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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
 

· Orang yang sukses adalah orang yang mengarahkan keinginannya, dan bukan 

orang yang menjadi budak keinginannya. 

(Perkataan orang bijak) 

· Orang-orang yang lemah mengimani nasib sedangkan orang yang kuat 

mengimani sebab dan hasil. 

(kata mutiara) 

· Tidak ada harapan terhadap kesuksesan sekecil apapun bagi orang yang hidup 

tanpa satu tujuan yang dipandangnya dan tanpa mimpi-mimpi yang ingin 

diwujudkannya. 

(DR.Ibrahim Hamd Al Qu’ayyid) 

· I’m single, I’m very happy. 

(Oppie Andaresta) 

 

 

 

Penulis persembahkan kepada : 

v Ayah dan Ibuku tercinta 

v Kakak-kakakku 

v Teman-teman pajak A dan B 

v Almamaterku 
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Assalamu’alaikum Wr.Wb 
 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan rahmat dan hidayah-NYA, tidak lupa sholawat dan salam selalu kita 

sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan jalan kebenaran bagi 

kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul 

”EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL KATAGORI RUMAH 

KOS DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI 

DAERAH KOTA SURAKARTA” dengan baik. 

Tugas Akhir ini disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagian 

persyaratan mencapai derajat Ahli Madya Program Studi Diploma III Perpajakan 

Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

Penulisan Tugas Akhir ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa 

adanya bantuan dan kerja sama dari banyak pihak. Untuk itu dalam kesempatan 

ini penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada : 

1. Allah SWT yang selalu memberikan rahmat dan karunia-NYA. 

2. Bapak Prof.Dr.Bambang Sutopo, M.Com, Ak selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

3. Bapak Drs.Santoso Tri Hananto, M.Si, Ak selaku ketua Program DIII 

Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta dan selaku 

pembimbing Tugas Akhir yang telah meluangkan waktu dan pikiran dalam 

memberikan bimbingan dan pengarahan selama penyusunan Tugas Akhir. 
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4. Bapak Sri Suranta, SE, M.Si, Ak selaku ketua Program Studi Perpajakan 

DIII Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

5. Bapak Kepala DPPKA Kota Surakarta yang telah memberikan ijin 

penelitian. 

6. Seluruh pegawai DPPKA Kota Surakarta yang telah memberikan bantuan 

dan masukan, spesial buat Bapak Kikin Sultanul Hakim dan Ibu Tatik 

makasih ya Pak, Bu bantuannya.... 

7. Ayah dan Ibu tercinta, terima kasih atas doa dan dukungannya selama ini 

sehingga semua berjalan lancar. 

8. Kakak-kakakku (Mba Ani dan Mas Hanung, Mba Mira dan Mas Nawang) 

makasih ya mba, mas bantuane, sesuai permintaanmu namamu udah tak 

sebutin J. 

9. Sahabat-sahabatku (Nindya_Endang, Murti_Monyong), gara-gara kita satu 

kelas terus kita jadi genk kejam, padahal aku kan asline baik.... 

10. Sahabat-sahabatku (Faat_Hidung Besar, Rizky_Jontor, Shinta_Budhe, 

Yulia_Imud/IstriMuda, Angga, Cintani, Yohanes_Emon, Sumanto_Bedhu) 

tenkyu ya bersama kalian magang jadi menyenangkan, kita memang 

benar-benar ”Team Work”, Hidup Laskar Perpajakan.... 

11. Rezesa_Jenong, jadi ikut ”SPMB”...??? Mba Eka ikutan gag?? Tenkyu ya 

mba bantuane.... 

12. Semua teman-teman Pajak A dan B terima kasih atas kebersamaan yang 

menyenangkan. 
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13. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan tugas akhir ini, 

Penulis hanya bisa menyampaikan banyak-banyak terima kasih. 

Penulis menyadari dalam penulisan Tugas Akhir ini masih banyak 

kekurangan dan jauh dari sempurna. Untuk itu, Penulis mengharapkan kritik dan 

saran yang membangun untuk peningkatan penelitian di masa mendatang. 

Dan akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang 

telah membantu dalam penulisan Tugas Akhir ini. Semoga ini dapat bermanfaat 

bagi pihak-pihak yang membutuhkan. 

 
Wassalamu’alaikum Wr.Wb 

 

Surakarta, 28 Juni 2009 

 
Penulis 
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ABSTRACT 

 
 

EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL KATAGORI RUMAH 

KOS DAN KONTRIBUSINYA BAGI PENDAPATAN 

ASLI DAERAH KOTA SURAKARTA 

Indah Puji Astuti 

NIM : F.3406037 

Penelitian dalam tugas akhir ini bertujuan untuk mengetahui seberapa 
efektif pemungutan pajak rumah kos di Kota Surakarta dan seberapa besar 
kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Surakarta, serta untuk mengetahui 
sistem pemungutan pajak rumah kos di Kota Surakarta apakah sudah sesuai 
dengan peraturan yang berlaku. 

Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, langkah yang dilakukan 
penulis adalah menggabungkan antara teori yang ada dengan kenyataan di 
lapangan. Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah teknik analisis data 
kualitatif dan kuantitatif. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan 
penulis yaitu metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode wawancara 
dilakukan dengan melakukan wawancara dengan petugas yang ahli dibidangnya 
dan berkaitan langsung dengan objek yang diteliti. Metode observasi dilakukan 
dengan mengamati dan mencatat keadaan objek penelitian secara langsung. 
Sedangkan metode dokumentasi, penulis mencari informasi mengenai pajak 
rumah kos mulai dari buku, artikel, dan sumber –sumber yang dapat mendukung. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, sistem pemungutan pajak rumah 
kos di Kota Surakarta sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemungutan 
pajak rumah kos pada tahun anggaran 2006-2008 dapat dikatakan cukup efektif. 
Hal ini terbukti dari tingkat efektifitas yang mencapai lebih dari 100%. Adanya 
pajak rumah kos dapat menjadi salah satu komponen untuk meningkatkan 
Pendapatan Asli Daerah. Meskipun kontribusinya tidak mencapai 1%, namun 
kontribusi pajak rumah kos terhadap Pendapatan Asli Daerah selalu mengalami 
peningkatan rata-rata 12,71%. 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sistem pemungutan pajak 
rumah kos  di Kota Surakarta sudah cukup baik. Agar Pendapatan Asli Daerah 
dapat  maksimal  perlu dilakukan pendataan kepada pengusaha rumah kos yang 
belum terdaftar sebagai Wajib Pajak rumah kos untuk menggali potensi yang ada, 
serta sosialisasi perpajakan kepada masyarakat khususnya Wajib Pajak perlu 
ditingkatkan agar Wajib Pajak lebih mengerti cara-cara melakukan kewajiban 
perpajakan dan pentingnya pajak bagi pembangunan negara. 
 
