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BAB I 

PENDAHULUAN 
 
 
 

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 

1. Sejarah DPPKA Kota Surakarta 

Sejarah DPPKA Kota Surakarta tentunya tidak dapat dipisahkan 

dengan sejarah daerah Surakarta sebagai wilayah pemerintahan otonom. 

Sesudah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, di daerah Surakarta 

sampai tahun 1946 sedang diliputi suasana yang hangat akibat adanya 

pertentangan pendapat 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 Karesidenan dan 

dibentuk Daerah Baru dengan nama Kota Surakarta. 

Peraturan itu kemudian disempurnakan dengan munculnya 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1947 yang menetapkan 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 dari Kabupaten Karanganyar itu baru terlaksana 

pada tanggal 9 September 1950. Pelaksana teknis pemerintahan 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 
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P.D.&K, Jawatan Pamong Praja, dan Jawatan Perekonomian. Jawatan 

Keuangan ini merupakan lembaga 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.  

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 Wali Kota Kepala Daerah Kotamadya Surakarta tanggal 23 

Februari 1970 nomor 259/X.10/Kp.70 tentang Struktur Organisasi 

Pemerintahan Kotamadya Surakarta,  urusan –urusan dari Dinas-Dinas di 

Kotamadya Surakarta termasuk Dinas Pemerintahan Umum, diganti 

menjadi Bagian, dan Bagian membawahi Urusan-urusan, sehingga dalam 

Dinas Pemerintahan Umum, Urusan Pajak diganti menjadi Bagian Pajak. 

Pada Tahun 1972, Bagian Pajak itu 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. 
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Dinas Pendapatan Daerah kemudian sering disingkat Dipenda 

sesuai singkatan yang digunakan oleh Dinas Pendapatan Dearah Propinsi 

Jawa Tengah. Menurut Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah 

Kotamadya Surakarta nomor 162/Kdh.IV/Kp.72 tersebut. Dinas 

Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang 

berkedudukan langsung dan bertanggung-jawab kepada Walikota Kepala 

Daerah. Dinas Pendapatan Daerah waktu itu dibagi menjadi 4 seksi. 

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang 

dalam menjalankan tugasnya langsung dibawah pimpinan dan 

bertanggung-jawab kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah. Kemudian 

masing-masing urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang dalam 

menjalankan tugasnya langsung di bawah pimpinan dan bertanggung- 

jawab kepada Kepala Seksi. Waktu itu di setiap kecamatan di wilayah 

Kotamdya Surakarta dibentuk satuan kerja yang merupakan pelaksana 

Dipenda yang disebut Sub Seksi Pendapatan Daerah. Sub Seksi 

Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam 

menjalankan tugasnya bertanggung-jawab kepada Kepala Dinas 

Pendapatan Daerah. 

Tugas Pokok Dipenda waktu itu adalah sebagai pelaksana utama 

Walikota Kepala Daerah di bidang perencanaan, penyelenggaraan, dan 

kegiatan di bidang pengelolaan sektor-sektor yang merupakan sumber 

pendapatan daerah, yang antara lain sektor Perpajakan Daerah, Retribusi, 

Leges dan lain-lain yang menurut sifat dan bentuk pekerjaan itu dapat 
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dimasukkan dalam Dinas Pendapatan Daerah. Tugas pekerjaan yang 

dimaksud dapat meliputi tata pengurusan, pengawasan, ketertiban dan 

pengamanan menurut kebijaksanaan dan petunjuk teknis yang digariskan 

oleh Walikota Kepala Daerah. 

Berdasarkan Undang-Undang Darurat No. 11 tahun 1957 tentang 

Pajak Daerah, terdapat 13 macam pajak-pajak daerah Kotamadya 

Surakarta yang wewenang pemungutan dan pengelolaan ditugaskan 

kepada Dinas Pendapatan Daerah. Pajak-pajak Daerah tersebut harus 

ditetapkan dalam Peraturan Daerah yang sebelum diberlakukan perlu 

mendapatkan pengesahan terlebih dahulu dari Presiden Republik 

Indonesia. Dan sehubungan dengan keadaan waktu itu baru ada 5 macam 

Pajak Daerah yang dijalankan dan telah ditetapkan dengan Peraturan 

Daerah, yaitu: 

1. Pajak Pertunjukan yang diatur dalam Perda No.1 tahun 1972. 

2. Pajak Reklame yang diatur dalam Peraturan Daerah No.11 tahun 1971. 

3. Pajak Anjing yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 4 tahun 1953. 

4. Pajak Penjualan Minuman Keras yang diatur dalam Peraturan Daerah 

No. 4 tahun 1972. 

5. Pajak Kendaraan Tidak Bermotor yang diatur dalam Peraturan Daerah 

No. 12 tahun 1971. 

Disamping 5 macam Pajak tersebut, Dipenda juga bertugas 

mengelola Pajak-pajak Negara yang diserahkan kepada daerah, yaitu: 

1. Pajak Potong Burung yang diatur dalam Perda No. 6 tahun 1959. 
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2. Pajak Pembangunan I yang diatur dalam Perda No. 8 tahun 1960. 

3. Pajak Bangsa Asing yang diatur dalam Perda No.1 tahun 1970. 

4. Pajak Radio yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 5 tahun 1971. 

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 lahirlah 

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 tahun 1977 tentang 

Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah. 

Sebagai pelaksanaannya maka dalam rangka peningkatan daya guna dan 

hasil guna Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II sebagai aparat pemupukan 

Pendapatan Daerah Tingkat II perlu adanya pembenahan aturan-aturan 

yang sudah berlaku maka terbit Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 

KUPD 7/12/41-101 tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata 

Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II. 

Struktur Organisasi untuk Dinas Pendapatan  Dearah disesuaikan 

dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut melalui Perda Nomor: 

23 tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas 

Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II. 

Jika Struktur Organisasi Dipenda berdasarkan Perda Nomor 23 

tahun 1981 menitikberatkan pembagian tugas dan fungsinya menurut 

jenis-jenis pendapatan daerah berdasarkan Manual Pendapatan Daerah 

(MAPENDA), maka berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri 

tanggal 26 Mei 1988 No. 473-442 tentang Sistem dan Prosedur 

Perpajakan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya, pembagian 

tugas dan fungsi dilakukan berdasarkan tahapan kegiatan pemungutan 
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Pendapatan Daerah, yaitu pendataan, penetapan, pembukuan dan 

seterusnya. Sistem dan Prosedur tersebut dikenal dengan sebutan 

MAPATDA (Manual Pendapatan Daerah). Setelah sistem itu diujicobakan 

kemudian ditetapkan di Kotamadya Surakarta dan kemudian dituangkan 

dalam Peraturan Daerah No. 6 tahun 1990 tentang Susunan Organisasi dan 

Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Surakarta. 

