
 

1 

ANALISIS PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN 

DI KABUPATEN SUKOHARJO 

(Tahun Anggaran 1999-2002) 

WINARSI 

F3400055 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang cukup 

berperan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, karena pajak 

memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pendapatan asli daerah, 

khususnya di Daerah Tingkat II Sukoharjo. 

Sumber pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak ada 

beberapa macam. Di antaranya pajak reklame, pajak hotel dan restoran, 

pajak bumi dan bangunan dan lain-lain. Dalam hal ini penulis akan 

mencoba menganalisis besarnya penerimaan pajak hotel dan restoran di 

Kabupaten Sukoharjo dari tahun 1999 sampai 2002. 

Penulis mengambil pajak hotel dan restoran sebagai bahan 

karena melihat bahwa di Kabupaten Sukoharjo sudah cukup banyak 

hotel dan restoran yang sudah mempunyai NPWPD dan jumlahnya dari 

tahun ke tahun terus meningkat. Hingga akhir tahun 2002 tercatat 

sebanyak 58 warung makan maupun rumah makan yang menyetorkan 

pajaknya dengan sistam official assesment dan 4 restoran yang 

menyetorkan pajaknya dengan sistem self assesment, tetapi dalam tahun 

2002 masih ada 4 rumah makan yang belum membayar pajak, 
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sedangkan untuk hotel tercatat sebanyak 6 hotel dan 1 penginapan yang 

menyetorkan pajaknya secara official assesment. Hotel-hotel tersebut 

belum tergolaong hotel berbintang. 

Penerimaan pajak hotel dan restoran dari tahun ke tahun selalu 

melampaui target, yaitu untuk tahun anggaran 1999/2000 ditargetkan  

Rp 49.909.000,00 dan terealisasi Rp 61.994.662,00, untuk tahun 2000

ditargetkan Rp 60.000.000,00 dan terealisasi Rp 64.277.168,00, tahun 

2001 ditargetkan Rp 104.400.000,00 dan terealisasi Rp 113.964.642,00, 

sedangkan untuk tahun 2002 ditargetkan Rp 115.000.000,00 dan 

terealisasi sebesar Rp 119.077.757,00. 

Penerimaan pajak hotel dan restoran dilihat dari potensi wajib 

pajak dan jumlah ketetapan yaitu tahun 1999 jumlah ketetapan             

Rp 56.039.568,00 dan realisasi sebesar Rp 61.994.662,00, tahun 2000 

jumlah ketetapan Rp 82.404.516,00 dan realisasi sebesar                       

Rp 64.277.168,00, tahun 2001 jumlah ketetapan Rp 115.980.096,00 dan 

realisasi sebesar Rp 113.964.642,00 dan untuk tahun 2002 jumlah 

ketetapan Rp 118.207.284,00 dan realisasinya sebesar                          

Rp 119.077.757,00. 

 
B. Perumusan Masalah 

Dari latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan 

masalah-masalah sebagai berikut: 

1. Seberapa besar kenaikan penerimaan pajak hotel dan restoran 

di Kabupaten Sukoharjo dari tahun 1999 sampai 2002, 

ditinjau dari target dan realisasinya? 
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2. Seberapa besar tingkat penerimaan pajak hotel dan restoran 

di Kabupaten Sukoharjo dari tahun 1999 sampai 2002, 

ditinjau dari potensi wajib pajak dan jumlah ketetapan? 

3. Seberapa besar kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap 

Pajak Daerah Kabupaten Sukoharjo? 

4. Seberapa besar kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap 

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui seberapa besar kenaikan penerimaan pajak 

hotel dan restoran dari tahun 1999 sampai 2002, ditinjau dari 

target dan realisasinya. 

2. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat penerimaan pajak 

hotel dan restoran dari tahun 1999 sanpai 2002, ditinjau dari 

potensi wajib pajak dan jumlah ketetapannya. 

3. Untuk mengetahui seberapa besarkontribusi pajak hotel dan 

restoran terhadap pajak daerah Kabupaten Sukoharjo. 

4. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak hotel dan 

restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten 

Sukoharjo. 

 
D. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memeberikan 

gambaran sekaligus masukan bagi Dinas Pendapatan Daerah Sukoharjo 

dalam rangka usaha peningkatan penerimaan dari sektor pajak, 

khususnya pajak hotel dan restoran. 
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 Bagi penulis penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana 

untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh dari perguruan tinggi. 

 
E. Metodologi Penelitian 

Dalam menyusun laporan Tugas Akhir ini, penulis 

mengumpulkan data dan bahan melalui metode: 

 

 

1.   Obyek 

Penulis mengambil obyek pajak dan restoran sebagai bahan 

analisis. Pajak hotel dan restoran yaitu pungutan daerah atas hotel 

dan restoran. 

2.   Lokasi 

Lokasi penelitian adalah di Dinas Pendapatan Daerah 

Kabupaten Sukoharjo, dan penulis menganalisis penerimaan pajak 

hotel dan restoran tahun anggaran 1999/2000 sampai 2002. 

3.   Jenis dan sumber data 

Penulis mengumpulkan data sekunder berupa arsip dari 

Dinas Pendapatan Daerah Sukoharjo. 

4.   Analisis Data 

Setelah data selesai dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah 

mengalisis data. Data yang telah dikumpulkan akan diolah 

sedemikian rupa sehingga dapat digunakan untuk menjawab 

persoalan penelitia, dalam hal ini peningkatan penerimaan pajak 

hotel dan restoran serta kontribusinya terhadap pajak daerah maupun 

pendapatan asli daerah kabupaten Sukoharjo. 

Misalnya: 
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Target tahun 1999/2000 sebesar Rp 49.909.000,00 dan realisasinya 

Rp 61.994.662,00 maka terdapat selisih lebih Rp 12.085.662,00 atau 

24,215 % 

Realisasi tahun 1999/2000 Rp 61.994.662,00 dan realisasi tahun 

2000 sebesar Rp 64.277.168,00 maka terjadi kenaikan sebesar       

Rp 2.282.505,00 atau 3,682 %. 

