 

hotel dan 

restoran 

 

c. Kendala yang 

berasal dari 

sarana dan 

prasarana  

 

 

 

 

 

4) Kendala atau hambatan apa saja yang dialami 

petugas pungut pajak hotel dan restoran dalam 

pembinaan tersebut? 

5) Mengapa hal tersebut dapat menjadi 

penghambat dalam pembinaan?  

6) Upaya-upaya apa sajakah yang dilakukan untuk 

mengatasi hambatan-hambatan tersebut? 

7) Apakah sarana dan prasarana dapat menjadi 

kendala dalam pembinaan? 

8) Apa saja kendala yang berasal dari sarana dan 

prasarana dalam pembinaan? 

9) Mengapa hal tersebut dapat menjadi kendala 

dalam pembinaan? 

10) Upaya-upaya apa sajakah yang dilakukan 

untuk mengatasi kendala-kendala  tersebut? 
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Lampiran 6 

SURAT KETERANGAN PENELITIAN 

Nomor : 

 

1. DASAR : Surat dari Gubernur Propinsi Jawa Tengah tanggal         

15 Agustus 1972 nomor: Bappemda/345/72 perihal  

ijin penelitian 

2. MEMBACA : Surat Kepala Bappeda Kabupaten Batang tanggal           

14 Maret 2011 Nomor 072/052/2011 

 

Yang bertandatangan dibawah ini:  

 

Nama :  Drs. TATANG NUR ADRENALINDA, M.Si 

Nip :  19661010 199308 1 001 

Jabatan :  Kepala Bidang Pendapatan pada DPPKAD Kab. 

Batang  

  

 Dengan ini menerangkan bahwa: 

 

Nama :  YUNIATI 

Pekerjaan :  Mahasiswi Universitas Negeri Semarang 

Nim :  3401407051 

Prodi :  Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  

Fakultas :  Ilmu Sosial 

 

 Telah melakukan penelitian di Dinas Pendapatan Pengelolaan 

Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Batang mulai tanggal     

14 Maret 2011 s.d 29 April 2011 dengan judul “ Pembinaan Petugas 

Pungut Pajak Hotel dan Restoran Guna Meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah Kabupaten Batang” 

 

Demikian untuk menjadikan maklum dan guna seperlunya. 

 

Batang, 29 April 2011 

An. KEPALA DINAS PENDAPATAN 

PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH 

KABUPATEN BATANG 

  

 

Kepala Bidang Pendapatan, 

Drs. TATANG NA. M.Si 

Pembina 

NIP. 19660501 199310 1 001 
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Lampiran 7 
 

 
Gambar 1. Peserta pembinaan yang kurang memperhatikan materi pembinaan 

pada saat pembina menyampaikan materi. 

 
Gambar 2. Tempat pembinaan yang kurang luas dan fasilitas yang kurang 

memadai. 
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Gambar 3. Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah 

Kabupaten Batang 

 
Gabar 4. Seorang petugas pungut pajak yang sedang melaporkan kinerjanya dan  

mengemukakan masalah yang dihadapi dalam pemungutan pajak. 
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Gambar 5. Kegiatan Wawancara dengan pembina petugas pemungut pajak hotel 

dan restoran. 

 
Gambar 6. Pembina petugas pungut pajak hotel dan restoran. 
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Gambar 7. Hotel di wilayah Kabupaten Batang. 
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Gambar 8. Restoran di wilayah Kabupaten Batang. 



134 

 

Lampiran 8 

Data Hasil Wawancara di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset 

Daerah (DPPKAD) Kabupaten Batang 

No Nama Responden Hasil Wawancara 

1. Singgih Pujiono, SH 1) Prosentase pendapatan yang berasal dari pajak 

hotel 

“Kenaikan dan penurunan pendapatan dipengaruhi 

oleh adanya hotel yang tutup dipertengahan tahun 

padahal hotel tersebut sudah terdaftar untuk 

membayar pajak daerah dan adanya hotel baru 

yang dapat menjadi tambahan sumber pendapatan 

pajak daerah”. 

2) Prosentase pendapatan yang berasal dari pajak 

restoran 

“ Adanya restoran yang tutup dipertengahan tahun 

karena mengalami kerugian, padahal restoran 

tersebut sudah terdaftar untuk membayar pajak 

daerah”. 