Pada tahun 2001, keluarlah Keputusan Walikota Surakarta No. 24 

Tahun 2001 tentang Pedoman Uraian Tugas Dinas Pendapatan Daerah 

Kota Surakarta. Keputusan itu berlaku sampai munculnya Peraturan 

Daerah No.6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat 

Daerah Kota Surakarta yang memperlihatkan penggabungan Dipenda 

dengan Keuangan dan Aset menjadi Dinas Pendapatan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Surakarta yang mulai berlaku 1 

Januari 2009. 

      
2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi DPPKA Kota Surakarta 

  Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset dalam 

melaksanakan tugas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang 

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui 

Sekretaris Daerah. 

Dinas  Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset mempunyai 

tugas seperti tercantum dalam Peraturan Daerah(Perda) No.6 Tahun 2008 

yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan, 

pengelolaan keuangan dan aset daerah. 
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Untuk melaksanakan tugas pokok Dinas Pendapatan, Pengelolaan 

Keuangan dan Asset menyelenggarakan fungsi sebagaimana terdapat 

dalam Perda No.6 Tahun 2008 yaitu: 

a. Penyelenggaraan kesekretariatan dinas; 

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

c. Penyelenggaraan pendaftaran dan pendataan wajib pajak dan wajib 

retribusi; 

d. Pelaksanaan perhitungan, penetapan dan angsuran pajak dan retribusi; 

e. Pengelolaan dan pembukuan penerimaan pajak dan retribusi serta 

pendapatan lain; 

f. Pelaksanaan penagihan atas keterlambatan pajak, retribusi dan 

pendapatan lain; 

g. Penyelenggaraan pengelolaan anggaran, perbendaharaan dan 

akuntansi; 

h. Pengelolaan asset barang daerah;  

i. Penyiapan penyusunan, perubahan dan perhitungan anggaran 

pendapatan dan belanja daerah; 

j. Penyelenggaraan administrasi keuangan daerah; 

k. Penyelenggaraan sosialisasi; 

l. Pembinaan jabatan fungsional; 

m. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). 
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B. Latar Belakang Masalah 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sekarang ini tidak lepas dari 

pelaksanaan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah yang diterapkan 

dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia merupakan amanat konstitusi 

yang dituangkan dalam Pasal 18 UUD 1945. Esensi dari Pasal 18 UUD 1945 

adalah bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia membagi wilayahnya atas 

daerah-daerah besar (Propinsi) dan daerah kecil (bagian-bagian dari Propinsi) 

yang bersifat otonomi atau daerah administratif belaka. Untuk lebih 

mengoperasionalkan jalannya pemerintahan di daerah disusunlah UU No. 22 

Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. 

Otonomi daerah yang mulai diberlakukan menurut Kota Surakarta 

sebagai salah satu daerah otonom dapat berpartisipasi aktif dalam 

pembangunan di daerahnya. Untuk memantapkan pelaksaaan Otonomi Daerah 

yang nyata, dinamis, dan bertanggung jawab, pembiayaan pembangunan 

daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah harus dikelola secara lebih 

bertanggungjawab. Pemerintah Kota Surakarta selalu mengambil tindakan 

antisipatif guna mengembangkan potensi pajak daerah sebagai salah satu 

sumber Pendapatan Asli Daerah. 

Salah satu penyumbang pendapatan asli daerah dari sektor pajak 

adalah hotel dan restoran, yang menurut Pertaturan Daerah No. 9 Tahun 2002 

tentang pajak hotel disebutkan Pajak Hotel dan Restoran pemungutannya 

menjadi Peraturan Daerah sendiri-sendiri, dan yang akan dibahas disini adalah 

Pajak Hotel. Hotel yang ada di Surakarta menurut data yang ada di Dinas 
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Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Surakarta selama 

tahun 2007 dan tahun 2008 adalah 131 hotel yang terbagi dalam Hotel 

berbintang, kelas Melati, dan Home Stay. 

Pajak hotel seharusnya mempunyai andil yang cukup besar terhadap 

Pendapatan Asli Daerah mengingat perkembangan dan banyaknya hotel di 

kota ini serta didukung dengan predikat Kota Surakarta sebagai Kota Budaya 

dan Pariwisata. Pajak Hotel ini tarifnya adalah 10% dari jumlah pembayaran, 

sedangkan hotel lainnya ditetapkan 5% dari jumlah pembayaran. 

Dari penjelasan di atas sangat jelas bahwa hotel mempunyai potensi 

yang besar dalam bidang pajak. Untuk menghindari hambatan dalam 

pemungutan Pajak Hotel, Pemerintah Kota Surakarta menetapkan target 

penerimaan yang didasarkan atas kemampuan ekonomis Wajib Pajak Hotel 

dan tingkat perkembangan potensi hotel. 

Dengan besarnya potensi dari pajak daerah khususnya dari penerimaan 

Pajak Hotel diharapkan mampu membantu penyelenggaraan pemerintah dan 

pembangunan di Kota Surakarta. 

Penulis tertarik untuk mengevaluasi pelaksanaan sistem yang 

digunakan dalam mengolah data penerimaan kas dari sektor Pajak Hotel 

karena adanya banyak penyimpangan yang dilakukan baik dari Wajib pajak 

maupun petugas DPPKA maka penulis mengambil judul “EVALUASI 

SISTEM PENERIMAAN KAS DARI SEKTOR PAJAK HOTEL SEBAGAI 

PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA SURAKARTA.” 
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C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis ingin merumuskan 

masalah yaitu bagaimana penerapan sistem dan prosedur penerimaan kas dari 

sektor Pajak Hotel di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

(DPPKA) Kota Surakarta jika dilihat dari sudut pandang sistem akuntansi dan 

apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan masalah yang diambil penulis, maka penelitian ini 

mempunyai tujuan untuk mengetahui tata cara DPPKA Kota Surakarta dalam 

menerapkan sistem dan prosedur dalam aktivitas penerimaan kas dari sektor 

Pajak Hotel. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi penulis 

Bagi penulis, penelitian ini memberikan pengetahuan tentang sistem 

penerimaan kas dari sektor Pajak Hotel di DPPKA Kota Surakarta. Selain 

itu, membantu memperoleh data yang lengkap guna menyusun Tugas 

Akhir sebagai persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Ahli Madya 

Perpajakan di Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret dan sebagai 

aplikasi teori yang telah diperoleh di bangku perkuliahan tentang sistem 

akuntansi. 