 

 

Rumus-rumus yang digunakan yaitu: 

1. Menghitung prosentase selisih antara target dan realisasi: 

Selisih Nominal   

             Target 

2. Menghitung prosentase kenaikan per tahun: 

3.          Kenaikan Nominal 

4. Penerimaan Tahun Sebelumnya 

3. Menghitung Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap 

Pajak Daerah: 

Realisasi Pajak Hotel dan Restoran 

                  Pajak Daerah 

4. Menghitung Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap 

Pendapatan Asli Daerah: 

Realisasi Pajak Hotel dan Restoran  

       Pendapatan Asli Daerah 

 
F. Sistematika Penulisan 

BAB I     PENDAHULUAN 

 X 100 % 

X 100 % 

X 100 % 

X 100 % 
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Bab Pendahuluan berisi tentang Latar Belakang Masalah, 

Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, 

Metodologi Penelitian, Sistematika Penulisan dan Gambaran 

Umum Obyek Penelitian. 

BAB II    LANDASAN TEORI 

Pada bab ini berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan  

Pajak Daerah, yaitu Pendapatan Asli Daerah,  Pajak Daerah, 

serta Pajak Hotel dan Restoran yang meliputi pengertian, 

subyek, obyek dan wajib pajak,dasar pengenaan dan tarif 

pajak, wilayah pemungutan dan cara perhitungan pajak serta 

masa pajak. 

BAB III  ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

               Bab ini berisi mengenai analisis dan pembahasan tentang 

Perkembangan Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Tahun 

1999 sampai 2002, Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran 

Ditinjau Dari Potensi Wajib Pajak dan Jumlah Ketetapan, 

Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pajak Daerah 

Kabupaten Sukoharjo, Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran 

Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo serta 

hasil analisis atau temuan yang diperoleh berupa kelebihan 

dan kelemahannya. 

BAB IV   PENUTUP 

                      Bab Penutup berisi kesimpulan dari hasil dan analisis dan 

saran yang diberikan kepada obyek penelitian.R 

eali 
G.  Gambaran Umum 
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1. Diskripsi Kabupaten Sukoharjo 

a. Sejarah Kabupaten Sukoharjo 

Pada awal kemerdekaan (1946), Sukoharjo merupakan 

salah satu kawedanan (sekarang pembantu Bupati) dari empat 

kawedanan yang ada di Surakarta, yaitu Kawedanan Kartasura, 

Surakarta, Bekonang dan Sukoharjo.  

Perkembangan selanjutnya, Kawedanan Surakarta 

menjadi Hominte Surakarta atau kotapraja (sekarang 

kotamadya) yang terpisah dari Kabupaten Surakarta, sedangkan 

Kabupaten Surakarta menjadi Kabupaten Sukoharjo yang 

meliputi kawedanan Kartasura, Bekonang dan Sukoharjo. 

Adapun istilah kawedanan sekarang menjadi wilayah Pembantu 

Bupati.  

Berpijak pada Penetapan Pemerintah No. 16/SD Tanggal 

15 Juli 1946, tim yang dibentuk dengan Surat Keputusan Kepala 

Daerah Tngkat II Sukoharjo No. 433/051/1986 Tanggal 24 

Pebruari 1986, yang kemudian dikukuhkan dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo No. 17 Tahun 

1986 tentang Hari Lahir Kabupaten Sukoharjo yang disahkan 

dengan Surat Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Jawa Tengah 

No. 188.3/480/1986 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah 

Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo No. 3 Tahun 1987 seri 

D No. 2 Tanggal 9 Januari 1987, maka pada hari Senin Pon 

tanggal 15 Juli 1946 ditetapkan sebagai hari lahirnya Kabupaten 

Sukoharjo. 

b. Tata Letak Kabupaten Sukoharjo 
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Dilihat dari peta Kabupaten Sukoharjo, maka Kabupaten 

Sukoharjo mempunyai batas daerah seperti berikut : 

a. Sebelah Utara   : Kotamadya Surakarta 

b. Sebelaah Timur: Kabupaten Karanganyar 

c. Sebelah Selatan: Kabupaten Wonogiri 

d. Sebelah Barat   : Kabupaten Boyolaali dan Klaten 

Sedangkan letak Kabupaten Sukoharjo secara astronomis 

adalah sebagai berikut:          

                         

a. Bagian ujung sebelah Timur : 110o 51’33,70”BT 

b. Bagian ujung sebelah Barat : 110o 42’06,79”BT 

c. Bagian ujung sebelah Utara :     7o 32’17,00”LS 

d. Bagian ujung sebelah Selatan :     7o 49’32,00”LS 

 
2.   Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah 

Dalam suatu instansi terdapat struktur organisasi yang 

dimaksudkan   untuk   membagi   pekerjaan. Dari struktur organisasi 

tersebut akan terlihat tugas dan fungsi masing-masing bagian        

dan kepada siapa bagian-bagian tersebut harus 

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya. 

Di Kabupaaten Sukoharjo sendiri untuk membantu Bupati 

dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan 

keuangan daerah diserahkan kepada Badan Pengelola Keuangan 

Daerah (BPKD). 
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Sebelum dipegang oleh BPKD, tugas tersebut dipegang oleh 

Dinas Pendapatan Daerah. Hal ini diatur dalam Peraturan Daerah 

Kabupaten Sukoharjo No. 20 Tahun 1990 tentang Pembentukan, 

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupten 

Sukoharjo.  

Tetapi sekarang dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten 

Sukoharjo No. 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, 

Tugas Pokok dan Fungsi dan Susunan Organisasi BPKD Kabupaten 

Sukoharjo, maka tugas tersebut dipegang oleh BPKD, dan Peraturan 

Daerah Kabupaten Sukoharjo No. 20 Tahun 1990 dinyatakan tidak 

berlaku lagi. 

Sehubungan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sokoharjo 

No.10 Tahun 2001, maka perlu diatur penjabaran tugas pokok dan 

fungsi BPKD Kabupaten Sukoharjo. Hal ini diatur dengan 

Keputusan Bupati Sukoharjo No. 21 Tahun 2001 tentang Penjabaran 

Tugas Pokok dan Fungsi BPKD Kabupaten Sukoharjo. Dalam 

keputusan ini yang dimaksud dengan Badan Pengelola Keuangan 

Daerah dan disingkat BPKD adalah BPKD Kabupaten Sukoharjo. 