Kata Kunci: Efektivitas Pemungutan Pajak Rumah Kos di Surakarta, Pajak 
Rumah Kos 
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ABSTRACT 

 
 

EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL KATAGORI RUMAH 

KOS DAN KONTRIBUSINYA BAGI PENDAPATAN 

ASLI DAERAH KOTA SURAKARTA 

 
 

Indah Puji Astuti 

NIM : F.3406037 

 
The research of this final report is meant to find out how effective the 

collection of lodge tax in Surakarta is and the significance of its contribution for 
Authentic Regional Revenue, also whetheror not it is appropiate to what is 
aprescribed by the regulations. 

 
In the efforts to achive that goal, the author applies the combination 

between the field actual condition and theory of quantitative and qualitative data 
analysis. Data collections are taken by interview, observation, and documentation. 
Interview is conducted upon the official experts who related to researched field. 
Observation is conducted toward the research object directly and completed with 
appropriate notes. Documentation is meant to collect information relates to lodge 
tax from books, articles, and suporting sources and archives. 

 
Based on the conducted research, the system of lodge tax collection in 

Surakarta is appropriate to what is aprescribed by the regulations. The collection 
of lodge tax on the annual budgeting year of 2006-208 can be assumed effective. 
This is proven by the effectivenness rate that reached above 100%. The 
availability of lodge tax can increase the Authentic Regional Revenue. Despite of 
its contribution not managed to reach 1%, its contribution is able to get averagely 
12,71% raise rate to Authentic Regional Revenue. 

 
The conclusion of the research is that the lodge tax collection system in 

Surakarta is done well. In order to optimize Authntic Regional Revenue, creating 
a database for unreistered logdelords and ladies as assesables is necessary to 
discover more and clear potentials, taxation introduction and socialization for 
public as assesables need to be raised to enforce their obligation and significance 
to pay tax for development of nation.  
  
Keyword: effective the collection of lodge tax in Surakarta, Lodge Tax 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 xiv 

BAB I 

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 
 
 
 

A. SEJARAH DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAN ASSET DAERAH SURAKARTA  

 
Sejarah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah 

Surakarta yang sebelumnya Dinas Pendapatan Daerah Surakarta tidak dapat 

dipisahkan dengan sejarah daerah kota Surakarta sebagai wilayah 

pemerintahan otonom. Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, di 

daerah Surakarta terjadi pertentangan antara pro dan kontra Daerah Istimewa. 

Kemudian dengan penetapan Pemerintah tanggal 15 Juli 1946 Nomor 16/S-D 

Daerah Surakarta untuk sementara ditetapkan sebagai Daerah Karisidenan dan 

dibentuk Daerah Baru dengan nama Kota Surakarta. 

Peraturan itu kemudian disempurnakan dengan munculnya Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 1947 yang menentapkan Kota Surakarta menjadi 

Haminte Kota Surakarta. Haminte Kota Surakarta waktu itu terdiri dari 5 

wilayah kecamatan dan 44 kelurahan, karena 9 kelurahan di wilayah 

Kabupaten Karanganyar belum diserahkan. Pelaksanaan penyerahan 9 

kelurahan tersebut baru terlaksana pada tanggal  9 September 1950. 

Pelaksanaan teknis Haminte Kota Surakarta terdiri dari jawatan-jawatan. 

Jawatan yang dimaksud adalah Jawatan Sekretariat Umum, Jawatan 

Keuangan, Jawatan Pekerjaan Umum, Jawatan Sosial, Jawatan Kesehatan, 

Jawatan Perusahaan, Jawatan P.D.&K, Jawatan Pamong Praja, dan Jawatan 
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Perekonomian. Jawatan Keuangan ini merupakan lembaga keuangan yang 

mengurusi penerimaan pendapatan daerah yang antara lain adalah pajak 

daerah. 

Berdasarkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara 

(DPRDS) Kota Besar Surakarta Nomor 4 Tahun 1956 tentang perubahan 

struktur pemerintahan, maka Jawatan Sekretariat Umum diganti menjadi 

Dinas Pemerintahan Umum. Dinas Pemerintahan Umum ini terdiri dari : 

1. Urusan Sekretariat Umum 

2. Urusan Sekretariat DPRD 

3. Urusan Kepegawaian 

4. Urusan Pusat Perbendaharaan  

5. Urusan Pusat Pembukuan 

6. Urusan Pusat Pembelian dan Perbekalan 

7. Urusan Pajak 

8. Urusan Perumahan 

9. Urusan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil 

10. Bagian Penyelesaian Golongan Kecil 

11. Urusan Perundang-undangan 

Pada perubahan tersebut penanganan pajak sebagai pendapatan daerah 

yang sebelumnya masuk dalam Jawatan Keuangan kemudian ditangani lebih 

khusus oleh Urusan Pajak. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Walikota 

Kepala Daerah Kotamadya Surakarta tanggal 23 Februari 1970 nomor 

259/X.10/Kp.70 tentang Struktur Organisasi Pemerintahan Kotamadya 
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Surakarta, urusan-urusan dari Dinas-Dinas di Kotamadya Surakarta termasuk 

Dinas Pemerintahan Umum, diganti menjadi Bagian. Bagian tersebut 

membawahi urusan-urusan, sehingga dalam Dinas Pemerintahan Umum 

Urusan Pajak diganti menjadi Bagian Pajak. Pada Tahun 1972, Bagian Pajak 

tersebut dihapus berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah 

Kotamadya Surakarta tanggal 30 Juni 1972 nomor 163/Kep./Kdh.IV/Kp.72 

tentang penghapusan Bagian Pajak dari Dinas Pemerintahan Umum karena 

bertalian dengan pembentukan dinas baru. Dinas Baru tersebut adalah Dinas 

Pendapatan Daerah yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota 

kepala Daerah Kotamadya Surakarta tanggal 30 Juni 1972 nomor 

162/Kdh.IV/Kp.72. Kemudian, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta 

Nomor 6 Tahun 2008 Dinas Pendapatan Daerah tersebut berganti menjadi 

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Surakarta. 