2. Bagi DPPKA Kota Surakarta 
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Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan dalam 

evaluasi kinerja atas sistem penerimaan kas dari sektor Pajak Hotel.  

3. Bagi Pembaca 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi tentang 

Pajak Daerah khususnya Pajak Hotel dan diharapkan dapat mendorong 

kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi membayar pajak tepat 

waktu. 
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BAB II 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
 
 
 

A. Landasan Teori 

1. Pengertian Pajak 

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, Pajak adalah iuran rakyat 

kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) 

dengan  tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat 

ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. 

2. Sistem Pemungutan Pajak 

a. Official Assessment System 

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada 

pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang 

oleh Wajib Pajak. 

b. Self Assessment System 

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada 

Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. 

3. Pajak Hotel 

a. Dasar hukum 

1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang 

Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU Nomor 18 

Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 
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2) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2002 tentang 

Pajak Hotel. 

3) Peraturan Walikota Surakarta Nomor 24 Tahun 2008 tentang 

Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta. 

4) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta. 

5) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang 

Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan 

Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha 

Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah. 

6) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang 

Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah 

dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain. 

b. Pengertian 

1) Pajak Hotel adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan hotel. 

2) Subyek Pajak Hotel adalah orang atau badan yang melakukan 

pembayaran atas Pelayanan Hotel. 

3) Wajib Pajak Hotel adalah Pengusaha Hotel. 
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c. Obyek Pajak Hotel 

Obyek Pajak Hotel adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan 

pembayaran di Hotel, 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 dan kenyamanan. 

3) Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu 

hotel dan bukan umum. 

4) Jasa penyewaaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di 

hotel. 

d. Yang dikecualikan dari Obyek Pajak Hotel 

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 olah raga dan hiburan yang disediakan di Hotel yang 

dipergunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran. 

4) Pertokoan, perkantoran, perbankan, salon yang dipakai oleh umum 

di hotel. 

5) Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan 

dapat dimanfaatkan oleh umum. 
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e. Dasar Pengenaan Pajak Hotel 

Dasar Pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran kepada hotel 

atas pelayanan hotel. 

f. Tarif Pajak Hotel 

Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebagai berikut: 

1) Hotel ditetapkan sebesar 10% dari jumlah pembayaran. 

2) Hotel lainya (Home stay, penginapan, Rumah Kost yang 

jumlahnya lebih dari 10 kamar) ditetapkan 5% dari jumlah 

pembayaran. 

3) Khusus rumah kost yang dihuni oleh mahasiswa dan pelajar 

dikenakan tarif setinggi-tingginya 5% dari jumlah pembayaran. 

g. Masa Pajak Hotel 

Masa Pajak Hotel adalah waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim. 

h. Saat terutang 

Saat Pajak Hotel terutang pada saat terjadinya pelayanan hotel. 

i. Pembayaran dan sanksi 

1) Pembayaran Pajak Hotel dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain 

yang ditunjuk oleh Walikota, sesuai waktu yang ditentukan dalam 

Surat Ketetapan Pajak. 

2) Pembayaran harus dilakukan secara tunai atau lunas paling lambat 

10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak. 

3) Keterlambatan atas pembayaran pajak dikenakan sanksi 

administrasi berupa bunga 2% setiap bulan. 
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4. Pengertian Kas 

Menurut Indra Bastian (2007:118), Kas adalah uang tunai dan yang setara 

dengan uang tunai serta saldo rekening giro yang tidak dibatasi 

penggunaannya untuk membiayai kegiatan entintas pemerintah daerah. 

Penerimaan Kas dapat berasal dari : 

a. Dana Non-perimbangan yang di dalamnya terdiri atas: 

1) Pajak Daerah 

2) Retribusi Daerah 

3) Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah 

b. Dana Perimbangan yang di dalamnya terdiri atas: 

1) Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak 

2) Dana Alokasi Umum (DAU) 

3) Dana Alokasi Khusus (DAK) 

4) Dana Darurat (DD) 

5) Pajak Bahan Kendaraan Bermotor (PBBKB) 

5. Sistem Akuntansi Kas 

Sistem dan Prosedur akuntansai penerimaan kas pada Satuan Kerja 

Perangkat Daerah meliputi serangkaian proses, baik manual maupun 

terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan, sampai 

peringkasan transaksi dan atau/ kejadian keuangan serta pelaporan 

keuangan dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD 
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yang berkaitan dengan penerimaan kas pada Satuan Kerja Perangkat 

Daerah. 

6. Sistem Pengendalian Intern 

Unsur Pokok sistem pengendalian intern adalah: 

a. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional 

secara tegas. 

b. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan 

perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan 

biaya. 

c. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit 

organisasi. 

d. Karyawan yang kualitasnya sesuai dengan tanggung jawabnya. 

 

B. Pembahasan Sistem Penerimaan Kas dari Sektor Pajak Hotel di Kota 

Surakarta 

1. Fungsi yang Terkait 

Di DPPKA Kota Surakarta terdapat 5 fungsi atau unit yang terkait 

dalam prosedur dan sistem yang digunakan dalam penerimaan kas, yaitu: 

a. Penagihan yaitu bagian yang berfungsi untuk menagih setiap Wajib 

Pajak yang keberatan membayar pajak di fungsi BKP. Fungsi ini 

dipegang oleh petugas penagihan di UPTD. 
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b. Pembantu Pemegang Kas yaitu bagian yang berfungsi menerima 

penyetoran dari setiap petugas penagihan di UPTD. Fungsi ini 

dipegang oleh Bendahara Penerima Pembantu (BPP) di UPTD. 

c. Pemegang Kas atau BKP (Bendaharawan Khusus Penerima/Bendahara 

Penerimaan) yaitu bagian yang berfungsi menerima pembayaran dari 

Wajib Pajak yang menyetorkan sendiri pajak terutangnya dan 

menerima penyetoran dari BPP. Fungsi ini juga menyetorkan semua 

hasil penerimaan pajak tersebut ke Kas Daerah melalui Bank 

Pembangunan Daerah. Pada DPPKA Kota Surakarta, fungsi ini 

dipegang oleh bagian Kas atau fungsi BKP di DPPKA Kota Surakarta. 

d. Bank yaitu bagian yang berfungsi menyimpan seluruh uang hasil 

penerimaan pajak daerah tingkat II yang disetor setiap harinya oleh 

fungsi BKP. Pada DPPKA Kota Surakarta, fungsi ini dipegang oleh 

BPD Kota Surakarta. 

