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RINGKASAN 

 

Nurul Haris Wahyuningtyas, 2018 Optimalisasi Peran Badan Pendapatan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban dalam 

Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Hotel di Kabupaten Tuban (Studi 

Pada Kantor BPPKAD kabupaten Tuban, Kartika Putri Kumalasar., 

SE.,MSA.,AK. 124 halaman + xvi 

 Penelitian ini di dasari oleh penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Tuban. 

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang 

Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Pajak Hotel adalah  pajak  atas  pelayanan  

yang  di sediakan oleh  hotel. Dalam memenuhi penerimaan daerah wajib pajak 

harus mematuhi kewajibannya. Penelitian ini berfokus pada Peran BPPKAD 

Kabupaten Tuban dalam mengatasi Kurangnya kepatuhan wajib pajak Hotel di 

Kabupaten Tuban. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif 

dengan pendekatan deskriptif untuk menjelaskan permasalahan yang terjadi. 

Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Tuban. Hasil penelitian ini adalah Kurang 

optimalnya Peran dari BPPKAD Kabupaten Tuban sehingga mengakibatkan 

kurangnya kesadaran dari wajib pajak untuk patuh membayar pajak. Pengadaan 

sistem yang bertujuan merekam data dari wajib pajak belum dapat menyelesaikan 

permasalahan tentang kurangnya kepatuhan wajib pajak.  

 Berdasarkan hasil penelitian, BPPKAD Kabupaten Tuban diharapkan 

melakukan evaluasi kembali mengenai kinerja dari pegawai BPPKAD, lebih 

sering melakukan sosialisasi agar wajib pajak juga dapat mengenal para pegawai 

yang memungut pajak.dengan demikian diharapkan wajib pajak juga dapat sadar 

akan kewajibannya membayar pajak 

 

Kata Kunci: Optimalisasi, Peran, BPPKAD, Pajak Hotel dan Pajak Daerah 
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SUMMARY 

 

Nurul Haris Wahyuningtyas, 2018 Optimizing the Role of Income Management 

of Finance and Asset of Regency of Tuban in Increasing Hotel Taxpayer 

Compliance in Tuban Regency (Study At BPPKAD Office of Tuban Regency, 

Kartika Putri Kumalasar., SE., MSA., AK. 124 pages + xvi 

This research is based on the acceptance of Hotel Tax in Tuban Regency. Based 

on the Law of the Republic of Indonesia Number 28 Year 2009 About Regional 

Taxes and Local Taxes The hotel tax is a tax on services provided by the hotel. In 

fulfilling the regional revenue the taxpayer must comply with his obligations. This 

research focuses on the role of BPPKAD of Tuban Regency in overcoming the 

lack of compliance of Hotel taxpayers in Tuban Regency. This research uses 

qualitative research method with descriptive approach to explain the problem that 

happened. This research was conducted at the Office of Regional Finance and 

Asset Management Board (BPPKAD) of Tuban Regency. The result of this 

research is Less Optimal The role of BPPKAD of Tuban Regency resulted in the 

lack of awareness of taxpayers to obediently pay taxes. Procurement system that 

aims to record data from the taxpayer has not been able to solve the problem 

about the lack of taxpayer compliance. 

Based on the results of research, BPPKAD Tuban Regency is expected to re-

evaluate the performance of BPPKAD employees, more often socialize so that 

taxpayers can also recognize the employees who levy the tax. Thus expected 

taxpayers are also aware of their obligations to pay taxes 

 

Keywords: Optimization, Role, BPPKAD, Hotel Tax and Local Tax 
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       BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pembangunan ekonomi daerah merupakan titik awal pelaksanaan 

pembangunan, sehingga suatu daerah diharapkan dapat mengetahui potensi dan 

apa yang menjadi kebutuhan di daerahnya. Menurut Undang-undang Nomor 34 

Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, menjelaskan bahwa dengan adanya 

otonomi daerah, pembangunan ekonomi daerah dapat terwujud melalui 

pengelolaan sumber-sumber daerah. Otonomi daerah merupakan kewenangan 

daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri kepentingan masyarakat 

menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

 Konsekuensi dari penerapan otonomi daerah yaitu setiap daerah dituntut 

untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai urusan 

rumah tangganya sendiri. Peningkatan ini ditunjukan untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan publik, sehingga dapat menciptakan tata pemerintahan yang 

lebih baik (good governance). Oleh sebab itu diperlukan berbagai macam usaha 

untuk meningkatkan pendapatan dari sumber-sumber pendapatan daerah, salah 

satunya dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Suatu daerah 

diharapkan mampu mengelola sumber PAD secara optimal untuk mengurangi 

ketergantungan kepada pemerintah pusat(Kabartuban, 2014). 
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Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan 

keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang dimaksud dengan PAD 

adalah pendapatan yang diperoleh daerah dengan dipungut berdasarkan peraturan 

daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD diharapkan dapat 

terus meningkat secara riil, sehingga pemerintah daerah perlu melakukan usaha-

usaha dalam peningkatan PAD tersebut. Sumber Pendapatan Asli Daerah berasal 

dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan ditambah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sumber PAD 

yang paling berpengaruh di kabupaten Tuban adalah Pajak Daerah. Hal tersebut 

dapat di buktikan dalam tabel 1.1 

Tabel 1.1 Data target dan realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tuban 