 
 
B. KEDUDUKAN,TUGAS POKOK DAN FUNGSI DPPKA SURAKARTA 

 
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA) Kota 

Surakarta adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pendapatan 

daerah, pengelolaan keuangan dan asset daerat daerah yang dipimpin oleh 

seorang Kepala Dinas yang berkedudukan langsung dan bertanggung jawab 

kepada Walikota Surakarta. DPPKA Surakarta mempunyai tugas pokok 

seperti yang tercantum dalam Peraturan Walikota Surakarta Nomor 24 Tahun 

2008 pasal 2 yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset. 
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DPPKA Surakarta mempunyai fungsi sebagaimana terdapat dalam 

Peraturan Walikota Surakarta Nomor 24 Tahun 2008 pasal 3 yaitu : 

1. Penyelenggaraan kesekretariatan dinas; 

2. Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan; 

3. Penyelenggaraan pendaftaran dan pendataan wajib pajak dan wajib 

retribusi; 

4. Pelaksanaan perhitungan, penetapan dan angsuran pajak retribusi; 

5. Pengelolaan dan pembukuan penerimaan pajak dan retribusi serta 

pendapatan lain; 

6. Pelaksanaan penagihan atas keterlambatan pajak, retribusi dan 

pendapatan lain; 

7. Penyelenggaraan pengelolaan anggaran, perbendaharaan dan 

akuntansi; 

8. Pengelolaan asset barang daerah; 

9. Penyiapan penyusunan, perubahan dan perhitungan anggaran 

pendapatan dan belanja daerah; 

10. Penyelenggaraan administrasi keuangan daerah; 

11. Penyelenggaraan sosialisasi; 

12. Pembinaan jabatan fungsional; 

13. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). 
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C. STRUKTUR ORGANISASI DPPKA SURAKARTA 
 
 

Struktur organisasi DPPKA Surakarta berdasarkan Keputusan Walikota 

Nomor 24 Tahun 2008 terdiri dari : 

1. Kepala Dinas  

2. Sekretariat membawahkan : 

a. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; 

b. Subbagian Keuangan; 

c. Subbagian Umum dan Kepegawaian. 

3. Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Dokumentasi membawahkan : 

a. Seksi Pendaftaran dan Pendataan; 

b. Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data. 

4. Bidang Penetapan membawahkan : 

a. Seksi Perhitungan; 

b. Seksi Penerbitan Surat Ketetapan. 

5. Bidang Penagihan membawahkan : 

a. Seksi Penagihan dan Keberatan; 

b. Seksi Pengolahan Penerimaan Sumber Pendapatan Lain. 

6. Bidang Anggaran membawahkan : 

a. Seksi Anggaran I; 

b. Seksi Anggaran II. 

7. Bidang Perbendaharaan membawahkan : 

a. Seksi Perbendaharaan I; 

b. Seksi Perbendaharaan II. 
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8. Bidang Akuntansi membawahkan : 

a. Seksi Akuntansi I; 

b. Seksi Akuntansi II. 

9. Bidang Asset membawahkan : 

a. Seksi Perencanaan Asset; 

b. Seksi Pengelolaan Asset. 

10. UPTD 

11. Kelompok Jabatan Fungsional 
 
 

D. URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL DPPKA SURAKARTA 
 
 

1. Kepala Dinas 

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok 

dan fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Surakarta. 

2. Sekretariat 

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan 

kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas 

secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan dibidang 

perencanaan, evaluasi  dan pelaporan, keuangan, umum, dan kepegawaian.  

a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, 

pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu 

dibidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan. 
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b. Sub Bagian Keuangan 

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan 

bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian 

penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, 

pelaksanaan dibidang keuangan meliputi: pengelolaan keuangan, 

verifikasi, pembukukan dan akuntansi di lingkungan dinas. 

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, 

pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan 

administrasi, dan pelaksanaan dibidang umum dan kepegawaian, 

meliputi: pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, humas, 

organisasi dan tata laksana, ketatausahaan, rumah tangga dan 

perlengkapan di lingkunagan dinas. 

3. Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Dokumentasi 

Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Dokumentasi mempunyai tugas 

pokok melaksanakan perumusan kebijaksanaan teknis, pembinaan dan 

pelaksanaan dibidang pendaftaran, pendataan, dokumentasi dan 

pengolahan data. 

a. Seksi Pendaftaran dan Pendataan 

Seksi Pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 

pelaksanaan dibidang pendaftaran dan pendataan meliputi: 
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pendaftaran, pendataan dan pemeriksaan di lapangan terhadap Wajib 

Pajak Daerah (WPD) dan Wajib Retribusi Daerah (WRD). 

b. Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data 

Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan 

dan pelaksanaan dibidang dokumentasi dan pengolahan data, 

meliputi: menghimpun, mendokumentasi, menganalisa dan 

mengolah data wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah. 

4. Bidang Penetapan 

Bidang Penetapan mempunyai tugas pokok melaksanakan 

perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang 

perhitungan dan penerbitan surat ketetapan.  

a. Seksi Perhitungan  

Seksi Perhitungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 

perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanakan dibidang 

perhitungan, meliputi: perhitungan dan penetapan besarnya pajak dan 

retribusi daerah. 

b. Seksi Penerbitan Surat Ketetapan 

Seksi Penerbitan Surat Ketetapan mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 

pelaksanaan dibidang penerbitan surat ketetapan, meliputi: 

menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan 
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Retribusi Daerah (SKRD) dan surat-surat ketetapan pajak daerah dan 

retribusi daerah lainnya. 