2. Dokumen yang Digunakan 

Dokumen yang digunakan dalam sistem penerimaan kas DPPKA 

Kota Surakarta adalah sebagai berikut ini: 

a. Dokumen Input yang terdiri dari: 

1) Surat Pemberitahuan/Setoran Masa (SP/SM DPD II 09) adalah 

dokumen yang digunakan untuk menyetorkan pajak terutangnya 

oleh Wajib Pajak yang menghitung dan menyetorkan sendiri pajak 

terutangnya.  
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2) Surat Setoran (SS DPD II 20) adalah dokumen yang digunakan 

untuk menyetorkan pembayaran pajak dari Wajib Pajak yang 

pembayaran pajaknya dipungut oleh petugas penagihan.  

3) Surat Setoran Sementara adalah dokumen yang digunakan oleh 

petugas penagihan untuk diserahkan kepada Wajib Pajak sebagai 

bukti bahwa Wajib Pajak tersebut telah menyetor pajaknya, namun 

dokumen ini bersifat sementara sehingga harus dipindah pada Surat 

Setoran DPD II 20 yang divalidasi.  

b. Dokumen Output yang terdiri dari: 

1) Buku Agenda Penerimaan (BAP) adalah dokumen yang digunakan 

untuk mencatat seluruh penerimaan pajak yang diterima oleh 

petugas penagihan atau dari BPP di setiap UPTD. Dokumen ini 

bisa digunakan sebagai berita acara penyerahan uang pajak. 

2) Buku Penerimaan Sejenis (BPS) adalah dokumen yang digunakan 

untuk mencatat dan mensortir setiap jenis pajak ke golongan 

masing-masing pajak sesuai dengan nomer rekeningnya. Dokumen 

ini juga digunakan oleh BPP untuk menyetorkan uang ke fungsi 

BKP.  

3) Laporan Rincian Uang (LRU) adalah dokumen yang digunakan 

BPP untuk menyetorkan uang ke fungsi BKP maupun fungsi BKP 

menyetorkan pajaknya ke bank. Dokumen ini berisi rincian uang 

yang bertujuan untuk pengecekan oleh pihak yang berhak diserahi 

uang.  
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4) Surat Tanda Setoran (STS) adalah dokumen yang digunakan fungsi 

BKP untuk menyetorkan seluruh uang hasil pemungutan pajak 

setiap harinya ke bank.  

5) Laporan Realisasi Penerimaan (LRP) adalah dokumen yang dibuat 

oleh BPP yang mencatat realisasi penerimaan pajak setiap bulan. 

Dokumen ini dikirim ke Sub Bag Perencanaan Evaluasi dan 

Pelaporan. 

3. Catatan Akuntansi yang Digunakan 

Catatan yang digunakan pada DPPKA Kota Surakarta dalam 

penerimaan Pajak hotel adalah sebagai berikut ini :  

a. Buku Kas Umum (BKU) adalah catatan akuntansi berupa buku besar 

yang digunakan bagian Kas atau fungsi BKP utnuk mencatat 

penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan oleh bagian Kas atau 

fungsi BKP.  

b. Buku Besar Pembantu Per Rincian Obyek Penerimaan atau Buku 

Pembantu Kas (BPK) adalah catatan akuntansi yang digunakan oleh 

fungsi BKP untuk mencatat rincian realisasi penerimaan tiap jenis 

pajak. 

c. Laporan Buku Pembantu Penerimaan Sejenis (Lap. BPPS) adalah 

catatan akutansi yang dibuat oleh fungsi BKP yang merupakan 

kumpulan laporan-laporan realisaasi penerimaan pajak. 
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4. Jaringan Prosedur yang Membentuk Sistem 

Prosedur pokok yang membentuk sistem di DPPKA kota 

Surakarta, antara lain : 

a. Prosedur Penerimaan Kas dari Sektor Pajak Hotel yang Dipungut oleh 

Petugas Penagihan. Prosedur Penagihan ini dilaksanakan oleh petugas 

penagihan untuk menagih Wajib Pajak yang keberatan membayar 

pajak di fungsi BKP.  

b. Prosedur Penerimaan Kas dari Sektor Pajak Hotel di DPPKA kota 

Surakarta. Dalam prosedur ini, BKP yang ada di DPPKA kota 

Surakarta menerima pembayaran dari setiap Wajib Pajak yang 

menghitung dan menyetorkan sendiri pajak terutangnya selama 1 masa 

pajak. 

5. Uraian Jaringan yang Membentuk Bagan Alir (Flowchart) 

Pada DPPKA kota Surakarta bagan alir yang terbentuk dari 2 prosedur 

yaitu : 

a. Prosedur Penerimaan Kas dari Sektor Pajak Hotel yang Dipungut oleh 

Petugas Penagihan (Gambar 2.1) 

1) Petugas penagihan menagih setiap Wajib Pajak yang keberatan 

membayar pajak di fungsi BKP.  

2) Petugas membuat dokumen pembayaran pajak yaitu Surat Setoran 

Sementara, Surat Setoran DPD II 20 rangkap 5, dan Laporan 

Rincian Uang (LRU). 
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3) Petugas penagihan menyerahkan Surat Setoran Sementara kepada 

Wajib Pajak sebagai bukti bahwa Wajib Pajak telah membayar 

pajak kepada petugas penagihan. 

4) Petugas penagihan menyerahkan Surat Setoran DPD II 20 rangkap 

5 dan LRU untuk disetorkan beserta uang hasil penagihan ke BPP 

di UPTD. 

5) BPP mengarsip LRU berdasar tanggal. 

6) BPP akan mencatat seluruh penerimaan pajak dalam BAP dan 

mensortir setiap jenis pajak ke dalam Buku Penerimaan Sejenis 

(BPS) rangkap 2 dan mencatat LRU rangkap 2. 

7) Seluruh uang hasil pemungutan pajak yang diterima oleh BPP 

disetiap harinya akan disetorkan ke fungsi BKP beserta Surat 

Setoran DPD II 20 rangkap 5, BPS lembar pertama, dan LRU 

lembar pertama. BPS lembar kedua, LRU lembar kedua, dan BAP 

sebagai arsip permanen berdasarkan tanggal. 