3) Memotivasi petugas pungut pajak 

“Petugas pungut pajak hotel dan restoran yang 

yang menyelewengkan dana pendapatan daerah 

akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Misalnya dipindahnya 

tempat kerja atau kedudukan kerjanya”. 

4) Manfaat pembinaan 

“Setelah mengikuti pembinaan saya dapat 

memperoleh solusi atas masalah yang saya hadapi 

disaat kesulitan dalam memungut pajak. Masalah 

itu adalah ada beberapa rumah makan yang dalam 

kemampuan membayar pajak cenderung menurun 
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dengan alasan sepi, rumah makan yang 

seharusnya dalam kemampuan membayar dapat 

membayar pajak sebesar Rp 100. 000 per bulan 

hanya membayar Rp 70.000 atau dibawah 

Rp100.000. Atas masalah diatas setelah saya 

mengikuti pembinaan, saya mendapatkan upaya 

dan solusi dari masalah tersebut. Upaya yang 

diberikan oleh pembina adalah perlunya 

pendataan ulang, dan solusinya adalah saya 

sebagai petugas pungut pajak harus tetap 

melakukan intensifikasi terus menerus kepada 

Wajib Pajak.” 

2. 

 

Indah Perwita, SH 5) Prosentase pendapatan pajak restoran dipengaruhi 

oleh 

“ pendapatan daerah yang berasal dari pajak 

restoran dipengaruhi oleh besarnya pembayaran 

pajak oleh wajib pajak. Banyak wajib pajak 

restoran yang enggan membayar pajak sesuai 

target yang telah ditetapkan karena wajib pajak 

mengatakan kalau restoran sepi pengunjung, harga 

bahan pokok yang mahal dan hasil pendapatan 

yang sedikit.” 

 

 

4.  Drs. Tatang N A, Msi 6) Pembinaan dilaksanakan secara teratur 

“Pembinaan dilaksanakan setiap hari senin dan 

kamis mulai pukul 07.30 WIB sampai pukul 09.30 

WIB”. 

7) Pembinaan oleh pejabat yang terkait 

“Yang membina petugas pungut pajak hotel dan 
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restoran itu saya selaku kepala bidang 

pendapatandibantu oleh bapak Singgih selaku 

kepala Seksi Pajak Daerah.” 

8) Memotivasi petugas pungut pajak  

“Petugas pungut pajak yang bekerja dengan baik, 

dapat mencapai target sesuai yang diinginkan atau 

melebihi target maka petygas pungut pajak hotel 

dan restoran berhak mendapatkan biaya punggut 

(bonus), dan jika petugas menyelewengkan 

pendapatan untuk keperluan pribadi, maka petugas 

pungut pajak hotel dan restoran mendapat sanksi 

sesuai dengan undang-undang yang berlaku.” 

9) Staf pembinaan yang memiliki tugas ganda 

“Di DPPKAD Kabupaten Batang banyak staf 

yang memiliki tugas ganda, twrutama saya sebdiri 

merasa keberatan dengan tugas yang banyak 

selain sebagai kepala bidang pendapatan juga 

sebagai pembina petugas pungut pajak.” 

5. Bp. Suhardono 10) Pengalaman petugas pungut pajak di lapangan  

“Pelaksanaan pemungutan pajak tidak mudah 

dilaksanakan, karena wajib pajak memiliki banyak 

alasan untuk menunda pembayaran pajak, 

misalnya wajib pajak tidak ada saat saya 

memungut pajak, bahkan ada wajib pajak yang 

sengaja tidak mau menemui petugas pungut pajak 

dengan alasan sibuk”. 

6 Bapak Khuzaeni 

 

11) Pelaksanaan evaluasi pada pembinaan  

“Dalam melaksanakan pemungutan pajak 

restoran saya menjumpai banyak masalah, 

misalnyadalam pemungutan pajak restoran 
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banyak wajib pajak restoran yang enggan 

membayar pajak sesuai dengan tariff yang telah 

ditetapkan, dengan alasan bahan pokok naik dan 

sepinya pengunjung sehingga pendapatan 

berkurang”. 

 

No. Observasi Hasil Observasi 

1. 

 

Pelaksana pembinaan 1) Pembinaan di DPPKAD dilakukan oleh kepala 

bidang pendapatan dan dibantu seksi pajak daerah. 

