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Abstract 

 

This study aims to determine the optimization efforts of hotel tax collection with the 

application of intensification by BPPKAD in order to maximize the hotel tax revenue in 

Magetan District. From 2010 to 2014 the growth has decreased and its contribution has 

fluctuated. It is constrained from external factors that involve the taxpayer on his obligations 

in paying taxes, and internal factors that are not effective utilization of facilities and 

infrastructure supporting the implementation of tax collection. 

This research uses qualitative research method and descriptive research type. 

Determination of informants in this study using purposive sampling technique, which consists 

of 12 informants, 5 informants came from BPPKAD, 2 informants came from DISPARBUD 

and 5 informants came from the hotel manager in Magetan District. Data were collected by 

observation, interview and documentation. The process of data analysis is done by reducing 

data, presenting data and drawing conclusions. Furthermore, the technique of examining the 

validity of data through triangulation of data sources so that obtained valid data. 
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Pendahuluan 

 

Penyelenggaraan pemerintahan 

berdasarkan sistem desentralisasi dengan 

penyerahan wewenang oleh pemerintah 

pusat terhadap pemerintah daerah sebagai 

daerah otonom untuk mengatur dan 

mengurus sendiri urusan pemerintahan 

dalam sistem Negara Kesatuan Republik 

Indonesia seperti yang tercantum pada 

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 

Tentang Perimbangan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah. 

Kewenangan daerah otonom adalah 

lebih leluasa untuk menyusun dan 

menetapkan kebijakan penyelenggaraan 

pemerintahan serta pembangunan dengan 

tujuan meningkatkan pelayanan publik 

dengan memajukan perekonomian daerah 

sehingga menciptakan efisiensi dan 

efektivitas pengelolaan sumber daya 

daerah.  

Kemampuan sektor keuangan 

menjadi tolok ukur  kemampuan daerah 

dalam mengelola dan melaksanakan 

kegiatan untuk pembangunan daerah. 

Pengelolaan keuangan dilakukan secara 

tertib, taat pada peraturan perundang-

undangan, efisien, ekonomis, efektif, 

transparan, dan dapat dipertanggung 

jawabkan. Daerah memeilkiki sumber-

sumber diantaranya Pendapatan Daerah 

yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, 

Dana Perimbangan, dan Lain-Lain 

Pendapatan.  

Dalam mengukur kemampuan dan 

kemandirian daerah maka perlu adanya 

upaya untuk meningkatkan penerimaan 

daerah terutama berasal dari Pendapatan 
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Asli Daerah (PAD). Dengan perolehan 

PAD semakin tinggi maka kemandirian 

daerah akan berjalan semakin optimal dan 

semakin kecilnya ketergantungan daerah.  

Pendapatan Asli Daerah berasal 

dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil 

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 

Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah. 

Dari berbagai sumber penerimaan daerah 

yang dipungut oleh pemerintah daerah 

yang memiki potensi yang besar adalah 

pada pajak daerah sebagai sumber yang 

sangat berpotensi di daerah dan memiliki 

peran sebagai stabilitor perekonomian 

keuangan daerah.  

Daerah memanfaatkan sektor 

potensi daerah yang kompeten salah satu 

sumber daya yang berkompeten yang saat 

ini mulai berkembang adalah pada sektor 

jasa dan pariwisata. 

Sektor pariwisata akan berpotensi 

cukup besar untuk membantu dalam 

meningkatkan hasil PAD. Sejalan dengan 

adanya Undang-undang Nomor 10 Tahun 

2009 Tentang Kepariwisataan bahwa 

penyelenggaraan kepariwisataan ditujukan 

untuk meningkatkan pendapatan nasional 

dalam rangka meningkatkan kesejahteraan 

dan kemakmuran rakyat.  

Pembangunan pada bidang wisata 

dapat meningkatkan daya saing obyek 

antar daerah dan daya tarik wisata untuk 

berkunjung dan menarik para investor 

mendirikan usaha salah satunya adalah 

jasa perhotelan yang saat ini 

pengembangan hotel sangat strategis 

sebagai penyedia fasilitas-fasilitas 

pengenipan/peristirahatan, dengan 

kelengkapan hotel yang sifatnya 

memberikan kemudahan dan kenyamanan.  