8) Seluruh penerimaan pajak tersebut dihitung dan seluruh uang 

tersebut disimpan dalam brankas yang ada di fungsi BKP sampai 

dengan waktu penyetoran ke bank dilakukan. 

9) BKP memvalidasi Surat Setoran DPD II 20 rangkap 5. 

10) Surat Setoran DPD II 20 lembar 1 (putih) dan lembar 5 (biru) yang 

telah divalidasi oleh fungsi BKP, kemudian diserahkan kembali ke 

BPP. Sedangkan Surat Setoran DPD II 20 lembar 3 (hijau) 

diserahkan ke Bidang Penetapan, lembar  4 (kuning) ke Bidang 
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Akuntansi, dan lembar 2 (merah) diarsip oleh BKP berdasarkan 

tanggal. 

11) BPP akan menyortir dan menyerahkan Surat Setoran DPD II 20 

lembar 1 (putih) ke petugas penagihan. Sedangkan lembar 5 (biru) 

diarsip berdasarkan tanggal. 

12) Petugas penagihan menukarkan Surat Setoran DPD II 20 lembar 1 

(putih) dengan Surat Setoran Sementara yang dibawa Wajib Pajak. 

13) Petugas penagihan menyerahkan Surat Setoran Sementara ke BPP 

di UPTD. 

14) BPP mengarsip Surat Setoran Sementara berdasar tanggal. 

15) Setiap bulan BPP akan membuat Laporan Realisasi Penerimaan 

(LRP) rangkap 2, dimana lembar pertama dikirim ke Sub. Bag. 

Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan dan lembar keduanya 

digunakan sebagai arsip permanen berdasarkan tanggal. 

16) BKP akan menyetorkan seluruh uang hasil pemungutan pajak. 

Penyetoran dilakukan pada hari senin sampai kamis pada jam 

12.00-13.00 dan hari jumat pada jam 11.00 ke BPD kota Surakarta. 

BKP membuat bukti setor berupa Surat Tanda Setoran (STS) 

rangkap 4 dan LRU rangkap 2. 

17) BKP menyetorkan kas ke bank beserta STS rangkap 4 dan LRU 

rangkap 2.  
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18) BKP mengarsip LRU lembar pertama dan STS lembar pertama 

yang telah divalidasi bank. Sedangkan LRU lembar kedua, STS 

lembar kedua, ketiga, dan keempat diserahkan ke bank. 

19) Berdasarkan STS, BKP membukukan semua transaksi penerimaan 

dan penyetoran uang pajak ke dalam Buku Kas Umum (BKU) dan 

Buku Pembantu Kas (BPK) setiap bulannya. 

20) Setiap bulan BKP akan membuat Laporan Buku Pembantu 

Penerimaan Sejenis (Lap. BPPS) rangkap 2, dimana lembar 

pertama dikirim ke Bidang Akuntansi dan lembar keduanya 

dikirim Sub. Bag. Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan. 

b. Prosedur Penerimaan Kas dari Sektor Pajak Hotel di DPPKA kota 

Surakarta (Gambar 2.2) 

1) BKP menerima uang dan dokumen pembayaran pajak yang diisi 

sendiri oleh Wajib Pajak. Dokumen ini berupa Surat 

Pemberitahuan/Setoran Masa (SP/SM DPD II 09) rangkap 5. 

2) BKP menghitung seluruh penerimaan pajak dan seluruh uang 

tersebut disimpan dalam brankas yang ada di fungsi BKP  sampai 

dengan waktu penyetoran ke bank dilakukan. 

3) BKP memvalidasi SP/SM DPD II 09 rangkap 5. 

4) SP/SM DPD II 09 lembar 1 (putih) yang telah divalidasi oleh 

fungsi BKP dikembalikan ke Wajib Pajak. Sedangkan SP/SM DPD 

II 09 lembar 5 (biru) diserahkan ke UPTD, lembar 3 (hijau) 

diserahkan ke Bidang Penetapan, lembar  4 (kuning) ke Bidang 
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Akuntansi, dan lembar 2 (merah) diarsip oleh BKP berdasarkan 

tanggal. 

5) BKP akan menyetorkan seluruh uang hasil pemungutan pajak. 

Penyetoran dilakukan pada hari senin sampai kamis pada jam 

12.00-13.00 dan hari jumat pada jam 11.00 ke BPD kota Surakarta. 

BKP membuat bukti setor berupa Surat Tanda Setoran (STS) 

rangkap 4 dan LRU rangkap 2. 

6) BKP menyetorkan kas ke bank beserta STS rangkap 4 dan LRU 

rangkap 2. 

7) BKP mengarsip LRU lembar pertama dan STS lembar pertama 

yang telah divalidasi bank. Sedangkan LRU lembar kedua, STS 

lembar kedua, ketiga, dan keempat diserahkan ke bank. 

8) Berdasarkan STS, BKP membukukan semua transaksi penerimaan 

dan penyetoran uang pajak ke dalam Buku Kas Umum (BKU) dan 

Buku Pembantu Kas (BPK) setiap bulannya. 

9) Setiap bulan BKP akan membuat Laporan Buku Pembantu 

Penerimaan Sejenis (Lap. BPPS) rangkap 2, dimana lembar 

pertama dikirim ke Bidang Akuntansi dan lembar keduanya 

dikirim Sub. Bag. Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan. 
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Gambar 2.1 (B. 5. a.) 
Flowchart Penerimaan Kas dari Sektor Pajak Hotel yang Dipungut oleh Petugas Penagihan 
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Flowchart Penerimaan Kas dari Sektor Pajak Hotel yang Dipungut oleh Petugas Penagihan
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Gambar 2.1 (B. 5. a.) Flowchart Penerimaan Kas dari Sektor Pajak Hotel yang Dipungut oleh Petugas Penagihan
Bagian Kas 
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Flowchart Penerimaan Kas dari Sektor Pajak Hotel yang Dipungut oleh Petugas Penagihan 
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Gambar 2.2 (B. 5. b.) Flowchart Penerimaan Kas dari Sektor Pajak Hotel di DPPKA kota Surakarta 
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Gambar 2.2 (B. 5. b.) Flowchart Penerimaan Kas dari Sektor Pajak Hotel di DPPKA kota Surakarta
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C. Evaluasi Sistem Penerimaan Kas dari Sektor Pajak Hotel Pada DPPKA 

Kota Surakarta 

1. Fungsi yang terkait 
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a. Fungsi yang terkait dalam prosedur penerimaan dan penyetoran kas 

untuk bagian sistem penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan Lain-lain 

Pendapatan yang Sah menurut Indra Bastian (2003:60) adalah 

Pembantu Pemegang Kas (PPK), Pemegang Kas (BKP), Bank, dan 

Kas Daerah (Kasda). 

b. Fungsi yang terkait dalam sistem penerimaan pajak hotel di DPPKA 

Kota Surakarta adalah Penagihan, Pembantu Pemegang Kas, 

Pemegang Kas (BKP), dan Bank. 