Adapun susunan organisasi BPKD Kabupaten Sukoharjo 

adalah sebagai berikut : 

a. Sekretariat, terdiri dari :  

1) Sub bagian kepegawaian, 

2) Sub bagian keuangan, 

3) Sub bagian umum. 
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b. Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran, terdiri dari: 

1) Sub bidang perencanaan anggaran, 

2) Sub bidang penyusunan anggaran penerimaan, 

3) Sub bidang penyusunan anggaran belanja. 

c. Bidang Pendapatan, terdiri dari : 

1) Sub bidang pendaftaran dan pendataan, 

2) Sub bidang penetapan, 

3) Sub bidang penagihan, 

4) Sub bidang pendapatan lain-lain. 

d. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari: 

1) Sub bidang belanja rutin non pegawai, 

2) Sub bidang belanja rutin pegawai, 

3) Sub bidang belanja modal atau pembangunan. 

e. Bidang Verifikasi, terdiri dari : 

1) Sub bidang verifikasi kas, 

2) Sub bidang verifikasi belanja rutin non pegawai, 

3) Sub bidang verifikasi belanja rutin pegawai, 

4) Sub bidang verifikasi belanja modal atau pembangunan. 

f. Bidang Kas, terdiri dari : 

1) Sub bidang penerimaan, 

2) Sub bidang pengeluaran, 

3) Sub bidang pengendalian kas. 

g. Bidang Penatausahaan dan akuntansi, terdiri dari : 
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1) Sub bidang tata usaha keuangan dan pembukuan, 

2) Sub bidang pelaporan, analisis data keuangan dan sistem 

akuntansi. 

 
3.  Tugas Pokok dan Fungsi 

a.    Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) 

BPKD mempunyai tugas pokok membantu bupati dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan 

keuangan daerah. 

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, BPKD 

mempunyai fungsi : 

1) Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang pengelolaan 

keuangan daerah. 

2) Pelayanan peninjang penyelenggaraan pemerintah daerah. 

b.    Sekretariat 

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan 

sebagian tugas BPKD di bidang kesekretariatan. Dalam 

melaksanakan tugas pokok tersebut, sekretariat melaksanakan 

fungsi kesekretariatan yang meliputi keseluruhan aktivitas 

mengenai kepegawaian, keuangan dan umum yang diserahkan 

dan menjadi tanggung jawab pada sekretariat. 

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, 

sekretariat melaksanakan : 

1) Koordinasi penyusunan program kerja. 
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2) Koordinasi penyusunan daftar usulan proyek 

3) Koordinasi penyusunan daftar usulan kegiatan. 

4) Pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian. 

5) Pengelolaan dan pelayanan administrasi keuangan. 

6) Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum. 

7) Pengelolaan administrasi, pemeliharaan barang investasi. 

8) Pengadaan barang pakai habis. 

9) Pengadaan barang cetakan dan benda berharga. 

10) Pengelolaan urusan rumah tangga. 

11) Koordinasi terhadap kegiatan yang berkaitan dengan 

kesekretariatan yang dilaksanakan bisang-bidang dan sub-

sub bidang di lingkungan BPKD. 

c.    Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran 

Bidang ini mempunyai tugas pokok melaksanakan 

sebagian tugas BPKD di bidang perencanaan dan penyusunan 

anggaran. Bidang perencanaan dan penyusunan anggaran 

melaksanakan fungsi perencanaan dan penyusunan anggaran 

yang meliputi keseluruhan aktivitas mengenai perencanaan dan 

penyusunan anggaran belanja yang diserahkan dan menjadi 

tanggung-jawabnya. 

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, 

Badan Perencanan dan Penyusunan Anggaran melaksanakan : 

1) Penghimpunan dan perumusan aturan perundang-undangan, 

pedoman dan petunjuk teknis perencanaan anggaran, 
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penyusunan anggaran penerimaan dan penyusunan anggaran 

belanja. 

2) Perumusan program kerja Badan Perencanaan dan 

Penyusunan Anggaran. 

3) Penyusunan program anggaran. 

4) Analisis data pendapatan dan belanja. 

5) Penyusunan rencana anggaran pendapatn dan belanja. 

6) Penyusunan nota keuangan. 

7) Pengaturan dan pengkoordinasian penelitian dan 

pengendalian kredit anggaran belanja. 

8) Penyusunan naskah Surat Keputusan Otorisasi. 

9) Koordinasi dengan unit kerja atau instansi terkait. 

10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

d.   Bidang Pendapatan 

Bidang pendapatan mempunyai tugas pokok 

melaksanakan sebagian tugas BPKD di bidang pendapatan. 

Dalam melaksanakan tugas pokok ini, bidang pendapatan 

melaksanakan fungsi pendapatan yang meliputi keseluruhan 

aktivitas mengenai pendaftaran dan pendataan, penetapan, 

penagihan dan pendapatan lain-lain yang diserahkan dan 

menjadi tanggung jawab bidang pendapatan. 

Dalam melaksanakan tugasn pokok dan fungsi ini, 

bidang pendapatan melaksanakan : 
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1) Penghimpunan dan perumusan peraturan perunddangan-

undangan, pedoman dan petunjuk teknis bidang pajak 

daerah dan pendapatan lian-lain. 

2) Penyusunan rencana atau program kerja bidang pendapatan. 

3) Pendaftaran dan pendataan wajib pokok daerah. 

4) Penetapan besarnya pajak daerah. 

5) Penagihan pajak daerah. 

6) Intensifikasi pengelolaan pendapatan lain-lain. 

7) Penerbitan surat izin penyelenggaraan reklame. 

8) Rapat koordinasi POP PBB. 

9) Koordinasi dengan unit kerja atau instansi terkait. 

10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

e.    Bidang Perbendaharaan 

Bidang perbendaharaan mempunyai tugas pokok 

melaksanakan sebagian tugas pokok BPKD di bidang 

perbendaharaan, yang meliputi keseluruhan aktivitas mengenai 

belanja rutin non pegawai, belanja ruttin pegawai dan belanja 

modal/ pembangunan yang menjadi tanggung jawabnya. 

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi ini, bidang 

perbendaharaan melaksanakan : 

1) Penghimpunan dan perumusan peraturan perundang-

undangan, pedoman dan petunjuk teknis perbendaharaan. 

2) Penyusunan rencana atau program kerja bidang 

perbendaharaan. 
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3) Penelitian dan pengujian kebenaran SPP belanja rutin dan 

belanja modal atau pembangunan. 

4) Penerbitan SPMU/SPM belanja rutin dan belanja modal atau 

pembangunan. 

5) Penerbitan Surat Keterangan Pembayaran (SKPP). 

6) Penyusunan rekomendasi dan penyiapan atau surat 

keputusan pengangkatan, pemberhentian bendaharawan 

umum daerah, pemegang kas daerah dan bendaharawan atau 

pemegang kas. 

7) Penyelesaian masalah tuntutan perbendaharaan dan tuntutan 

ganti rugi. 

8) Koordinasi dengan unit kerja atu instansi terkait. 