Magetan juga sebagai salah satu 

Kabupaten di Jawa Timur yang memiliki 

objek pariwisata yang menawarkan 

berbagai wisata alam dan industri seperti 

kerajinan kulit dan batik untuk menarik 

para wisatawan berkunjung.  

Pemerintah daerah juga berupaya 

dalam pembangunan pariwisata sebagai 

investasi daerah  dimana bidang pariwisata 

ini memiliki potensi yang sangat potensial 

terkait dengan penyedia jasa dan 

perdagangan. Penyedia  jasa saat ini di 

Kabupaten Magetan memiliki potensi yang 

sangat diandalkan terutama jasa perhotelan  

dimana banyak investor mendirikan usaha 

perhotelan di kawasan pariwisata, 

sehingga pemerintah daerah dalam hal ini 

memiliki hak untuk memungut pajak 

terhadap para pengusaha hotel sebagai 

wajib pajak dan hasil pemungutan pajak 

hotel tersebut berkontribusi ke dalam 

Pendapatan Asli Daerah sebagai dana 

alikasi pembangunan daerah yang 

digunakan untuk membangun fasilitas 

pelayanan untuk masyarakat umum.  

Perkembangan penerimaan pajak 

hotel setiap tahunnya mengalami kenaikan 

dan penurunan penerimaan pajak hotel di 

Magetan, peningkatan belum dapat 

dijadikan ukuran keberhasilan. Jika dilihat 

dari kontribusi pajak hotel terhadap pajak 

daerah pertumbuhan setiap tahunnya 

mengalami fluktasi, dengan kontribusi 

pajak hotel terhadap pajak daerah 

mengalami penurunan dari tahun 2010-

2014 dengan rata-rata sebesar 1,78%, dan 

pertumbuhannya juga mengalami 

penurunan setiap tahunnya dengan rata-

rata sebesar 1,58%.  

Sampai saat ini berbagai kebijakan 

diambil untuk mengembangkan potensi 

daerah di Kabupaten Magetan dan 

meningkatkan strategi dalam pemungutan 

pajak agar terselenggara secara optimal, 

dan sangat diharapkan para wajib pajak 

ikut berpartisipasi dalam mentaati 

peraturan perpajakan yang berlaku di 

daerah, sehingga dukungan publik sangat 

berpengaruh pada pembangunan daerah. 

Upaya optimalisasi dari segi intensifikasi 

yang berimplikasi pada pemungutan pajak 

perhotelan sangat perlu diperhatikan dan 

diperhitungkan dalam penerimaan pajak 

yang berkontribusi dalam meningkatakan 

PAD di Kabupaten Magetan berjalan 

maksimal. 

Permasalahan yang akan dijawab 

dalam penelitian ini adalah “Apa upaya 

optimalisasi pemungutan pajak oleh 

BPPKAD dalam meningkatkan kontribusi 
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pajak perhotelan terhadap pajak daerah 

sebagai penunjang penerimaan Pendapatan 

Asli Daerah di Kabupaten Magetan”. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mendeskripsikan pelaksanaan strategi 

BPPKAD dalam optimalisasi pemungutan 

pajak atas jasa perhotelan dan pencapaian 

hasil kontribusi pajak hotel terhadap pajak 

daerah dalam menunjang PAD di 

Kabupaten Magetan. Manfaat penelitian 

ini diharapkan memberikan manfaat secara 

akademis dan secara praktis sebagai 

berikut: 

Manfaat Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan 

mampu memberikan sumbangan 

pemikiran dalam  pengembangan ilmu, 

khususnya ilmu Administrasi Negara dan 

penelitian ini diharapkan dapat dipakai 

sebagai bahan informasi dalam 

memperluas wawasan sebagai bahan 

referensi bagi peneliti lain dalam mengkaji 

tentang optimalisasi pemungutan pajak 

atas jasa perhotelan dalam upaya 

menunjang Pendapatan Asli Daerah.   

Manfaat Praktis 

Penelitian ini dapat dijadikan 

manfaat bagi BPPKAD dalam terus 

meningkatkan kinerjanya dalam upaya 

strategi optimalisasi pemungutan pajak 

berjalan maksimal dan dapat memberikan 

informasi yang digunakan sebagai 

pedoman dalam melakukan upaya 

perbaikan program pemungutan pajak di 

Kabupaten Magetan. 