1) Pada DPPKA Kota Surakarta terdapat pemisahan fungsi antara 

fungsi penyimpanan yang sudah terpisah dari fungsi Pembantu 

Pemegang Kas dan fungsi BKP. Fungsi penyimpanan dipegang 

oleh BPD Kota Surakarta. 

2) Adanya perangkapan fungsi. Hal ini terlihat dari pembagian fungsi 

yang kurang tegas di fungsi BKP. Para petugas yang berperan 

sebagai kasir masih merangkap sebagai penyimpan uang, pencatat 

pembukuan (fungsi Akuntansi) yang bertugas mencatat seluruh 

transaksi penerimaan pajak dalam Catatan Akuntansi berupa Buku 

Kas Umum dan Buku Pembantu Kas. Padahal di DPPKA sudah 

ada Bidang Akuntansi yang seharusnya bertugas melakukan 

pencatatan ke dalam catatan akuntansi, tetapi bagian ini hanya 

tinggal menerima laporan BPPS via BKP tanpa melakukan 

pencatatan tersendiri. Selain itu petugas ini juga merangkap 

sebagai pembuat dokumen pengeluaran dan penerimaan uang, serta 
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menyetorkan ke Bank. Perangkapan fungsi operasi dan fungsi 

akuntansi ini menyebabkan tidak terjaminnya ketelitian dan 

kurangnya validitas data dalam catatan akuntansi..          

 

2. Analisis Dokumen yang digunakan 

a. Dokumen yang digunakan dalam prosedur penerimaan dan penyetoran 

kas pada bagian sistem penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan Lain-

lain Pendapatan yang Sah menurut Indra Bastian (2003:60) adalah 

Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Retribusi 

Daerah (SKRD), Tanda Bukti Penerimaan (TBP), Surat Tanda Setoran 

(STS), Slip Setoran, RPH-BKP, dan Rekap RPH BKP. 

b. Dokumen yang digunakan dalam sistem penerimaan kas dari sektor 

Pajak Hotel pada DPPKA Kota Surakarta adalah SP/SM DPD II 09 

untuk Wajib Pajak yang menghitung dan menyetorkan sendiri 

pajaknya dan untuk Wajib Pajak yang pajak terutangnya dipungut oleh 

petugas penagihan menggunakan Surat Setoran DPD II 20. Dokumen 

yang digunakan dibuat rangkap dan bernomor urut sehingga ketelitian 

data lebih terjamin dan memudahkan dalam pencarian data apabila 

data akan digunakan. 

 

3. Analisis Catatan Akuntansi yang digunakan 

a. Catatan Akuntansi yang digunakan dalam sistem penerimaan kas dari 

sektor pajak daerah tingkat II menurut Indra Bastian (2007:116) adalah 
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Buku Besar Kas, Buku Besar Pembantu Penerimaan Kas per Rincian 

Obyek Penerimaan, Buku Besar Pembantu Penerimaan Kas. 

b. Catatan Akuntansi yang digunakan dalam sistem penerimaan kas dari 

sektor Pajak Hotel pada DPPKA Kota Surakarta adalah Buku Kas 

Umum yang bentuknya sama dengan Buku Besar yang berisi realisasi 

penerimaan dan penyetoran uang pajak dan Buku Pembantu Kas yang 

bentuknya sama dengan Buku Besar Pembantu yang isinya rincian 

penerimaan pajak hotel yang telah direalisasi penerimaannya. Kedua 

Catatan Akuntansi tersebut dibuat oleh bagian Kas atau fungsi BKP. 

Catatan Akuntansi yang dibukukan oleh bagian Kas tersebut tidak 

sesuai dengan siklus akuntansi pokok yang disebutkan dalam 

keputusan Mendagri 29/2002, karena Buku Kas Umum atau disebut 

juga Buku Besar Kas yang seharusnya berisi kumpulan rekening atau 

perkiraan yang telah dicatat dalam Jurnal Khusus Penerimaan Kas, 

namun fungsi BKP di DPPKA belum ada yang membuat Jurnal 

Khusus Penerimaan Kas, padahal dengan membuat jurnal khusus 

penerimaan kas dapat digunakan sebagai dasar untuk memperoleh 

angka yang terdapat di Buku Kas Umum, jadi angka yang terdapat 

dalam Jurnal Penerimaan Kas setiap harinya dapat dicocokkan dengan 

angka yang terdapat dalam perkiraan dalam Buku Pembantu Kas. 

4. Analisis terhadap unsur pengendalian intern 

Unsur pokok sistem pengendalian intern ada 4 menurut Mulyadi 

(2001:164) yaitu struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab 
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fungsional secara tegas, sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang 

memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan organisasi, 

praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit 

organisasi, serta karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung 

jawabnya. 

Pada DPPKA Kota Surakarta struktur organisasi telah memisahkan 

tanggung jawab fungsional secara tegas. Hal ini dapat dilihat dari struktur 

organisasi DPPKA yang sudah sesuai Peraturan Walikota Surakarta No. 

24 tahun 2008 dan telah diuraikan diskripsi jabatan masing-masing bagian. 

Sedangkan Bagian Kas (BKP) dan BPP yang dijelaskan dalam Keputusan 

Mendagri No. 29 Tahun 2002 sudah menjadi unit-unit yang terkait dalam 

aktivitas penerimaan kas. Dalam keputusan tersebut, Bagian Kas (BKP) 

adalah jabatan non struktural/fungsional dan tidak boleh merangkap 

sebagai pejabat pengelola keuangan daerah lainnya. Sedangkan BPP 

merupakan satuan Pemegang Kas Pembantu yang bertanggung jawab 

kepada BKP. Bagian Kas atau fungsi BKP yang masih merangkap fungsi 

Pemegang Kas (operasi) dan fungsi Akuntansi dalam tugasnya yaitu 

menerima uang kemudian menyetorkan ke Bank dan tugas melakukan 

pencatatan transaksi penerimaan kas ke dalam Buku Kas Umum dan Buku 

Pembantu Kas.  