9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan. 

f.    Bidang Verifikasi 

Bidang verifikasi mempunyai tugas pokok melaksanakan 

sebagian tugas BPKD di bidang verifikasi, dan melaksanakan 

fungsi yang meliputi keseluruhan aktivitas mengenai verifikasi 

kas, verifikasi belanja rutin non pegawai, verifikasi belanja rutin 

pegawai dan verifikasi belanja modal atau pembangunan yang 

menjadi tanggung jawabnya. 

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi ini, bidang 

verifikasi melaksanakan : 

1) Penghimpunan dan perumusan peraturan perundang-

undangan, pedoman dan petunjuk teknis verifikasi. 
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2) Penyusunan rencana atau program kerja bidang verfikasi. 

3) Pengolahan data yang berhubungan dengan verifikasi. 

4) Penelitian dokumen administrasi SPJ belanja rutin pegawai, 

belanja modal/ pembangunan dan belanja rutin non pegawai. 

5) Penyusunan bahan pengesahan SPJ belanja rutin dan belanja 

modal/ pembangunan. 

6) Penelitian admmistrasi penerimaan dan pengeluaran kas. 

7) Koordinasi dengan unit kerja/ instansi terkait. 

8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan. 

g.    Bidang Kas 

 Bidang kas mempunyai tugas pokok melaksanakan 

sebagian tugas BPKD di bidang penerimaan, pengeluaran dan 

pengendalian kas, serta melaksanakan fungsi kas yang meliputi 

keseluruhan aktivitas mengenai penerimaan, pengeluaran dan 

pengedalian kas yang menjadi tanggung jawabnya. 

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi ini, bidang 

kas melaksanakan : 

1) Penghimpunan dan perumusan peraturan perundang-

undangan, pedoman dan petunjuk teknis penerimaan, 

pengeluaran dan pengendalian kas. 

2) Penyusunan rencana atau program kerja bidang kas. 

3) Membuka rekening atas nama pemegang kas daerah pada 

bank tertentu untuk menyimpan setoran penerimaan, baik 

dalam bentuk tunai, transfer dan atau surat berharga. 
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4) Pengelolaan penerimaan dan pengeluaran uang dan atau 

surat berharga yanng masuk dan keluar kas daerah. 

5) Penyusunan aliran kas. 

6) Pengendalian penerimaan, penyimpanan, pengeluaran dan 

pembayaran uang dan atau surat berharga dalam rangka 

likuiditas kas. 

7) Pemungutan dan penyetoran pajak negara sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. 

8) Koordinasi dengan unit kerja atau instannsi terkait. 

9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan. 

h.    Bidang Penatausahaan dan Akuntansi 

Bidang ini mempunyai tugas pokok melaksanakan 

sebagian tugas BPKD di bidang penatausahaan dan akuntansi, 

serta melaksanakan fungsi penatausahaan dan akuntansi yang 

meliputi keseluruhan aktivitas mengenai tata usaha keuangan 

dan pembbukuan, pelaporan analisis data keuangan dan  sistem 

akuntansi yang menjadi tanggung jawabnya. 

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi ini, bidang 

penatausahaan dan akuntansi melaksanakan : 

1) Penghimpunan dan perumusan peraturan perundang-

undangan, pedoman dab petunjuk teknis penatausahan dan 

akuntansi keuangan. 

2) Penyusunan rencana atau program kerja bidang 

penatausahaan dan  akuntansi. 
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3) Penatausahaan pembukuan keuangan atas pelaksanaan 

anggaran secara sistematis dan kronologis. 

4) Penyusunan realisasi anggaran. 

5) Pengolahan dan analisa data keuangan. 

6) Penyusunan perhitungan APBD. 

7) Penyusunan nota perhitungan APBD. 

8) Penyusunan aliran kas. 

9) Pennyusunan neraca keuangan daerah. 

10) Penyusunan laporan informasi keuangan daerah. 

11) Pembukuan administrasi perhitungan, pemindahan dan 

perbaikan laporan keuangan. 

12) Penyusunan rencana kebutuhan benda berharga. 

13) Pengelolaan administrasi benda berharga. 

14) Perporasi benda berharga. 

15) Rapat koordinasi POP pendapatan daerah. 

16) Koordinasi dengan unit kerja atau instansi terkait. 

17) Melaksanakan tugas lain yang  diberikan atasan. 

 
4.   Tata Kerja 

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi 

dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip 

koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam linnngkungan unit 

organisasi masing-masing maupun antar satuan organisasi dan 
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lingkungan Pemerintah Daerah dengan instansi lain di luar 

Pemerinntah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing. 

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi 

bawahannya masing-masing, dan bila terjadi penyimpangan 

mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan 

perundangan yang berlaku. Setiap pimpinan organisasi 

bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan 

masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi 

pelaksanaan tugas bawahannya. Setiap pimpinan satuan organisasi 

wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab 

kepada atasan masing-masing serta menyiapkan laporan berkala 

tepat pada waktunya. 

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi 

dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan 

penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan. 

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan 

wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara 

fungsional mempunyai hubungan kerja. 

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi 

dibantu oleh satuan organisasi di bawahnya, dan dalam rangka 

pemberian bimbingan kepada bawahan, masing-masing wajib 

mengadakan rapat berkala. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 
 

A. Pendapatan Asli Daerah 

Menurut Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bahwa sumber 

Pendapatan Asli Daerah adalah : 

a. Pajak Daerah yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau 

badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang dapat dipaksakan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk 

membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan 

daerah. 

b. Retribusi Daerah yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa 

atau pemberian ijin tertentu yang harus disediakan dan atau diberikan 

oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 

c. Bagian laba BUMD, yaitu berupa bagian laba yang terdiri dari laba 

Bank Pemerintah Daerah dan laba BUMD lainnya. 

d. Lain-lain pendapatan yang sah, berupa hasil penjualan milik daerah, 

jasa giro atau bunga deposito, PT, CV, koperasi dan lain-lain. 

 

B.  Pajak Daerah 

Pajak daerah yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang 

pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang dapat 
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dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang digunakan 

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah  dan 

pembangunan daerah.

Macam-macam pajak daerah, yaitu : 

1. Pajak propinsi, terdiri dari: 

a. pajak kendaraan bermotor , 

b. pajak balik nama kendaraan bermotor, 

c. pajak bahan bakar, 

d. pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan   

air permukaan. 

2. Pajak kabupaten atau kota, terdiri dari: 

a. pajak hiburan, 

b. pajak hotel dan restoran, 

c. pajak reklame, 

d. pajak penerangan jalan, 

e. pajak penggalian dan pengolahan golongan C . 