Penelitian ini menggunakan 

metode penelitian kualitatif dan tipe 

penelitian deskriptif. Objek penelitian 

dalam lokasi penelitian ini dilakukan di 

Kabupaten Magetan. Dalam penelitian ini 

peneliti mengumpulkan  informasi dengan 

dibutuhkan 12 informan berasal dari 

BPPKAD, DISPARBUD dan pengelola 

hotel di Kabupaten Magetan. Teknik 

penentuan informan dilakukan secara 

purposive sampling. Data dikumpulkan 

dengan metode observasi, wawancara dan 

dokumentasi selanjutnya dilakukan 

analisis data dari penyajian data kemudian 

penarikan kesimpulan. 

 

Otonomi Daerah 

Dalam teori otonomi daerah yang 

dikemukakan oleh Rian Nugroho 

Djijowijoto (2000:46), memberikan 

pembedaan antara otonomi daerah dan 

local state governance. Dikemukakan 

bahwa otonomi daerah dapat diartikan 

sebagai hak wewenang dan kewajiban 

daerah untuk mengatur dan mengurus 

rumah tangganya sendiri sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang 

berlaku yang mencangkup hak untuk 

memanajemen daerahnya dan tanggung 

jawab atas kegagalan dalam memanajemen 

daerahnya. Adapun local state governance 

diartikan sebagai pemerintah di daerah 

yang merupakan perpanjangan tangan dari 

pemerintah pusat.  

 Merujuk pada Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah, dijelaskan  Otonomi 

daerah adalah hak, wewenang, dan 

kewajiban daerah otonom untuk mengatur 

dan mengurus sendiri urusan pemerintahan 

dan kepentingan masyarakat setempat 

dalam sistem Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Sedangkan daerah otonom 

adalah kesatuan masyarakat hukum yang 

mempunyai batas-batas wilayah yang 

berwenang mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

setempat menurut prakarsa sendiri 

berdasarkan aspirasi masyarakat dalam 

sistem Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

 Otonomi daerah dapat diartikan 

sebagai peran pemerintah daerah yang  

memiliki tugas dalam bertanggung jawab 

atas kemajuan pembangunan daerah dan 

menciptakan kemandirian daerah dengan 

sistem manajemen yang efektif, 

kewenangan yang disesuaikan dengan 

kewenangan pusat dan daerah termasuk 

kewenangan keuangan daerah. Sehingga 

pelaksanaan otonomi daerah mewujudkan 

sistem tata kelola pemerintahan yang baik 

(good governance) dengan meningkatnya 

kemandirian dan kemampuan daerah 

diharapkan terus memajukan daerahnya 
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secara efektif dan efisien dalam 

pengelolaan daerahnya. 

 

Otonomi Keuangan Daerah 

Peran keuangan daerah menjadi ciri 

utama dalam memberikan gambaran 

statistik pengelolaan keuangan daerah 

untuk melihat kemampuan dan 

kemandirian keuangan daerah otonom. 

menurut Hendra Karianga (2013:21), 

tujuan dalam pengelolaan keuangan daerah 

adalah mewujudkan keuangan daerah yang 

tertib, taat pada peraturan perundang-

undangan, efisien, ekonomis, efektif, 

transparansi, keadilan dan bertanggung 

jawab dengan memperhatikan keadilan, 

kepastian dan kemanfaatan bagi 

masyarakat.  

Pengelolaan keuangan daerah 

merujuk pada Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

kewenangan daerah adalah keseluruhan 

kegiatan pengelolaan keuangan daerah 

meliputi perencanaan, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan, pertanggung 

jawaban, dan pengawasan keuangan 

daerah.  