Sistem wewenang dan prosedur pencatatan sudah dapat dikatakan 

memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan organisasi 

karena seluruh dokumen pembayaran pajak baik berupa SP/SM DPD II-09 
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maupun SS DPD II 20 telah divalidasi oleh fungsi BKP sebagai bukti sah 

bahwa Wajib Pajak telah membayar pajaknya. Seluruh dokumen 

pembayaran pajak yang telah diotorisasi tersebut menjamin data yang 

telah direkam, dicatat dalam catatan akuntansi dengan tingkat ketelitian 

dan keandalannya yang tinggi (reliability). Dengan demikian, sistem 

otorisasi akan menjamin dihasilkannya pembukuan yang dapat dipercaya, 

sehingga akan menjadi masukan yang dapat dipercaya bagi proses 

akuntansi.. 

Cara-cara dalam menciptakan praktik yang sehat telah ditempuh 

dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi. Hal ini dapat 

dilihat dari dokumen-dokumen pembayaran pajak tersebut sudah rangkap 

dan bernomor urut tercetak, pemakaiannya telah dipertanggungjawabkan 

oleh yang berwenang dengan pemberian otorisasi terlaksananya transaksi 

dan bila terdapat pengecekan ulang terhadap data, maka dokumen yang 

berkaitan dapat dengan mudah ditelusur atau dicari keberadaannya di 

dalam arsip pihak yang bersangkutan dengan dokumen tersebut. Fungsi 

BKP yang menyetorkan seluruh uang hasil pemungutan pajak dalam 

waktu 1x24 jam dan dilakukannya pemeriksaan mendadak oleh pihak 

eksternal yaitu Badan Pengawas Daerah (Bawasda). Hal ini akan 

mendorong pegawai DPPKA Kota Surakarta melaksanakan tugasnya 

sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya menurut aturan yang telah 

ditetapkan. DPPKA juga sudah membentuk tim pengawas internal yaitu 
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Auditor Internal yang mengawasi efektifitas unsur-unsur pengendalian 

intern. 

Praktik yang kurang sehat terlihat dalam pelaksanaan tugas di 

Bagian Kas, terkadang masih dijumpai pembagian fungsi yang kurang 

tegas. Hal ini terlihat dari para petugas yang berperan sebagai kasir yang 

masih merangkap sebagai penyimpan uang, pencatat pembukuan (fungsi 

Akuntansi) yang bertugas melakukan pencatatan transaksi penerimaan kas 

ke dalam Buku Kas Umum dan Buku Pembantu Kas, pembuat dokumen 

pengeluaran dan penerimaan uang, serta menyetorkan ke Bank. 

Perangkapan fungsi ini akan menemukan kemungkinan terjadinya 

pencatatan transakasi yang sebenarnya tidak terjadi (karena tidak adanya 

bagian yang memeriksa kembali atau tidak ada internal check antara 

Bagian Kas atau BKP dengan Bidang Akuntansi dalam mencatat transaksi 

penerimaan kas), sehingga data akuntansi yang dihasilkan tidak dapat 

dipercaya kebenarannya, dan sebagai akibatnya, kekayaan organisasi tidak 

terjamin keamanannya. Walaupun sistem komputer sudah on-line namun 

seharusnya Bidang Akuntansi yang membuat secara manual catatan 

akuntansi tersebut dengan mencocokkannya dengan data komputer on-line 

via BKP untuk menjamin ketelitian data akuntansi. 

 

 

BAB III 

TEMUAN 
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Berdasarkan penelitian yang dilakukan di DPPKA Kota Surakarta, penulis 

menemukan beberapa kelebihan dan kelemahan sebagai berikut ini: 

A. Kelebihan 

Kelebihan yang ada pada sistem penerimaan kas Pajak Hotel di 

DPPKA Kota Surakarta adalah sebagai berikut ini: 

1. Keberadaan UPTD di setiap kecamatan yang membantu tugas Kantor 

Pusat DPPKA Kota Surakarta dalam hal pelayanan kepada Wajib Pajak, 

antara lain memudahkan bagi Wajib Pajak untuk menyetorkan pajak 

terutangnya dalam 1 (satu) masa pajak melalui pemungutan petugas 

penagihan UPTD, yang tempatnya dianggap paling dekat dengan Wajib 

Pajak. 

2. Di DPPKA Kota Surakarta sudah ada pemisahan fungsi sehingga tiap 

prosedur yang dilaksanakan dari awal hingga akhir dilaksanakan oleh 

lebih dari 1 (satu) fungsi atau bagian. Hal ini terlihat dari fungsi Penagihan 

yang melakukan operasi penagihan pajak. Selain itu, BPP dan fungsi BKP 

yang tugasnya menerima uang hasil pemungutan pajak. 

3. Pada DPPKA Kota Surakarta sudah menerapkan praktik yang sehat. Hal 

ini terlihat dari dokumen-dokumen pembayaran pajak yang sudah rangkap 

dan bernomor urut tercetak dan pemakaiannya telah 

dipertanggungjawabkan oleh yang berwenang dengan pemberian otorisasi 

terlaksananya transaksi oleh Bagian Kas (BKP) di Kantor Pusat DPPKA. 

Fungsi BKP yang menyetorkan seluruh uang hasil pemungutan pajak 
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dalam waktu 1x24 jam dan dilakukannya pemeriksaan mendadak oleh 

pihak eksternal yaitu Badan Pengawas Daerah (Bawasda) serta 

pengawasan internal oleh Auditor Internal yang mengawasi efektifitas 

unsur-unsur pengendalian intern. 

4. Struktur organisasi telah memisahkan tanggung jawab fungsional secara 

tegas. Hal ini dapat dilihat dari struktur organisasi DPPKA yang sudah 

sesuai Peraturan Walikota Surakarta No. 24 tahun 2008 dan telah 

diuraikan diskripsi jabatan masing-masing bagian. Sedangkan Bagian Kas 

(BKP) dan BPP yang dijelaskan dalam Keputusan Mendagri No. 29 Tahun 

2002 sudah menjadi unit-unit yang terkait dalam aktivitas penerimaan kas. 

Dalam keputusan tersebut, Bagian Kas (BKP) adalah jabatan non 

struktural/fungsional dan tidak boleh merangkap sebagai pejabat pengelola 

keuangan daerah lainnya. Sedangkan BPP merupakan satuan Pemegang 

Kas Pembantu yang bertanggung jawab kepada BKP. 