5. Bidang Penagihan 

Bidang Penagihan mempunyai tugas pokok melaksanakan perumsan 

kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang penagihan, 

keberatan dan pengelolaan penerimaan sumber pendapatan lain. 

a. Seksi Penagihan dan Keberatan 

Seksi Penagihan dan Keberatan mempunyai tugas melakukan 

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan 

teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang evaluasi dan pembinaan 

pendapatan, meliputi: penagihan tunggakan pajak daerah, retribusi 

daerah dan sumber pendapatan lainnya serta melayani permohonan 

keberatan dan penyelesaiannya. 

b. Seksi Pengelolaan Penerimaan Sumber Pendapatan Lain 

Seksi Pengelolaan Penerimaan Sumber Pendapatan Lain mempunyai 

tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, 

pembinaan dan pelaksanaan dibidang evaluasi dan pembinaan aset 

daerah, meliputi: mengumpulkan dan mengolah data sumber-sumber 

penerimaan lain di luar pajak daerah dan retribusi daerah sesuai 

dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

6. Bidang Anggaran 

Bidang Anggaran mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan 

kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang perencanaan, 
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pengelolaan dan pengendalian anggaran pendapatan, belanja dan 

pembiayaan daerah dalam rangaka penyusunan dan pelaksanaan APBD 

dan perubahan APBD. 

a. Seksi Anggaran I 

Seksi Anggaran I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 

perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang 

anggaran I, meliputi: perencanaan, pengelolaan dan pengendalian 

anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah pada Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah, Sekretariat Daerah beserta 9 Bagian Sekretariat Daerah, 

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Pendidikan, 

Pemuda dan Olah Raga beserta 5 UPTD, Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata beserta 1 UPTD, Dinas Tata Ruang Kota, Dinas 

Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pendapatan, Pengelola 

Keuangan dan Asset, Badan Kepegawaian Daerah, Badan 

Lingkungan Hidup, Kantor Penanaman Modal dan Kantor Pelayanan 

Perijinan Terpadu. 

b. Seksi Anggaran II 

Seksi Anggaran II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 

perumusan kebijakan teknis, pembinan dan pelaksanaan dibidang 

anggaran II, meliputi: perencanaan, pengelolaan dan pengendalian 

anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah pada Dinas 
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Kesehatan beserat 20 UPTD, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas 

Pekerjaan Umum beserta 1 UPTD, Dinas Pengelolaan Pasar, Dinas 

Pertanian beserta 3 UPTD, Dinas Komunikas dan Informatika, 

Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan 

Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan 

Anak dan Keluaraga Berencana, Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, 

dan Perlindungan Masyarakat, Kantor Arsip dan Perpustakaan 

Daerah, Kantor Ketahanan Pangan, Rumah Sakit Umum Daerah, 

Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan (5) dan Kelurahan (51). 

7. Bidang Perbendaharaan 

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas pokok melaksanakan 

perumusab kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang 

pengelolaan perbendaharaan I dan II. 

a. Seksi Perbendaharaan I 

Seksi Perbendaharaan I mempunyai tugas melakukan penyiapan 

bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan 

dibidang perbendaharaan I, meliputi: pengelolaan perbendaharaan 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah, Sekretariat Daerah beserta 9 Bagian Sekretariat Daerah, 

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Pendidikan, 

Pemuda dan Olah Raga beserta 5 UPTD, 27 SMP Negeri, 8 SMA 

Negeri, 9 SMK Negeri, Sanggar Kegiatan Belajar dan TK Negeri 
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Pembina, Dinas Perhubunganbeserta 2 UPTD, Dinas Kebudayaan 

dan pariwisata beserta 1 UPTD, Dinas Tata Ruang Kota, Dinas 

Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pebdapatan, Pengelola 

Keuangan dan Asset, Badan Kepegawaian Daerah, Badan 

Lingkungan Hidup, Kantor Penanaman Modal dan Kantor Pelayanan 

Perijinan Terpadu. 

b. Seksi Perbendaharaan II 

Seksi Perbendaharaan II mempunyai tugas melakukan penyiapan 

bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan 

dibidang perbendaharaan II, meliputi: pengelolaan Perbendaharaan 

Dinas Kesehatan beserta 20 UPTD, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas 

Pekerjaan Umum beserta 1 UPTD, Dinas Pengelolaan Pasar, Dinas 

Pertanian beserta 3 UPTD, Dinas Komunikasi dan Informatika, 

Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan 

Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Peempuan, Perlindungan 

Anak dan Keluarga Berencana, Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan 

Perlindungan Masyarakat, Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah, 

Kantor Ketahanan Pangan, Rumah Sakit Umum Daerah, Satuan 

Polisi Pamong Praja Kecamatan (5) dan Kelurahan (51). 
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8. Bidang Akuntansi 

Bidang Akuntansi mempunyai tugas pokok melaksanakan 

perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang 

penyelenggaraan tata akuntansi keuangan daerah pada tingkat Satuan 

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan penyusunan pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD Kota Surakarta. 

a. Seksi Akuntansi 

Seksi Akuntansi I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 

perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang 

akuntansi I, meliputi: penyelenggaraan tata akuntansi  keuangan 

daerahpada Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah, Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretariat Daerah beserta 9 Bagian 

Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga beserta 5 UPTD, 27 SMP 

Negeri, 8 SMA Negeri, 9 SMK Negeri, Sanggar Kegiatan Belajar 

dan TK Negeri Pembina, Dinas Perhubungan beserta 2 UPTD, 

Dianas kebudayaan dan Pariwisata beserta 1 UPTD, Dinas Tata 

Ruang Kota, Dinas Kebersiahan dan Pertamanan, Dinas Koperasi 

dan UMKM, Dianas Perindustrian dan Perdaganagan, Dinas 

Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset, Badan kepegawaian 

Daerah, Badan Lingkungan Hidup, Kantor Penanaman Modal dan 

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu. 
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b. Seksi Akuntansi II 

Seksi Akuntansi II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 

perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang 

akuntansi II, meliputi: penyelenggaraan tata akuntansi keuangan 

daerah pada Dinas Kesehatan beserta 20 UPTD, Dinas Sosial, 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dianas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil, Dianas Pekerjaan Umum beserta 1 UPTD, Dinas 

Pengelolaan Pasar, Dianas Pertanian beserta 3 UPTD, Dinas 

Komunikasi dan Informatika, Inspektorat, Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah, badan Pemberdayaan Masyarakat, 

Pemberdayaan Perempuan, Perlindunagan Anaka dan Keluarga 

Berencana, Kantor Kesatuan Bangasa, Politik dan perlindunagan 

Masyarakat, Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah, Satuan Polisi 

Pamong praja Kecamatan (5) dan Kelurahan (51). 

9. Bidang Asset 

Bidang Asset mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan 

kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang perncanaan asset 

dan pengelolaan asset. 

a. Seksi Perencanaan Asset 

Seksi Perencanaan Asset mempunyai tugas melakukan penyiapan 

bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan 

dibidang perencanaan asset, meliputi: penetapan kebijakan, 

pelaksanaan, analisis kebutuhan, pembinaan dan fasilitasi 
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perencanaan dan pengadaan asset daerah dan pendokumentasian 

asset daerah. 

b. Seksi Pengelolaan Asset  

Seksi pengelolaan Asset mempunyai tugas melakukan penyiapan 

bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan 

dibidang pengelolaan asset, meliputi: penetapan kebijakan, 

pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi pemeliharaan dan pengamanan 

asset, penggunaan dan pemanfaatan asset dan perubahan status 

hukum asset. 

10. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) 

UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis 

operasional dan atau teknis kegiatan penunjang. 

11. Kelompok Jabatan Fungsional 

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan 

Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 
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E. LATAR BELAKANG MASALAH 

 
Pelaksanaan pembangunan di Indonesia bertujuan untuk memajukan 

kesehjateraan umum. Namun sayangnya, pelaksanaan pembangunan nasional 

saat ini terhambat oleh masalah keuangan. Sebenaranya ada tiga sumber 

penerimaan negara yang utama yang dapat digunakan untuk membiayai 

pembangunan nasional yaitu penerimaan dari sektor pajak, penerimaan dari 

sektor migas dan penerimaan dari sektor bukan pajak. Dari ketiga sumber 

penerimaan negara tersebut, penerimaan dari sektor pajak yang dianggap 

paling potensial karena migas tidak bisa diperbarui. 

Pengertian pajak menurut Prof.S.I Djajadiningrat adalah suatu kewajiban 

menyerahkan sebagian daripada kekayaan kepada negara disebabkan suatu 

keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi 

bukan sebagai hukuman, menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan 

pemerintah serta dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara 

secara langsung untuk memelihara kesehjahteraan umum (Munawir, 2003:1). 

Terjadinya krisis ekonomi di Indonesia tahun 1998, membuat 

pemerintah menerapkan sistem otonomi daerah untuk meningkatkan 

penerimaan negara. Hal ini ditandai dengan dimunculkan Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah 

yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tentang Perimbangan 

Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. 
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Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber 

penerimaan daerah. PAD berperan penting sebagai unsur pembiayaan dalam 

pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sumber PAD yang 

terbesar berasal dari pajak daerah, salah satunya yaitu pajak hotel. Hotel terdiri 

dari berbagai macam tingkatan, termasuk di dalamnya rumah kos. Adanya 

beberapa universitas negeri maupun swasta, rumah sakit, serta pabrik-pabrik 

yang berdiri di daerah Surakarta menyebabkan banyaknya rumah kos yang 

didirikan di sekitar kawasan tersebut. Hal ini seharusnya menyebabkan 

penerimaan yang cukup besar dari pos pajak rumah kos. Namun 

kenyataannya, tingkat kesadaran Wajib Pajak rumah kos dalam membayar 

pajak rumah kos masih rendah sehingga terget yang ditetapkan tidak bisa 

terpenuhi. Tingkat efektivitas pajak rumah kos perlu diketahui untuk 

mengetahui tingkat keberhasilan suatu daerah dalam mengelola pos pajak 

tersebut untuk mencapai target yang diinginkan. Pada tahun 2008, tingkat 

efektivitas pajak rumah kos di kota Surakarta belum bisa dikatakan efektif 

karena hanya mencapai 97,90%. Hal ini disebabkan realisasi pajak rumah kos 

tidak dapat mencapai target yang ditetapkan. 

 
F. PERUMUSAN MASALAH 

 
1. Apakah sistem pemungutan pajak hotel kategori rumah kos di Surakarta 

sudah sesuai menurut peraturan yang berlaku saat ini? 

2. Seberapa efektif pemungutan pajak hotel kategori rumah kos dengan 

sistem yang ada? 
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3. Seberapa besar kontribusi pajak hotel katagori rumah kos terhadap 

Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta? 

 

G. TUJUAN PENELITIAN 

 
Berdasarkan perumusan masalah maka tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui apakah sistem pemungutan pajak rumah kos di Kota Surakarta 

sudah sesuai menurut peraturan yang berlaku. 

2. Mengetahui tingkat efektivitas pemungutan pajak hotel kategori rumah kos 

di Kota Surakarta. 

3. Mengetahui besarnya kontribusi pajak hotel kategori rumah kos terhadap 

Pendapatan Asli Daerah. 

 
 

H. MANFAAT PENELITIAN 
 
 

1. Bagi Penulis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan dan 

wawasan dibidang perpajakan khususnya pajak hotel kategori rumah kos 

dan dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuan dibidang perpajakan yang 

diperoleh dari bangku kuliah ke dalam dunia kerja. 
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2. Bagi Kantor DPPKA Surakarta 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran 

dan masukan dalam meningkatkan sistem pemungutan pajak hotel kategori 

rumah kos, agar hasil yang dicapai sesuai dengan target yang diharapkan. 

3. Bagi Pihak Lain 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai referensi dan 

bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 
 

A. LANDASAN TEORI 

1. Pengertian Pajak 

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang utama. Hasil dari 

pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum suatu negara. 

Menurut beberapa ahli pajak didefinisikan sebagai berikut : 

a. Prof.Dr.Rochmat Soemirto,SH (Wirawan B.Ilyas dan Richard Burton, 

2007:5) mendefinisikan pajak sebagai berikut : 

“Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan Undang-

Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa-timbal 

(kontra-prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang 

digunakan untuk membangun pengeluaran umum.” 

b. Prof.Dr.P.J.A Andriani (Waluyo Wirawan, 2002:4) mendefinisikan 

pajak sebagi berikut : 

”Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang 

terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan 

dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat 

ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang 

menyelenggarakan pemerintahan.” 
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2. Fungsi Pajak 

a. Fungsi Budgetair 

Pajak merupakan sumber penerimaan negara sehingga berfungsi untuk 

membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. 

b. Fungsi Regulerend 

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat di bidang 

ekonomi dan sosial. 

3. Dasar Hukum Pajak Hotel 

a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi 

Daerah sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 

34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. 

b. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak 

Hotel. 

4. Pengertian Pajak Hotel 

a. Pajak Hotel adalah pajak atas semua pelayanan hotel. 

b. Hotel adalah bengunan yang khusus disediakan bgi orang untuk dapat 

menginap/ 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. 

5. Subyek Pajak, Obyek Pajak, dan Wajib Pajak Hotel 

a. Subyek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan 

pembayaran atas pelayanan hotel. 
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b. Obyek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan hotel dengan 

pembayaran termasuk : 

1) Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek; 

2) Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan 

atau tempat tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan 

kemudahan atau kenyamanan; 

3) Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu 

hotel dan bukan untuk umum; 

4) Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di 

hotel. 