Pengelolaan keuangan daerah 

dilaksanakan dalam suatu sistem yang 

terintegrasi, optimalisasi  penerimaan 

daerah pelaksanaan dengan pengambilan 

penetapan kebijakan, penatausahaan, 

mendorong upaya peningkatan 

profesionalisme dalam penyelenggaraan 

tugas pemerintah, pelaporan, pertanggung 

jawaban dalam pengelolaan keuangan 

daerah yang akutantabel dan transparan, 

dan pengawasan keuangan daerah yang 

berpedoman pada ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

Pendapatan Asli Daerah 

Menurut Halim (2004:56), 

Pendapatan Asli Daerah merupakan semua 

pendapatan yang berasal dari sumber 

ekonomi asli daerah. Sehingga penerimaan 

daerah yang berasal dari daerahnya sendiri 

harus dikelola dan digali secara optimal, 

lebih lanjutnya menurut Mardiasmo 

(2002), “strategi untuk mengoptimalkan 

kekayaan daerah” diantaranya meliputi: 

1. Identifikasi dan inventarisasi nilai 

potensi daerah 

2.  Adanya sistem informasi 

manajemen aset daerah 

3.  Pemanfaatan potensi daerah 

4. Melibatkan berbagai profesi atau 

keahlian yang terkait seperti 

auditor internal dan penilai  

PAD bersumber pada pajak daerah, 

retribusi daerah, hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-

lain PAD yang sah. Kelompok Dana 

Perimbangan dari Dana Bagi Hasil, Dana 

Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. 

Sedangkan lain-lain Pendapatan Daerah 

yang sah merupakan seluruh pendapatan 

daerah selain PAD dan dana perimbangan, 

yang meliputi hibah, dana darurat, dan 

lain-lain pendapatan yang ditetapkan 

pemerintah.  

Pajak daerah sebagai potensi yang 

memiliki kontribusi sangat tinggi di 

daerah, Pajak daerah memberikan 

kontribusi terbesar terhadap penerimaan 

asli daerah, maka dari itu pemerintah 

daerah dapat mengembangkan menggali 

potensi dari sumber pendapatan daerah 

dari kontribusi pajak daerah. Menurut 

Aristanti Widyaningsih (2011:3), pajak 

daerah adalah pajak-pajak yang dikelola 

oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat 

Provinsi maupun Kabupaten/Kota.  

Kriteria Pajak Daerah secara 

spesifik diuraikan K.J. Davey (1988:4), 

dalam bukunya Financing Regional 

Government, yang terdiri dari 4 (empat) 

hal yaitu : 

1. Pajak yang dipungut oleh 

pemerintah daerah berdasarkan 

pengaturan dari daerah sendiri. 

2. Pajak yang dipungut berdasarkan 

peraturan pemerintah pusat tetapi 

penetapan tarifnya dilakukan oleh 

pemerintah daerah. 

3. Pajak yang ditetapkan dan atau 

dipungut oleh pemerintah daerah. 

4. Pajak yang dipungut dan 

diadministrasikan oleh pemerintah 
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pusat tetapi hasil pungutannya 

diberikan kepada pemerintah 

daerah.  

 

Kebijakan Perpajakan. 

 Kebijakan perpajakan dapat 

digunakan sebagai alat untuk melihat 

prospek demokrasi dan keberlanjutan 

demokratisasi dalam tataran praktis-

instrumentatif. Sebagai instrumen untuk 

mencapai tujuan dalam meningatkan 

penerimaan maka tujuan kebijakan 

perpajakan menyeimbangkan secara 

optimal dan profesional dalam 

menghimpun penerimaan, mendorong 

investasi dan menciptakan keadilan. 

Penyusunan peraturan perpajakan 

memerlukan syarat ekonomis, yuridis dan 

keuangan (finansiel). Syarat yuridis 

terpenuhi manakala peraturan mempunyai 

kriteria adil bila diterapkan dan adanya 

kepastian hukum, sedangkan syarat 

ekonomis dapat dipenuhi apabila pajak 

harus dapat dibayar dari penghasilan 

rakyat (volksinkomen) dan tidak boleh 

mengurangi kekayaan rakyat, tidak 

menghalangi lancarnya perdagangan dan 

perindustrian, tidak merugikan 

kebahagiaan rakyat. 

 

Optimalisasi Pemungutan Pajak Hotel 

 Menurut Connolly and Munro 

(1999:172), menjelaskan bahwa pajak 

memiliki peran penting dalam 

pembangunan ekonomi suatu 

negara/daerah. Pencapaian dalam sasaran 

dan target pembangunan tidak dapat 

dicapai secara optimal apabila tidak 

didukung oleh adanya penerimaan pajak. 