 

B. Kelemahan 

Kelemahan yang ditemukan dari penelitian di DPPKA Kota 

Surakarta adalah sebagai berikut ini: 

1. Adanya pembagian fungsi yang kurang tegas di Bagian Kas. Hal ini 

terlihat dari para petugas yang berperan sebagai kasir yang masih 

merangkap sebagai penyimpan uang, pencatat pembukuan (fungsi 

Akuntansi) yang bertugas melakukan pencatatan transaksi penerimaan kas 
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ke dalam Buku Kas Umum dan Buku Pembantu Kas, pembuat dokumen 

pengeluaran dan penerimaan uang, serta menyetorkan ke Bank. 

2. Catatan Akuntansi yang dibukukan oleh bagian Kas atau fungsi BKP tidak 

sesuai dengan siklus akuntansi pokok yang disebutkan dalam keputusan 

Mendagri 29/2002 karena fungsi BKP dalam membuat Buku Kas Umum 

dan Buku Pembantu Kas tidak melalui pembuatan Jurnal Khusus 

Penerimaan Kas. 

3. Pada sistem penerimaan kas dari sektor Pajak Hotel yang dipungut oleh 

petugas penagihan di UPTD memiliki kemungkinan terjadinya kecurangan 

yaitu tidak disetorkannya uang hasil penagihan pajak oleh petugas 

penagihan karena petugas penagihan yang membuat Surat Setoran 

Sementara dan Surat Setoran DPD II 20 rangkap 5 (lima) untuk menagih 

pajak kepada Wajib Pajak dan menyetorkan pajak beserta Surat Setoran 

DPD II 20 rangkap 5 (lima) tersebut dan tidak menyimpan salah satu bukti 

Surat Setoran DPD II 20 yang menunjukkan bahwa petugas telah 

melakukan penagihan sehingga langsung melakukan penyetoran ke BPP di 

UPTD. Begitu juga dengan BPP di UPTD pun bisa melakukan kecurangan 

untuk hal yang sama, dimana uang pajak yang diterima petugas penagihan 

tidak disetorkan ke bagian Kas (BKP) di kantor Pusat DPPKA, karena 

BPP bisa juga tidak menyetorkan uang tersebut. Hal ini disebabkan karena 

BPP tidak menyimpan bukti (Surat Setoran DPD II 20) bahwa telah 

menerima uang pajak. Semua itu karena ada kebijakan teknis bahwa 

seluruh Surat Setoran DPD II 20 harus divalidasi dulu ke bagian Kas 
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(BKP) di Kantor Pusat DPPKA baru disortir ke pihak-pihak yang berhak 

menerima. 

4. Kemungkinan lapping pun bisa terjadi karena petugas penagihan di UPTD 

bisa saja mempergunakan uang pajak dan tidak segera menyetorkannya 

hingga beberapa hari. Padahal menurut kebijakan teknis, uang hasil 

pemungutan pajak harus disetorkan dalam waktu 1x24 jam. 

5. Wajib Pajak yang kurang aktif dalam kegiatan pemungutan pajak seperti 

yang seharusnya tercantum dalam Perda Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 

2002 tentang Pajak Hotel yaitu Wajib Pajak seharusnya menghitung, 

melaporkan, dan membayarkan pajak terutangnya pada Kas Daerah, yang 

dalam hal ini DPPKA Kota Surakarta, tetapi kenyataannya adalah petugas 

penagihan yang datang pada Wajib Pajak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV 
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PENUTUP 
 
 
 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya tentang sistem 

penerimaan kas dari sektor pajak hotel di Kota Surakarta dengan Perda Kota 

Surakarta Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel sebagai acuan pokok, 

maka penulis menyimpulkan bahwa penerimaan kas yang dilaksanakan di 

lapangan tidak sesuai dengan Perda Kota Surakarta yang telah ditetapkan 

tersebut. 

Penyimpangan dari Perda yang telah ditetapkan berasal dari 

ketidakaktifan Wajib Pajak dalam kegiatan pemungutan pajak. Wajib Pajak 

seharusnya menghitung, melaporkan, dan membayarkan pajak terutangnya 

pada Kas Daerah, yang dalam hal ini DPPKA Kota Surakarta, tetapi 

kenyataannya adalah petugas penagihan yang datang pada Wajib Pajak. Usaha 

DPPKA Kota Surakarta tersebut diwujudkan untuk peningkatan kualitas 

pembayaran yang bertumpu pada standar pelayanan masyarakat. Dengan 

kemudahan yang diberikan, diharapkan mampu mendorong Wajib Pajak untuk 

berdisiplin terhadap kewajibannya dalam membayar pajak. 

Disamping penyimpangan yang terjadi, bukan berarti pemungutan 

pajak yang dilakukan di lapangan sama sekali tidak mempunyai kelebihan. 

Hal ini terlihat dari penerapan praktik yang sehat pada DPPKA Kota 

Surakarta. Dokumen-dokumen pembayaran pajak sudah rangkap dan 

bernomor urut tercetak. Selain itu sudah ada pengawasan terhadap efektifitas 

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



45 
 

 

unsur-unsur pengendalian intern dari pihak eksternal oleh Bawasda dan dari 

pihak internal oleh Auditor Internal. 

B. Saran 

1. Apabila petugas penagihan tidak mengembalikan Surat Setoran yang 

sudah divalidasi oleh BKP kepada Wajib Pajak sebagai bukti 

pembayaran yang sah, hendaknya Wajib Pajak sendiri yang aktif 

datang ke UPTD wilayah kecamatan yang bersangkutan dengan Wajib 

Pajak untuk mengambil Surat Setoran yang sudah divalidasi dengan 

menukar Surat Setoran Sementara. 

2. Perlu adanya sanksi terhadap petugas (petugas penagihan ataupun 

BPP) yang tidak atau terlambat menyetorkan uang pajak dan 

menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi dengan cara 

diskors, pemindahan tugas, dan penurunan jabatan. 

3. Perlu diadakan perputaran jabatan dalam DPPKA untuk menghindari 

kecurangan dalam bentuk kerjasama antar karyawan yang tentunya 

akan merugikan. 

4. Perlu adanya pemisahan fungsi sehingga tidak adanya perangkapan 

tugas seperti yang dilakukan oleh BKP. 

5. Adanya peningkatan mutu sumber daya manusia di lingkungan 

DPPKA dengan memberikan pembinaan mental, pembinaan spiritual, 

dan pembekalan-pembekalan perpajakan serta pembekalan lainnya 

yang berguna untuk meningkatkan kepatuhan petugas pajak. 
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