Bukan termasuk Obyek Pajak Hotel yaitu : 

1) Penyewaan rumah atau kamar, apartemen dan atau fasilitas tempat 

tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel; 

2) Pelayanan tinggal di asrama dan pondok pesantren; 

3) Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan hotel yang 

dipergunakan oleh bukan tamu hotel, dengan pembayaran; 

4) Pertokoaan, perkantoran, perbankan, salon yang dipakai oleh 

umum di hotel; 

5) Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan 

dapat dimanfaatkan oleh umum. 

c. Wajib Pajak Hotel adalah pengusaha hotel. 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 xxxvii 

6. Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif Pajak Hotel 

a. Dasar Pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran yang 

dilakukan Subyek Pajak Hotel atas pelayanan yang diberikan. 

b. Tarif Pajak Hotel untuk kategori rumah kos sebesar 5% dari jumlah 

pembayaran. 

 
B. ANALISA DAN PEMBAHASAN 
 
 

1. Sistem Pemungutan Pajak Rumah Kos 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2002 

tentang Pajak Hotel. Pajak Hotel kategori rumah kos dipungut diseluruh 

wilayah Surakarta. Namun, tidak semua rumah kos di wilayah Surakarta 

dipungut pajak. Rumah kos yang terkena pajak yaitu rumah kos yang 

memiliki minimal 10 kamar kos. Pemungutan pajak rumah kos ini tidak 

boleh diborongkan. Sistem pemungutan pajak rumah kos menggunakan 

sistem MPS (Menghitung Pajak Sendiri) yaitu sistem pemungutan yang 

memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menetapkan 

(menghitung), menyetor dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang 

terutang. Tahapan pemungutan pajak hotel kategori rumah kos menurut 

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2002 adalah sebagai berikut : 

a. Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak. 

Untuk dapat mendapatkan data Wajib Pajak, dilaksanakan pendaftaran 

dan pendataan terhadap Wajib Pajak yang memiliki objek pajak di 

wilayah Surakarta. Kegiatan ini diawali dengan pengisian formulir 
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pendaftaran dan pendataan oleh Wajib Pajak dengan jelas, lengkap, 

dan benar serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya. Data 

tersebut kemudian dicatat oleh petugas dan dimasukkan dalam Daftar 

Induk Wajib Pajak berdasarkan nomor urut yang kemudian digunakan 

sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). 

b. Penghitungan dan Penetapan Pajak Rumah Kos. 

Wajib Pajak yang telah memiliki NPWPD, setiap awal tahun pajak 

atau masa pajak wajib mengisi Surat Pembertiahuan Pajak Daerah 

(SPTPD). SPTPD tersebut kemudian digunakan Wajib Pajak untuk 

menghitung, memperhitungkan, dan menetapkan pajak rumah kos 

yang terutang. SPTPD harus disampaikan kepada Walikota selambat-

lambatnya 10 hari setelah berakhirnya masa pajak.  

c. Pembayaran Pajak Rumah Kos 

Pembayaran pajak rumah kos dilakukan di Kas Daerah atau tempat 

lain yang ditunjuk Walikota sesuai yang ditentukan dalam SPTPD, 

Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah 

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

Bayar Tambahan (SKPDKBT). Pembayaran pajak dilakukan dengan 

menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). Pembayaran pajak 

harus dilakukan sekaligus atau lunas paling lambat 10 hari setelah 

berakhirnya masa pajak. Apabila SKPD tidak atau kurang bayar 

setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPD diterima, maka 

dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan 
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dan ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD). 

Walikota atau pejabat dapat memberikan persetujuan kepada Wajib 

Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, 

setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Angsuran pembayaran 

pajak dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan 

bunga 2% setiap bulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang 

bayar. Setiap pembayaran pajak diberikan tanda bukti pembayaran dan 

dicatat dalam buku penerimaan.  

d. Penagihan Pajak Rumah Kos 

Surat Teguran atau Surat Peringatan dikeluarkan oleh Pejabat sebagai 

awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak, dikeluarkan 7 hari sejak 

saat jatuh tempo pembayaran. Dalam jangka waktu 7 hari setelah 

dikeluarkan Surat Teguran atau Surat Peringatan, Wajib Pajak harus 

melunasi pajak yang terutang. Apabila dalam waktu yang ditentukan 

Wajib Pajak tidak melunasi pajaknya maka diterbitkan Surat Paksa. 

Surat Paksa diterbitkan setelah lewat 21 hari sejak tanggal penerbitan 

Surat Teguran atau Surat Peringatan. Jika dalam waktu 7 hari pajak 

tidak dilunasi, maka diterbitkan Surat Perintah Melaksanakan 

Penyitaan, bila Wajib Pajak juga belum meluasi utang pajaknya, 

setelah 10 hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan 

Penyitaan, maka Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal 

pelelangan kepada Kantor Lelang Negara. Setelah Kantor Lelang 
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negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, 

juru sita segera memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak. 

e. Pembukuan dan Pelaporan 

Besarnya penetapan dan penerimaan pajak dihimpun dalam buku 

catatan pajak. Berdasarkan buku catatan pajak dibuat daftar Penetapan, 

Penerimaan dan Tunggakan Pajak dan kemudian dibuat laporan 

realisasi hasil penerimaan dan tunggakan pajak sesuai masa pajak. 

 Sistem Pengelolaan Pajak Hotel kategori rumah kos pada Dinas 

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA) di Surakarta 

menggunakan sisitem MPS (Menghitung Pajak Sendiri). Setelah dilakukan 

pendataan dan pendaftaran untuk memperoleh NPWPD, maka Wajib Pajak 

wajib mengisi SPTPD untuk menghitung dan menetapkan besarnya pajak 

sendiri yang terutang. SPTPD disampaikan kepada Walikota selambat-

lambatnya 10 hari setelah berakhirnya masa pajak. Seluruh data yang ada 

dalam SPTPD dihimpun dalam satu berkas dan kemudian digunakan untuk 

menetapkan besarnya pajak yang terutang dengan menerbitkan SKPD. 

Setelah ditetapkan besarnya pajak yang terutang, maka Wajib Pajak dapat 

membayar pajaknya di Kas Daerah. Pembayaran harus dilakukan sekaligus 

atau lunas paling lambat 10 hari setelah berakhirnya masa pajak. 