Sehingga penerimaan pajak merupakan 

peran yang berpotensi di daerah sebagai 

primadona dalam meningkatkan 

penerimaan daerah. Pajak dipungut dari 

wajib pajak selaku orang pribadi pemilik 

usaha maupun badan.  

 Dukungan sektor pariwisata 

sebagai magnet investor untuk mendirikan 

usaha di kawasan pariwisata, terutama 

usaha perhotelan. Dimana usaha tersebut 

dijadikan primadona di beberapa daerah 

terutama berkawasan pariwisata. Sehingga 

pelaku usaha hotel secara berkewajiban 

untuk mematuhi peraturan dari kebijakan 

pemerintah daerah tentang pungutan pajak 

maupun lainnya. Pajak hotel menurut 

Betty Rahayu (2011:40), merupakan salah 

satu dari sekian pajak yang ada di daerah 

dimana keberadaanya sangat penting 

sebagai sumber penerimaan daerah atau 

Pendapatan Asli Daerah. Menurut 

Retnaningtyas Widuri (2008:68), pajak 

hotel merupakan dasar pengenaan pajak 

atas pelayanan yang disediakan hotel, 

pajak yang dikenakan atas setiap 

penggunaan jasa atau fasilitas yang 

disediakan hotel tanpa memperhatikan 

kondisi wajib pajak, sehingga pajak hotel 

adalah pajak objektif. Pajak hotel dipungut 

dari pengusaha hotel sebagai wajib pajak 

yang merupakan orang pribadi atau badan 

yang mengusahakan hotel dan diterima 

oleh pemerintah daerah, dana pajak 

tersebut digunakan untuk keperluan dalam 

pembangunan daerah. 

 Penulis mengambil 4 indikator 

utama untuk dalam pengukuran 

intensifikasi yaitu pada sistem dan 

prosedur pelaksanaan pemungutan pajak, 

pengawasan, pelayanan perpajakan dan 

kualitas petugas pemungut pajak, berikut 

akan dijelaskan dari masing-masing 

indikator: 

 

Sistem dan Prosedur Pelaksanaan 

Pemungutan Pajak 

 Sistem pemungutan pajak dengan 

pelaksanaan self assesment dimana wajib 

pajak diberikan wewenang dalam 

menentukan sendiri besarnya pajak dan 

berkewajiban melakukan penyampaian 

pajak dengan menghitung, menyetor dan 

melapor sendiri pajak terutangnya serta 

pelaksanaan pemungutan pajak 

dilaksanakan dengan prosedur yang tidak 

berbelit agar tidak memberatkan beban 

wajib pajak dalam menyetorkan pajak 

terutangnya dan sesuai dengan asas 

pemungutan pajak yaitu asas kesamaan 

dan keadilan,asas kepastian hukum,asas 
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tepat waktu, dan asas ekonomi atau 

efisiensi. 

 

Pelaksanaan Pengawasan 

 Pelaksanaan pengawasan 

merupakan sebuah evaluasi dari kegiatan 

pemungutan pajak sebagai menimalisir 

terjadinya penyimpangandari wajib pajak 

maupun para petugas wajib pajak yang 

harus dilakukan dan dilaksanakan secara 

efektif, hal tersebut sesuai dengan 

penjelasan dari Sondang P. Siagian (2007), 

sebagai berikut: 

1. Pengawasan harus merefleksikan 

sifat dari berbagai kegiatan yang 

diselenggarakan 

2. Pengawasan harus segera 

memberikan petunjuk tentang 

kemungkinan adanya deviasi dari 

rencana 

3. Pengawasan harus menunjukkan 

pengecualian pada titik strategis 

tertentu 

4. Objektivitas dalam melakukan 

pengawasan 

5. Keluwesan pengawasan 

6. Pengawasan harus 

memperhitungkan pola dasar 

organisasi 

7. Efisiensi pelaksanaan pengawasan 

8. Pemahaman system pengawasan 

oleh semua pihak yang terlibat 

9. Pengawasan mencari apa yang 

tidak beres 

10. Pengawasan harus bersifat 

membimbing 

 