2.  Melatih kedisiplinan  2) Sebelum pembinaan dimulai Bapak Tatang dan 

Bapak Singgih selaku pembina tiba ditempat 

pembinaan 10 menit sebelum pembinaan dimulai, 

yaitu pukul 07.20 WIB. 

3. Evaluasi pendapatan 

pajak 

3) Bapak Cahyono melaporkan besarnya pajak yang 

telah diperoleh sampai bulan Maret 2011, bahwa 

pendapatan pajak restoran besar sudah mencapai 

RP 65.402.000 dan semuanya sudah disetorkan 

kepada bendahara penerima, dan tanda terima 

ditunjukkan kepada pembin. 

4. Evaluasi pendapatan 

pajak  

4) Bapak Damiri melaporkan bahwa pajak restoran 

kecil belum lunas sampai bulan Maret 2011, 

karena wajib pajak tidak ada disaat petugas 

pungut pajak restoran melaksanakan pemungutan 

pajak. Berdasarkan pengamatan tersebut para 
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petugas pungut pajak hotel dan restoran berlaku 

jujur dan dapat mempertanggungjawabkan semua 

pekerjaannya sesuai apa yang mereka peroleh dari 

pemungutan pajak. 

5.  Pembinaan dengan 

pendekatan 

partisipatif dan 

pendekatan 

eksperiensial 

5) Pengetahuan, pengalaman dan keahlian peserta 

pembinaan dimanfaatkan dalam situasi belanja 

bersama, dimana antara pembina dan peserta 

pembinaan belajar satu sama lain. 

Bapak Mustakim selaku petugas pungut pajak 

hotel dan restoran dalam melakukan penetapan 

pajak  merasa pusing untuk membujuk wajib 

pajak agar mau menyepakayi penetapan pajak 

yang telah ditetapkan oleh daerah. 

Menurut Bapak Suhardono, Pelaksanaan 

pemungutan pajak tidak mudah dilaksanakan, 

karena Wajib Pajak memiliki banyak alasan untuk 

menunda embayaran pajak misalnya wajib pajak 

tidak ada saat saya memungut pajak, bahkan ada 

wajib pajk yang sengaja tidak mau menemui 

petugas pungut pajak dengan alasan sibuk. 

6. 

 

Pelaksanaan evaluasi 

pada pembinaan 

6) Pendapatan pajak yang diperoleh dari suatu 

restoran kecil di daerah gor Batang belum sesuai 

dengan tarif pajak yang ditetepkan yaitu 10% dari 
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pendapatan. Pajak yang dibayar pemilik restoran 

tersebut Rp 20.000 per bulan. pendapatan restoran 

kecil tersebut kira-kira Rp 150.000 per hari. Jika 

tarif pajak 10% dari pendapatan per bulan berati 

wajib pajak harus membayar Rp 450.000 per 

bulan. Hal itu yang menjadikan pendapatan pajak 

yang berasal dari pajak restoran tidak meningkat, 

karena pembayaran pajak yang tidak sesuai 

dengan tarif yang telah ditentukan. 

7.  Peserta pembinaan 

kurang disiplin 

7) Berdasarkan pengamatan, Bapak damiri selaku 

petugas pungut paja hotel dan restoran yang 

datang terlambat selama 15 menit dengan alasan 

macet. 

8.  Peserta pembinaan 

kurang 

memperhatikan 

materi pembinaan 

8) bahwa peserta pembinaan petugas pungut pajak 

hotel dan restoran di Dinas Pendapatan 

Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah 

(DPPKAD) Kabupaten Batang kurang 

memperhatikan materi pembinaan. Karena 

penyampaina materi yang hanya menggunakan 

metode ceramah dan tidak menggunakan media 

sebagai sarana penyampaian materi pembinaan, 

sehingga para peserta pembinaan banyak yang 

ngobrol dengan petugas pungut pajak yang lain 
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tanpa memperhatikan materi pembinaan. 

9.  Kurangnya sarana 

dan prasarana 

9) Sarana dan prasarana pada pembinaan petugas 

pungut pajak di kantor Dinas Pendapatan dan 

Pengelolaan Keuanagn dan Asset Daerah 

(DPPKAD) masih kurang, karena tempat untuk 

pembinaan yang kurang luas, kurangnya fasilitas 

seperti jumlah meja kursi yang terbatas, tidak 

adanya media yang tersedia untuk digunakan 

dalam pembinaan dan penataan ruangan yang 

kurang rapi. 

 

 