Pembayaran dapat diangsur dalam kurun waktu tertentu atas persetujuan 

Walikota atau pejabat. Besarnya penetapan dan penerimaan pajak 

dihimpun dalam buku catatan pajak yang kemudian dibuat daftar 

penetapan, penerimaaan, dan tunggakan pajak. Daftar tersebut digunakan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 xli 

sebagai laporan realisasi hasil penerimaan dan tunggakan pajak sesuai 

dengan masa pajak. Bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban 

perpajakannya dalam tempo 7 hari sejak jatuh tempo pembayaran, maka 

diberikan surat teguran atau surat peringatan. Apabila dalam waktu 7 hari 

Wajib Pajak belum melunasi pajaknya maka dikeluarkan Surat Paksa . 

Surat Paksa diterbitkan setelah lewat 21 hari sejak tanggal penerbitan 

Surat Teguran atau Surat Peringatan. Jika dalam waktu 7 hari tidak 

dilunasi maka ditebitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, bila 

dalam jangka 10 hari Wajib Pajak belum juga melunasi pajaknya maka 

Pejabat mengajukan permintaan penetapan lelang. Dari penjabaran 

tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sistem pemungutan pajak hotel 

kategori rumah kos di DPPKA Kota Surakarta telah sesuai dengan 

peraturan yang berlaku saat ini. 

2. Efektivitas Pajak Rumah Kos pada DPPKA Kota Surakarta pada Tiga 

Tahun Anggaran (2006-2008)  

Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana 

dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk 

menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. 

Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran 

yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran 

berarti semakin tinggi efektivitas (Sondan P.Siagian, 2001: 24). Efektivitas 

dihitung dengan rumus sebagai berikut : 
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(Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta)  

Berikut adalah tabel tingkat efektivitas Pajak Rumah Kos Di Surakarta 

untuk periode 2006-2008.  

Tabel II.1 
Tabel Tingkat Efektivitas Pajak Rumah Kos 

Periode 2006-2008 
Tahun   Target (Rp)  Realisasi (Rp)  Efektivitas  
Anggaran     
2006        0            28.820.130        -- 
2007  3.180.000           37.760.670  1187,44%  
2008           48.640.000           47.619.600  97,90%  
Sumber: DPPKA Kota Surakarta. 

Dari tabel di atas dapat diketahui tingkat efektivitas pajak rumah kos 

di Surakarta. Tingkat efektivitas pajak rumah kos di Surakarta pada tahun 

2006 tidak dapat dihitung karena pada tahun tersebut pihak DPPKA Kota 

Surakarta belum menetapkan target. Hal itu disebabkan karena 

pemungutan pajak rumah kos di Surakarta baru dilaksanakan pada bulan 

Juni 2006. Pemungutan ini dilakukan setelah dilakukan pendataan oleh 

petugas DPPKA. Pada pemungutan pajak rumah kos yang pertama 

terdapat 96 rumah kos dengan realisasi pajak sebesar RP 28.820.130,00. 

Pada tahun 2007, jumlah Wajib Pajak Rumah Kos mengalami penurunan 

dibanding tahun 2006 yaitu 62 Wajib Pajak. Walaupun mengalami 

penurunan, realisasi pajak rumah kos di tahun 2007 ini mengalami 

peningkatan yaitu sebesar Rp 37.760.670,00. Tingkat efektivitas pajak 

rumah kos  di tahun 2007 mencapai 1187,44%. Walaupun tingkat 

Efektivitas = 100%
Ditetapkan yang KosRumah Pajak Target 

KosRumah Pajak  Penerimaan Realisasi
´  
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efektivitasnya mencapai lebih dari 100%, hal ini tidak dapat dikatakan 

efektif karena target yang terlalu kecil padahal realisasi di tahun 2006 

cukup besar. Di tahun 2008 jumlah Wajib Pajak mengalami peningkatan 

yang cukup besar, namun realisasi pajaknya tidak mengalami peningkatan 

yang sebanding dengan peningkatan jumlah Wajib Pajak. Wajib Pajak 

rumah kos di tahun 2008 mencapai 441 dengan realisasi pajak                  

Rp 47.619.600,00. Tingkat efektivitas pajak rumah kos di tahun 2008 yaitu 

97,90%. Hal ini menunjukkan di tahun 2008 tingkat efektivitas pajak 

rumah kos di Kota Surakarta tidak efektif karena tidak dapat mencapai 

target yang ditetapkan, walaupun realisasi pajaknya mengalami 

peningkatan dibanding tahun 2007. Berdasarkan analisis data di atas maka 

dapat dikatakan kinerja petugas DPPKA dalam memungut pajak rumah 

kos sudah cukup efektif karena tingkat efektivitas rata-rata mencapai 

642,67% meskipun di tahun 2008 tingkat efektivitas pajak rumah kos 

belum mencapai 100%. 

3. Kontribusi Pajak Rumah Kos terhadap Pendapatan Asli Daerah 

Pajak rumah kos tergolong pajak baru yang dapat menjadi salah satu 

komponen untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Walaupun 

sampai saat ini penerimaan dari pajak rumah kos belum maksimal. 

Kontribusi pajak rumah kos terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat 

dihitung dengan rumus sebagai berikut : 

 

 
(Sumber: DPPKA Kota Surakarta)  

Kontribusi = 100%
PAD Penerimaan Realisasi

KosRumah Pajak  Penerimaan Realisasi
´  
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Berikut adalah tabel yang menyajikan ratio kontribusi pajak rumah kos 

terhadap Pendapatan Asli Daerah Surakarta : 

Tabel II.2 
Ratio Kontribusi Pajak Rumah Kos Terhadap PAD Surakarta 

Periode 2006-2008 
Tahun  Realisasi   PAD   Ratio 
Anggaran Pajak Rumah Kos    Kontribusi 
2006           28.820.130  78.585.751.288 0,0367% 
2007           37.760.670  89.430.977.982 0,0422% 
2008           47.619.600           102.089.919.369 0,0466% 
(Sumber: DPPKA Kota Surakarta) 

Berdasarkan tabel di atas dapat dikatakan bahwa ratio kontribusi 

penerimaan pajak rumah kos terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kota 

Surakarta untuk periode tahun 2006 hingga tahun 2008 selalu mengalami 

peningkatan. Meskipun kontribusi pajak rumah kos terhadap Pendapatan 

Asli Daerah sangat kecil bahkan tidak mencapai 1%, namun adanya pajak 

rumah kos ini juga berperan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah. 