Meningkatkan EfisiensiPelayanan 

Perpajakan 

 Upaya dalam meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak dapat dilakukan 

dengan peningkatan efisiensi  kualitas 

pelayanan terhadap wajib pajak. Pelayanan 

merupakan kegiatan dalam meningkatkan 

kemudahan wajib pajak untuk 

penyampaian pajaknya dalam memberikan 

fasilitas ataupun sarana dan prasarana 

pendukung untuk kemudahan proses 

pemungutan pajak dan kualitas dan 

produktivitas petugas pemungut pajak 

dalam melayani secara prima setiap 

kegiatan pemungutan pajak agar 

tercapainya optimalisasi dalam pelayanan 

perpajakan terhadap kepuasan tujuan 

dalam pelaksanaan kegiatan. Pemanfaatan 

setiap fasilitas-fasilitas yang disediakan 

dalam mempermudah dalam proses 

penyampaian pajak akan mempengaruhi 

tingkat kepatuhan wajib pajak. 

 

Meningkatkan Kualitas Petugas 

Pemungut Pajak 

 Mendayagunakan SDM petugas 

perpajakan sangat dibutuhkan dalam 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak 

sehingga petugas pemungut pajak harus 

dituntut memiliki kualitas dan integritas 

SDM yang baik dalam melayani setiap 

kegiatan perpajakan. kualitas pemungut 

pajak sangat berpengaruh dalam kepatuhan 

wajib pajak menurut Agus Nugroho 

Jatmiko (2006), yang menunjukkan bahwa 

persepsi tentang kualitas pemungut pajak 

terhadap pelayanan berpengaruh positif 

terhadap kepatuhan wajib pajak.   

 

Hubungan Pemungutan Pajak dan 

Kemandirian daerah 

 Peran pajak sebagai pilar 

pembangunan daerah yang semakin 

penting. Komitmen pemerintah daerah 

untuk menjadikan penerimaan pajak 

sebagai tulang punggung dalam 

pembiayaan kegiatan pemerintahan dan 

pembangunan. Mengingat pentingnya 

pajak dalam menunjang perekonomian 

negara di tengah beban biaya 

pembangunan yang semakin meningkat, 

pemerintah merasa perlu melakukan 

reformasi perpajakan. Reformasi 

diantaranya perundang-undangan pajak, 

modernisasi organisasi dan sistem 

administrasi, serta peningkatan integritas 

sumber daya manusia.  

 Kemandirian daerah berhubungan 

dengan adanya kesadaran dan kepedulian 

masyarakat untuk membayar pajak 

dikarenakan pajak sebagai peran yang 

penting dalam pembiayaan secara 

dominan. Dengan optimalnya proses 
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perpajakan sehingga akan terciptanya 

Pembangunan daerah dan mewujudkan 

kesejahteraan masyarakat dengan 

tersedianya fasilitas pelayanan publik 

sebagai perwujudan timbal balik dari 

masyarakat dalam ikut berpartisipasi dan 

memenuhi hak dan kewajibannya sebagai 

wajib pajak. 

 

KESIMPULAN 

 

 Berdasarkan pembahasan dari 

penyajian data dan analisis data 

sebelumnya maka dapat disimpulkan 

Upaya optimalisasi dalam intensifikasi 

pemungutan pajak oleh BPPKAD 

Kabupaten Magetanbelum sepenuhnya 

berjalan secara optimal, hal tersebut 

terkendala pada faktor eksternal maupun 

internal.Secara rinci akan dijabarkan 

penilaian dan pengukuran strategi 

intensifikasi pajak darihasil penerimaan 

pajak hotel terhadap PAD,sistem dan 

prosedur pemungutan pajak Hotel, 

pelaksanaan pengawasan, pelayanan 

perpajakan,dan produktivitas petugas 

pemungutan pajaksebagai berikut: 

1. Penerimaan Pajak Hotel Dalam 

Menunjang PAD 

Penerimaan pajak hotel pada tahun 

2010-2014 pertumbuhannya tidak 

naik secara signifikan dengan 

kondisi fluktuatif. Kontribusi pajak 

hotel terhadap pajak daerah selama 

lima tahun rata-rata sebesar 

17,79% dan mengalami penurunan 

setiap tahunnya. Jika dilihat dari 

kontribusi pajak hotel terhadap 

PAD setiap tahunnya juga relatif 

kecil, dimana pada tahun 2014 

mengalami penurunan sebesar 

0,74%. 