 

C.  Pajak Hotel dan Restoran  

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II 

Sukoharjo No. 2 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran, 

diketahui hal-hal sebagai berikut:  

1.   Pengertian Pajak Hotel dan Restoran  

 Pajak hotel dan restoran yang selanjutnya disebut pajak 

adalah pungutan daerah atas pelayanan hotel dan restoran.  
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 Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang 

untuk dapat menginap atau istrirahat, 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. 

Restoran atau rumah makan adalah tempat menyantap 

makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut 

bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau katering. 

Pengusaha hotel dan restoran adalah perorangan atau badan 

yang menyelenggarakan usaha hotel dan restoran untuk dan atas 

anamanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadii 

tanggungannya. 

2.  Subyek, Obyek dan Wajib Pajak 

Subyek pajak hotel dan restoran adalah orang atau badan 

yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel dan restoran. 

Obyek pajak hotel dan restoran adalah setiap pelayanan yang 

disediakan dengan pembayaran di hotel dan restoran yang meliputi : 

a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek, antara 

lain gubuk pariwisata, motel, wisma pariwisata, pesanggrahan. 

losmen dan rumah penginapan termasuk rumah kos dengan 

jumlah kamar 15 atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti 

rumah penginapan. 
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b. Pelayanan penunjang antara lain telepon, facsimile, telex, foto 

copy, pelayanan cuci, setrika, taksi dan pengangkutan lainya 

yang disediakan atau dikelola hotel. 

c. Fasilitas olahraga dan hiburan, antara lain pusat kebugaran, 

kolam renang, tennis, golf, karaoke ,pab, diskotik yang 

disediakan atau dikelola hotel. 

d. Penjualan makanan dan atau minuman di tempat yang disertai 

dengan fasilitas penyantapannya. 

Yang tidak termasuk obyek pajak hotel dan restoran adalah: 

a. Penyewaan rumah atau kamar, apartemen dan fasilitas tempat 

tinggal lainya yang tidak menyatu dengan hotel. 

b. Asrama dan pesantren. 

c. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan di hotel yang 

dipergunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran. 

d. Pertokoan, perkantoran, perbankan, salon yang dipakai oleh 

umum di hotel. 

e. Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel 

dan dapat dimanfaatkan oleh umum. 

f. Pelayanan yang disediakan oleh restoran atau rumah makan 

yang peredaranya tidak melebihi batas yang ditetapkan oleh 

kepala daerah. 

g. Pelayanan jasa boga atau katering. 
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Wajib pajak hotel dan restoran adalah pengusaha hotel dan 

atau restoran. 

 
3.  Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak 

Dasar pengenaan pajak hotel dan restoran adalah jumlah 

pembayaran yang dilakukan kepada hotel dan atau restoran dengan tarif 

sebesar 10%. 

4.   Wilayah Pemungutan dan Cara Penghitungan  

Pajak hotel dan restoran yang terhutang dipungut di wilayah 

daerah dan besarnya pjak yang terhutang dihitung dengan cara 

mengalikan tarif pajak hotel dan restoran dengan dasar  pengenaan pajak 

hotel dan restoran. 

5.   Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang 

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu bulan 

takwim, dan pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat 

pelayanan di hotel dan restoran. 
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BAB III 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

A. Pembahasan 

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten 

Sukoharjo yang berasal dari pos pajak daerah adalah dari sektor pajak 

hotel dan restoran. Jumlah pajak hotel dan restoran yang diterima oleh 

Pemerintah Daerah sangat dipengaruhi oleh jumlah hotel dan restoran 

yang menjadi potensi wajib pajak, tingkat pendapatan wajib pajak dan 

kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar 

pajak. 

Potensi wajib pajak khususnya pajak hotel dan restoran di 

Kabupaten Sukoharjo dari tahun anggaran 1999/2000 sampai 2002 

selalu bertambah, hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut: 

Tabel III.1 

Jumlah Hotel dan Restoran Sebagai Potensi Pajak Hotel dan Restoran  

di Kabupaten Sukoharjo Periode 1999/2000-2002 

Jumlah  
Hotel/Restoran 1999/2000 2000 2001 2002 
Hotel 
Penginapan 
Rumah Makan 
Warung Makan 

5 
1 
22 
13 

5 
1 
25 
15 

6 
1 
30 
14 

6 
1 
38 
21 

Jumlah 41 46 51 66 
Sumber: BPKD Sukoharjo ( data diolah ) 

Tabel tersebut menunjukkan bahwa setiap tahun jumlah potensi 

wajib pajak selalu bertambah dan hal ini akan berdampak pada 

peningkatan penerimaan dari sektor pajak hotel dan restoran.
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1. Perkembangan Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran 

Penerimaan pajak hotel dan restoran dari tahun ke 

tahun selalu melampaui target, hal ini seperti digambarkan 

dalam tabel berikut ini: 

Tabel III.2 

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran 

di Kabupaten Sukoharjo Tahun 1999/2000-2002 

Selisih  
Tahun 

 
Target (Rp) 

 
Realisasi (Rp) Nominal (Rp) % 

1999/2000 
2000 
2001 
2002 

  49.909.000,00 
  60.000.000,00 
104.400.000,00 
115.000.000,00 

61.994.662,00 
  64.277.168,00 

 113.964.642,00 
 119.077.757,00 

12.085.662,00 
  4.227.168,00 
  9.564.642,00 
  4.077.757,00 

24,21 
  7,13 
  9,16 
  3,55 

Rata-rata   82.327.250,00 89.828.644,25   6.742.005,25 11,01 
Sumber :  BPKD Sukoharjo (data diolah) 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa penerimaan pajak 

hotel dan restoran di Kabupaten Sukoharjo selalu melampaui 

target. Target rata-rata setiap tahun yaitu sebesar Rp 

82.327.250,00 dan realisasi rata-ratanya sebesar Rp 

89.828.644,25. Pada tahun 1999/2000 ditargetkan sebesar  

Rp 49.909.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 61.994.662,00, 

sehingga melampaui target                    Rp 12.085.662,00 

(24,21%). 

 Tahun 2000 ditargetkan sebesar Rp 60.000.000,00 

dan terealisasi sebesar Rp 64.277.168,00, sehingga 

melampaui target sebesar   Rp 4.277.168,00 (7,13 %). Tahun 

2001 ditargetkan sebesar                 Rp 104.400.000,00 dan 
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terealisasi sebesar Rp 113.964.642,00, sehingga melampaui 

target sebesar Rp 9.564.642,00 (9,16 %), dan pada tahun 

2002 ditargetkan sebesar Rp 115.000.000,00 dan terealisasi 

sebesar  Rp 119.077.757,00, sehingga melampaui target 

sebesar Rp 4.077.757,00 (3,55 %). 