Apalagi prospek ke depan untuk rumah kos di  Kota Surakarta cukup 

menjanjikan jika dikelola dengan baik. Hal ini dikarenakan adanya 

beberapa universitas negeri maupun swasta yang cukup digemari, rumah 

sakit daerah dan rumah sakit swasta, serta pabrik-pabrik yang ada di 

Surakarta menyebabkan banyaknya rumah kos yang didirikan di wilayah 

tersebut. 
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BAB III 

TEMUAN 

 
 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan serta penelitian yang telah 

dilakukan, maka penulis menemukan beberapa kelebihan dan kelemahan 

mengenai tingkat efektivitas pajak rumah kos di Kota Surakarta dan 

kontribusinya. Kelebihan dan kelemahan tersebut yaitu : 

A. Kelebihan 

1. Penerimaan pajak rumah kos di Surakarta dari tahun 2006-2008 selalu 

mengalami peningkatan rata-rata 28,57%. 

2. Dengan adanya pajak rumah kos, maka para Wajib Pajak rumah kos yang 

selama ini tidak membayar pajak, sekarang dapat memberikan 

kontribusinya bagi Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta. 

3. Pajak rumah kos yang tergolong baru dapat dijadikan salah satu komponen 

untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta. Hal ini 

disebabkan prospek ke depan rumah kos yang cukup menjanjikan karena 

adanya universitas negeri maupun swasta yang cukup digemari, rumah 

sakit daerah dan rumah sakit swasta, serta pabrik-pabrik yang ada di 

Surakarta.   

4. Keberhasilan yang telah dicapai petugas DPPKA Kota Surakarta dalam 

menyadarkan Wajib Pajak rumah kos untuk melaksanakan kewajiban 

perpajakannya sehingga pada tahun 2007 efektivitas mencapai 1187,44 %. 
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5. Tingkat kinerja petugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan 

Asset Kota Surakarta sudah dapat dikatakan baik. Hal ini terbukti dari 

penerimaan pajak rumah kos yang selalu meningkat dan tingkat efektivitas 

pada tahun 2006-2008 yang rata-rata mencapai 642,67 %. 

6. Dengan mengetahui besarnya kontribusi pajak rumah kos terhadap 

Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta dapat memacu petugas DPPKA 

Kota Surakarta untuk lebih meningkatkan kinerjanya agar kontribusi 

rumah kos terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat lebih maksimal. 

 
B. Kelemahan 

1. Rendahnya tingkat kesadaran Wajib Pajak rumah kos dalam memenuhi 

kewajiban pajaknya. Hal ini terbukti masih ada Wajib Pajak rumah kos 

yang mencoba mengindari kewajiban perpajakannya. 

2. Tingkat efektivitas pemungutan pajak rumah kos pada tahun 2008 belum 

dapat dikatakan baik. Hal ini disebabkan realisasi pajak rumah kos pada 

tahun anggaran 2008 tidak dapat sesuai dengan target yang telah 

ditentukan sehingga efektivitasnya  hanya mencapai 97,90%. 

3. Peraturan Daerah yang menetapkan bahwa syarat rumah kos yang 

dipungut pajak adalah rumah kos yang mempunyai minimal 10 kamar. Hal 

ini menimbulkan kecemburuan pada pengusaha rumah kos yang memiliki 

10 kamar tetapi beromzet kecil dengan rumah kos yang memiliki kurang 

dari 10 kamar tetapi beromzet cukup besar. 

4. Target ditetapkan berdasarkan realisasi tahun lalu (incremental) bukan 

berdasarkan potensi. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 
 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka 

dapat disimpulkan bahwa sistem pemungutan pajak di DPPKA Kota Surakarta 

telah sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini. Efektivitas pajak rumah 

kos di Kota Surakarta belum dapat dikatakan efektif walaupun tingkat 

efektivitas pajak rumah kos pada tahun anggaran 2006-2008 rata-rata 

mencapai lebih dari 100%.  Hal ini dikarenakan target yang ditetapkan di 

tahun 2007 terlalu rendah padahal realisasi di tahun 2006 cukup tinggi. 

Namun realisasi penerimaan yang cukup tinggi menunjukkan keseriusan pihak 

DPPKA Kota Surakarta dalam menangani pengelolaan pajak daerah di 

wilayahnya, khususnya pajak rumah kos yang tergolong pajak baru. Pajak 

rumah kos dapat dijadikan sebagai komponen untuk meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah. Penyuluhan-penyuluhan dan sosilalisasi perpajakan 

perlu dilakukan agar masyarakat khususnya Wajib Pajak lebih mengertia 

tentang pentingnya pajak sehingga memperlancar dalam proses pemungutan 

pajak. Selain itu, diperlukan pula aparatur pajak yang bersih dan jujur agar 

dalam pelaksanaan tugas dapat mencapai hasil yang maksimal. 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis 

merekomendasikan beberapa hal yang sekiranya dapat dijadikan tambahan 
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dalam pelaksanaan pemungutan pajak rumah kos agar lebih efektif. Hal-hal 

tersebut antara lain : 

1. Peraturan Daerah No.9 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel yang menetapkan 

bahwa rumah kos yang terkena pajak adalah rumah kos yang mempunyai 

jumlah 10 kamar atau lebih. Akan lebih maksimal jika ketentuannya bukan 

berdasarkan jumlah kamar, tetapi berdasarkan jumlah omzet yang 

diterima. Hal ini dikarenakan terdapat rumah kos yang kamarnya tidak 

mencapai 10 kamar namun omzetnya melebihirumah kos yang kamarnya 

mencapai 10 kamar. 

2. Meningkatakan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat khususnya 

Wajib Pajak agar Wajib Pajak lebih mengerti cara-cara melakukan 

kewajiban perpajakan dan pentingnya pajak bagi pembangunan negara. 

3. Lebih menggali potensi pajak yang ada yaitu dengan melakukan pendataan 

kepada  pengusaha rumah kos yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak. 

4. Meningkatkan kinerja dan memberikan sarana dan prasarana kepada 

aparatur pajak untuk memperlancardalam pelaksanaan tugas sehingga hasil 

yang dicapai maksimal.   

5. Sebaiknya diadakan studi potensi pajak rumah kos untuk penetapan target, 

sehingga target yang ditetapkan sesuai potensi yang ada dan pemungutan 

pajak  rumah kos lebih maksimal. 
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