2. Sistem dan Prosedur pelaksanaan 

pemungutan Pajak Hotel 

Pelaksanaan sistem pemungutan 

pajak hotel menggunakan sistem 

self assesment dengan memberikan 

wewenang kepada wajib pajak 

untuk menghitung dan melaporkan 

jumlah pajaknya sendiri, dan 

BPPKAD memiliki tugas dalam 

melakukan evaluasi dan 

pengawasan atas SPTPD dari wajib 

pajakuntuk menimalkan potency 

lost sebagai upaya menimalisir 

terjadi kecurangan. Belum 

efisiennya pada mekanisme 

penyampaian pajak secara manual 

dan masih adanya wajib pajak 

menganggap tata cara penyampaian 

pajak memiliki alur yang berbelit-

belit sehingga belum maksimalnya 

penyampaian pajak secara 

birokrasi. 

3. Pengawasan Pajak Hotel 

BPPKAD memiliki strategi dalam 

pengawasan yang terkoordinir 

cukup baik secara eksternal yaitu 

dengan pengawasan dilakukan 

dalam bentuk pengawasan secara 

langsung maupun tidak langsung 

diantaranya pengawasan melalui 

massa pajak, penggunaan bon/bill, 

dan silent operation, dan secara 

internal mengawasi kinerja petugas 

pajak. 

4. Pelayanan Perpajakan 

Pelayanan perpajakan terkendala 

pada jumlah akomodasi dan tenaga 

kerja lapangan. Kurangnya 

kegiatan sosialisasi secara persuasif 

terhadap wajib pajak dan 

kurangnya pemanfaatan media 

internet atau media sosial sebagai 

ruang sosialisasi penyampaian 

informasi kepada publikatas 

dokumentasi kegiatan dan 

pengetahuan tentang perpajakan. 

5. Petugas Pemungut Pajak 

Kualitas produktivitas SDM masih 

belum optimal, dengan ketidak 

seimbangan jumlah SDM dan 

kualitas SDM, sehingga pelayanan 

pemungutan pajak belum berjalan 

maksimal. 

 

IV.2. Saran 

 Berdasarkan hasil dari pembahasan 

dan kesimpulan diatas, maka selanjutnya 

peneliti akan memberikan saran mengenai 
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hasil dari penelitian yang dibahas tentang 

pelaksanaan optimalisasi pemungutan 

pajak sebagai berikut: 

1. Meningkatkan partisipasi dan 

kepercayaan masyarakat melalui 

pembinaan kegiatan sosialisasi 

secara langsung dengan pendekatan 

secara persuasif terhadap 

masyarakat pada umumnya dan 

wajib pajak khususnya yang 

diadakan rutin dan berkelanjutan 

serta penyediaan sarana dan 

prasarana yang memadai dan 

tersedia ruang publikasi dengan 

diskusi tentang pajak melalui 

media website, email, dan social 

media yang dikelola oleh BPPKAD 

secara update dan transparan serta 

mudah diakses oleh publik. 

2. Peningkatan kualitas pelayanan 

administrasi perpajakan dengan 

penyederhanaan alur prosedur 

perpajakan dan pengembangan 

sistem penyampaian pajak secara 

online dalam mempermudah 

transaksi pajak yang menciptakan 

kenyamanan, kemudahan dalam 

proses pengawasan dan kepuasan 

wajib pajak, sehingga 

meningkatkan kepatuhan wajib 

pajakserta penambahan sarana dan 

prasarana dalam menunjang proses 

pemungutan pajak. 

3. Penambahan jumlah pegawai 

dalam rekrutmen pegawai yang 

selektif sesuai potensi SDM 

dengan bidang yang diperlukan 

BPPKAD dan pengawasan secara 

intensif terhadap para pegawai 

BPPKAD untuk peningkatan 

kualitas, kuantitas dan integritas 

SDM dalam pelatihan dan 

pengembangan SDM untuk 

menciptakan kondisi pelayanan 

pajak yang prima dan produktif. 
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