Target yang ditetapkan dari tahun ke tahun selalu 

meningkat karena jumlah wajib pajak juga selalu bertambah. 

Realisasi yang selalu dapat melampaui target disebabakan 

karena target ditetapkan sesuai dengan potensi wajib pajak 

yang ada agar dapat terealisasi dengan baik dan bahkan 

melampaui target. 

Prosentase selisih antara target dan realisasi tersebut 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Prosentase Selisih : Selisih Nominal 

                                                   Target 

Sehingga prosentase per tahun adalah sebagai berikut: 

Tahun 1999/2000 :  Rp 12.085.662,00   

      Rp 49.909.000,00  

   :  24,21 % 

Tahun 2000  : Rp   4.277.168,00   

     Rp 60.000.000,00 

   :  7,13 % 

Tahun 2001  :  Rp     9.564.642,00 

      Rp 104.400.000,00 

   :  9,16 % 

X 100 % 

X 100 % 

X 100 % 

X 100 % 
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Tahun 2002  :  Rp    4.007.757,00 

           Rp 115.000.000,00 

       :  3,55 % 

Penerimaan pajak hotel dan restoran dari tahun 

anggaran 1999/2000 sampai 2002 terus mengalami 

peningkatan, untuk mengetahui perkembangan penerimaan 

pajak hotel dan restoran selama 4 tahun anggaran tersebut 

dapat dilihat dalam tabel berikut: 

Tabel III.3 

Perkembangan Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran 

 Kabupaten Sukoharjo TA 1999/2000-2002 

Kenaikan  

Tahun 

Penerimaan Pajak Hotel 

dan Restoran 

(Rp) 
Nominal (Rp) % 

1999-2000 

2000-2001 

2001-2002 

  61.994.662,00 

  64.277.168,00 

113.964.642,00 

  64.277.168,00 

113.964.642,00 

119.077.757,00 

  2.282.505,00 

49.687.474,00 

  5.113.115,00 

3,68 

  77,30 

   4,49 

Rata-rata   19.027.698,00  28,49 

Sumber: BPKD Sukoharjo ( data diolah ) 

Tabel III.3 menunjukkan adanya kenaikan yang 

bervariasi dari tahun ke tahun, dan kenaikan rata-rata dari 

tahun 1999 sampai 2002 adalah sebesar Rp 19.027.698,00 

(28,49 %). Kenaikan dari tahun anggaran 1999/2000 sampai 

2000 yaitu sebesar                    Rp 2.282.506,00 (3.68 %), 

dari tahun 2000 sampai 2001 terjadi kenaikan sebesar Rp 

49.687.474,00 (77,30%),sedangkan dari tahun 2001 sampai 

2002 mengalami kenaikan sebesar Rp 5.113.115,00 (4,49 %). 

X 100 % 
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Prosentase kenaikan tersebut dapat dihitung dengan 

rumus sebagai berikut: 

Prosentase kenaikan :             Selisih Nominal 

                                    Penerimaan Tahun Sebelumnya 

Sehingga prosentase kenaikan per tahun adalah sebagai berikut: 

Tahun 1999/2000-2000 :   Rp 2.282.506,00 

                   Rp 61.994.662,00 

               :   3,68 % 

Tahun 2000-2001  :   Rp 49.687.474,00 

        Rp 64.277.168,00 

    :   77,30 % 

Tahun 2001-2002  :   Rp 5.113.115,00 

        Rp 113.964.642,00 

    :   4,49 % 

Kenaikan penerimaan pajak hotel dan restoran 

tersebut disebabakan karena setiap tahun jumlah wajib pajak 

selalu bertambah, kesadaran membayar pajak semakin tinggi 

tinngi dan pengawasan yang dilakukan juga semakin baik. 

Kenaikan yang cukup signifikan terjadi dari tahun 2000 

sampai 2001 yaitu sebesar Rp 49.678.474,00       (77,30 %), 

hal ini terjadi karena pada tahun anggaran 2000 hanya 

berlangsung 9 bulan saja dan tahun 2001 kembali 

berlanhsung 12 bulan, hal itu karena untuk menyesuaikan 

tahun fiskal yang semula dimulai      1 April menjadi 1 Januari.  

 

2.  Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Ditinjau dari Potensi Wajib 

Pajak dan Jumlah Ketetapan 

X 100 %  

X 100 %  

X 100 %  

X 100 % 
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Potensi wajib pajak hotel dan restoran adalah hotel-

hotel dan atau restoran-restoran yang berpotensi menjadi 

wajib pajak dengan jumlah ketetapan yang telah dittetapkan 

oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo. 

Penerimaan pajak hotel dan restoran jika ditinjau dari 

potensi wajib pajak dan jumlah ketetapan dapat dilihat dalam 

tabel berikut:  

Tabel III.4 

Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Kabupaten Sukoharjo 

 Ditinjau Dari Potensi Wajib Pajak dan Jumlah Ketetapan 

Selisih Tahun Potensi 

Wajib 

Pajak  

Jumlah 

Ketetapan  

(Rp) 

Realisasi  

(Rp) Nominal 

 (Rp) 

% 

1999/2000 

2000 

2001 

2002 

41 

46 

51 

66 

  56.039.568,00 

  82.404.516,00 

115.980.096,00 

118.207.284,00 

  61.994.662,00 

  64.277.516,00 

113.964.642,00 

119.077.757,00 

  5.955.094,00 

18.127.000,00 

  2.015.454,00 

     870.473,00 

10,45 

(21,99) 

 ( 1,74) 

  0,74 

Rata-rata    67.062.366,00   89.828.644,25   6.742.005,25   8,73 

Sumber : BPKD Sukoharjo 

Berdasarkan tabel tersebut, penerimaan pajak hotel 

dan restoran jika ditinjau dari potensi wajib pajak dan jumlah 

ketetapan ternyata tidak selalu melampaui target. Pada tahun 

anggaran 1999/2000 jumlah ketetapan sebesar Rp 

56.039.586,00 dan realisasinya sebesar Rp 61.994.662,00 

sehingga dapat melebihi target sebesar Rp 5.955.094,00 

(10,45 %). 

Tahun 2000 jumlah ketetapan Rp 82.404.516,00 dan 

realisasinya sebesar Rp 64.277.516,00 sehingga kurang dari 
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ketetapan atau terdapat tunggakan  sebesar Rp 

18.127.000,00 (21,99%), tahun 2001 jumlah ketetapan yaitu 

Rp 115.980.096,00 dan terealisasi sebesar Rp 

113.964.642,00 sehingga kurang dari ketetapan atau terdapat 

tunggakan sebesar Rp 2.025.454,00 (1,74%), sedangkan 

untuk tahun 2002 dari jumlah ketetapan sebesar                  

Rp 118.207.284,00 dapat teralisasi sebesar Rp 

119.077.757,00 sehingga melebihi ketetapan sebesar Rp 

870.473,00 (0,74%). Jumlah ketetapan rata-rata dari tahun 

1999 sampai 2002 yaitu sebesar   Rp 67.062.366,00. 

Jumlah penerimaan pajak yang tidak selalu dapat 

melampaui ketetapan tersebut disebabkan karena banyak 

wajib pajak yang terlambat membayar pajaknya, dan ada 

beberapa wajib pajak yang telah menutup usahanya ketika 

masih dalam tahun pajak berjalan serta kurang disiplinnya 

petugas dalam menagih pajak yang terutang oleh wajib pajak. 

Prosentase selisih antara realisasi dan jumlah 

ketetapan pajak hotel dan restoran dihitung dengan rumus 

sebagai berikut: 

Prosentase Selisih Realisasi dan Jumlah Ketetapan :   

Selisih Nominal 

            Jumlah Ketetapan   

Sehingga prosentase per tahun adalah sebagai berikut: 

Tahun 1999/2000 :  Rp 5.955.094,00 

X 100 % 

X 100 % 
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     Rp 56.039.568,00 

    : 10,45 % 

Tahun 2000  :  Rp18.127.000,00 

        Rp 82.404.516,00 

    : 21,99 % 

Tahun 2001  : Rp 2.015.454,00 

      Rp 115.980.096,00 

    : 1,74 % 

Tahun 2002  :    Rp 870.473,00 

      Rp 118.207.284,00 

    : 0,74 % 

 

3. Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pajak Daerah 

Kabupaten Sukoharjo 

Pajak hotel dan restoran memberikan kontribusi yang 

kurang begitu besar dibandingkan dengan jenis pajak lainnya, 

karena kontribusi pajak hotel dan restoran masih kurang dari 

3 % setiap tahunnya. 

Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak 

hotel dan restoran terhadap Pajak Daerah Kabupaten 

Sukoharjo dapat dilihat dalam tabel berikut: 

 

Tabel III. 5 

Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran  

Terhadap Pajak Daerah Kabupaten Sukoharjo  

Tahun Anggaran 1999/2000-2002 

X 100 % 

 

X 100 % 

X 100 % 
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Kontribusi  

Tahun 

Pajak Hotel dan 

Restoran (Rp) 

Pajak Daerah  

(Rp) Nominal (Rp) % 

1999/2000 

2000 

2001 

2002 

  61.994.662,00 

  64.277.168,00 

113.964.642,00 

119.077.757,00 

3.672.601.591,00 

3.127.469.911,00 

5.837.953.726,00 

9.232.657.881,00 

  61.994.662,00 

  64.277.168,00 

113.964.642,00 

119.077.757,00 

1,69 

2,05 

1,95 

1,29 

Rata-rata   89.828.644,25 5.467.670.777,00   89.828.644,25 1,75 

Sumber: BPKD Sukoharjo ( data diolah ) 

Tabel III.5 tersebut menunjukkan bahwa rata-rata 

kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap pajak daerah 

hanya sebesar 1,75 % atau tidak lebih dari 2 %. Tahun 

anggaran 1999/2000 kontribusi pajak hotel dan restoran 

terhadap pajak daerah sebesar                   Rp 61.994.662,00 

(1,69%). 

Kontribusi pajak hotel dan restoran pada tahun 2000 

sebesar 2,05% terhadap pajak daerah, ini adalah kontribusi 

yang paling besar selama tahun 1999 sampai 2002 karena 

penerimaan pajak hotel dan restoran dalam tahun 2000 

meningkat, sedangkan pajak daerahnya menurun. 

Pada tahun 2001 kontribusi pajak hotel dan restoran 

terhadap pajak daerah sebesar Rp 113.964.642,00 (1,95%), 

sedangkan kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap pajak 

daerah pada   tahun 2002 adalah sebesar Rp 119.077.757,00 

(1,29%). 

Kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap pajak 

daerah yang selalu naik turun dipengaruhi oleh jumlah pajak 
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daerah yang diterima, jika pajak daerahnya tinggi, maka 

kontribusinya rendah dan sebaliknya. 

Prosentase kontribusi pajak hotel dan restoran 

terhadap pajak daerah dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Prosentase Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran 

Terhadap Pajak Daerah :  

Jumlah Pajak Hotel dan Restoran 

       Jumlah Pajak Daerah 

Sehingga prosentase setiap tahunnya menjadi: 

Tahun 1999/2000 : Rp 61.994.662,00 

    Rp 3.672.601.591,00 

   : 1,69 % 

Tahun 2000  :  Rp 64.277.168,00 

    Rp 3.127.469.911,00 

   : 2,05 % 

Tahun 2001  :  Rp 113.964.642,00 

   Rp 5.837.953.726,00 

   : 1,95 % 

Tahun 2002  :  Rp 119.077.757,00 

    Rp 9.232.657.881,00 

    : 1,29 % 

 

4. Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli 

Daerah Kabupaten Sukoharjo 

X 100 % 

X 100 % 

X 100 % 

X 100 % 

X 100 % 
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Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten 

Sukoharjo berasal dari pajak daerah,retribusi daerah, bagian 

laba BUMD dan lain-lain pendapatan yang sah. 

Pendapatan yang berasal dari pajak daerah antara lain 

diperoleh dari pajak hotel dan restoran, kontribusi pajak hotel 

dan restoran terhadap pendapatan asli daerah kabupaten 

Sukoharjo akan disajikan dalam tabel berikut: 

Tabel III.6 

Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran 

 Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo 

 Periode 1999/2000-2002 

Kontribusi  

Tahun 

Pajak Hotel  

dan Restoran 

(Rp) 

Pendapatan  

Asli Daerah  

(Rp) 

Nomimal 

 (Rp) 

% 

1999/2000 

2000 

2001 

2002 

 61.994.662,00 

 64.277.168,00 

113.964.642,00 

119.077.757,00 

 7.429.017.974,00 

 6.705.280.824,00 

14.787.714.098,00 

18.381.846.003,00 

61.994.662,00 

64.277.168,00 

113.964.642,00 

119.077.757,00 

0,83 

0,96 

0,77 

0,65 

Rata-rata   89.828.644,25 11.825.964.724,25 89.828.644,25 0,80 

Sumber: BPKD Sukoharjo (data diolah) 

Kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap 

pendapatan asli daerah kabupaten Sukoharjo masih relatif 

kecil, yaitu kurang dari 1%, dan kontribusi rata-rata setiap 

tahun sebesar 0,80 %. Pada tahun anggaran 1999/2000 

kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli 

daerah sebesar 0,83%, sedangkan pada tahun 2000 naik 

menjadi 0,96%, ini dikarenakan jumlah pendapatan asli 

daerah mengalami penurunan dari Rp 7.429.017.974,00 
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menjadi                     Rp 6.705.280.824,00 karena tahun 

anggaran 2000 hanya berlangsung     9 bulan saja. 

Pada tahun 2001 pendapatan asli daerah kabupaten 

sukoharjo naik menjadi Rp 14.787.714.098,00 sehingga 

kontribusi pajak hotel dan restorannya menjadi sebesar 0,77 

% dan untuk tahun 2002 kontribusi pajak hotel dan restoran 

sebesar rp 119.077.757,00 (0,648%) dari jumlah pendapatan 

asli daerah sebesar                       Rp 18.381.846.003,00. 

Prosentase kontribusi pajak hotel dan restoran 

terhadap pendapatan asli daerah dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

Prosentase Kontribusi :  

Realisasi Pajak Hotel dan Restoran 

                      Pendapatan Asli Daerah 

Sehingga prosentase per tahunnya menjadi: 

Tahun 1999/2000 :   Rp 61.994.662,00 

     Rp 7.429.017.974,00 

    :  0,83 % 

Tahun 2000  :   Rp 64.277.168,00 

     Rp 6.705.286.824,00 

   : 0,96 % 

Tahun 2001  :  Rp 113.964.642,00 

    Rp 14.787.714.098,00 

   : 0,77 % 

Tahun 2002  :   Rp 119.077.757,00 

X 100 % 

X 100 % 

X 100 % 

X 100 % 

X 100 % 
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    Rp 18.381.846.003,00 

   : 0,65 % 

 

B. TEMUAN 

1.   Kelebihan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis 

menemukan beberapa kelebihan, yaitu sebagai berikut: 

a. Realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran dari tahun 

anggaran 1999/2000 sampai 2002 selalu melebihi target. 

b. Penerimaan pajak hotel dan restoran selama 4 (empat) tahun, 

yaitu tahun 1999 sampai 2002 selalu mengalami kenaikan. 

c. Besarnya prosentase kelebihan pencapaian target  pajak hotel 

dan restoran rata-rata sebesar 11,01 % per tahun. 

d. Besarnya prosentase kenaikan   pajak hotel dan restoran rata-rata  

sebesar 28,49% per tahun. 

e. Besarnya prosentase kontribusi  pajak hotel dan restoran rata-

rata  sebesar 1,75% dari pajak daerah. 

f. Besarnya prosentase kontribusi pajak hotel dan restoran rata-rata 

sebesar 0,80% dari pendapatan asli daerah. 

 

2. Kelemahan  

Kelemahan dari hasil penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 
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a. Pada tahun 2000 dan 2001 terdapat tunggakan pajak sebesar     

Rp 18.127.000,00 dan Rp 2.015.454,00. 

b. Kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap pajak daerah 

kabupaten Sukoharjo masih relatif kecil, yaitu kurang dari 3%. 

c. Kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli 

daerah kabupaten Sukoharjo masih kurang dari 1%. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A.  Kesimpulan 

 

Setelah melakukan penelitian dan menganalisis data mengenai penerimaan 

pajak hotel dan restoran di kabupaten Sukoharjo dari tahun 1999 sampai 

2002, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Selama tahun anggaran 1999/2000 sampai 2002, realisasi 

penerimaan pajak hotel dan restoran selalu melebihi target, yaitu 

tahun 1999/2000 lebih dari target sebesar Rp 12.085.662,00      

(24,21 %), tahun 2000 lebih sebesar Rp 4.277.168,00 (7,13 %), 

tahun 2001 lebih sebesar Rp 9.564.642,00 (9,16 %) dan tahun 2002 

lebih sebesar Rp 4.077.757,00 (3,55 %). 

2. Realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran dari tahun 1999 

sampai 2002 selalu mengalami kenaikan. Dari tahun 1999 ke tahun 

2000 terjadi kenaikan sebesar Rp 2.282.506,00 (3,68%), tahun 2000 

sampai 2001 naik sebesar Rp 49.687.474,00 (77,30 %) dan dari 

tahun 2001 sampai 2002 naik sebesar Rp 5.113.115,00 (4,49 %). 

Sehingga kenaikan rata-rata yaitu sebesar Rp 19.027.698,00      

(28,49 %). 
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3. Kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap pajak daerah selama      

4 (empat) tahun anggaran yaitu tahun 1999/2000 sebesar  1,69 %, 

tahun 2000 sebesar 2,05 %, tahun 2001 sebesar 1,95 % dan tahun

2002 sebesar 1,29 %. Sehingga kontribusi rata-rata terhadap 

pajak daerah yaitu sebesar 1,75 %. 

4. Kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah 

dari tahun anggaran 1999/2000 sampai 2002 yaitu pada tahun 

1999/2000 sebesar 0,83 %, tahun 2000 sebesar 0,96 %, tahun 2001 

sebesar 0,77 % dan tahun 2002 sebesar 0,65 %. Kontribusi rata-

ratanya adalah 0,80 %. 

5. Penerimaan pajak hotel dan restoran jika ditinjau dari potensi wajib 

pajak dan jumlah ketetapan tidak selalu melebihi target, misalnya 

pada tahun 2000 kurang dari target sebesar Rp 18.127.000,00    

(21,99 %) dan tahun 2001 kurang sebesar Rp 2.015.454,00 (1,74 %). 

 

B.  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka penulis 

memberikan saran-saran sebagai berikut: 

1. Melakukan pengawasan yang lebih intensif terhadap wajib pajak, 

dalam hal ini pajak hotel dan restoran. 

2. Memberikan penyuluhan-penyuluhan tentang perpajakan. 

3. Sanksi yang diberikan terhadap wajib pajak yang melanggar 

ketentuan hendaknya lebih tegas. 
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