No 
Jenis Pendapatan asli 

Daerah (PAD) 

Target 

Penerimaan 2016 

(Rp) 

Realiasi 

Penerimaan 2016 

(Rp) 

1 Pajak Daerah 
161,492,051,520,00 173,837,492,597,60 

2 Retribusi Daerah 
19,029,827,549,00 21,916,473,831,00 

3 

Hasil Pengelolaan Kekayaan 

Daerah yang Dipisahkan 

11,081,531,774,73 11,081,531,774,74 

4 

lain-lain pendapatan asli 

daerah yang sah 

146,621,901,191,38 157,297,798,686,50 

Sumber: Diolah Peneliti 2017 

Berdasarkan dari tabel di atas bahwa dari jenis Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) Kabupaten Tuban yang memiliki potensi paling tinggi adalah Pajak 

Daerah yaitu sebesar 173,837,492,597 dari target sebesar 161,492,051,520 , 

pendapatan daerah yang memiliki potensi selanjutnya adalah lain-lain pendapatan 
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asli daerah yang sah, kemudian Retribusi Daerah dan yang terakhir adalah Hasil 

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 

Jenis-jenis pajak daerah yang ditetapkan di Kabupaten Tuban yaitu: Pajak 

Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, 

Pajak Parkir, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Pajak Air  Bawah Tanah, Pajak 

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Sarang Burung 

Walet 

Penelitian ini difokuskan kepada penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten 

Tuban. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 

Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Pajak Hotel adalah  pajak  atas  

pelayanan  yang  di sediakan oleh  hotel. Pengertian hotel sendiri adalah  fasilitas  

penyedia  jasa penginapan/peristirahatan  termasuk  jasa  yang terkait  lainnya  

dengan  dipungut  bayaran,  yang mencakup juga motel, losmen, gubuk 

pariwisata, wisma  pariwisata,  pesanggrahan,  rumah penginapan  dan  

sejenisnya,  serta  rumah  kos dengan  jumlah  kamar  lebih  dari  10  (sepuluh).  

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan Peneliti bahwa salah satu 

jenis pajak daerah yang memiliki peningkatan di Kabupaten Tuban saat ini adalah 

Pajak Hotel. Potensi Pajak Hotel di Kabupaten Tuban menunjukkan bahwa 

penerimaan pajak Hotel selalu melampaui target dan cenderung meningkat. 

Walaupun pendapatan dari pajak hotel di kabupaten Tuban selalu melebihi target 

setiap tahunya, namun dari data yang diperoleh menunjukkan persentase 
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penerimaan pajak hotel cenderung mengalami penurunan. Hal tersebut dibuktikan 

dalam tabel 1.2 

Tabel 1.2 Data persentase penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Tuban Tahun 

2013-2016 

No Tahun 

Penerimaan 

Target 

Penerimaan 

(Rp) 

Realisasi 

Penerimaan 

(Rp) 

Persentase 

Penerimaan Pajak 

Hotel (%) 

1 2013 611.050.000 765.377.334 125,26 

2 2014 815.604.000 946.493.263 116,05 

3 2015 790.450.000 858.869.039 108,66 

4 2016 912.862.000 1.007.486.181 110,37 

Sumber: Diolah Peneliti, 2017 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terjadi penurunan jumlah 

Presentase penerimaan pajak hotel pada tahun 2014 dan tahun 2015 dengan rata-

rata penurunan mencapai 8,3% per tahunnya kemudian mengalami peningkatan 

pada tahun 2016 sebesar 1,71%. Persentase penerimaan pajak hotel dapat 

diperoleh dari perbandingan target penerimaan dengan realisasi penerimaan pajak 

hotel 

Jumlah realisasi penerimaan pajak hotel selalu meningkat, tetapi tidak 

dengan persentase penerimaan pajak hotelnya. Persentase penerimaan pajak hotel 

menurun setiap tahunnya, Menurut salah satu Pegawai BPPKAD Kabupaten 

Tuban  bahwa penurunan persentase penerimaan pajak hotel di karenakan oleh 

kurangnya kepatuhan wajib pajak hotel dalam membayarkan pajaknnya. Target  

penerimaan Pajak Hotel ditentukan dengan menyesuaikan penerimaan  pada 

tahun-tahun sebelumnya. Penentuan target penerimaan Pajak Hotel ditentukan 

oleh dinas pendapatan, walaupun penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Tuban 

selalu mencapai target namun hal tersebut dirasa masih belum cukup. Ada 
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beberapa wajib Pajak Hotel di Kabupaten Tuban belum memenuhi kewajibanya 

untuk membayar pajaknya ataupun sudah melakukan tetapi tidak sesuai dengan 

jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan.  

Tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain 

yaitu: besarnya penghasilan, tarif pajak, persepsi wajib pajak atas penggunaan 

uang pajak, perlakuan perpajakan, pelaksanaan penegakan hukum, berat (ringan) 

sanksi perpajakan, dan kelengkapan dan keakuratan database (AIm, Bahl, Murray. 

1990; AIm, Jackson, McKee. 1992; Witte dan Woodbury (1985), Dubin dan 

Wilde (1988), Andreoni et al. 1998; Alm.1991). 

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) 

Kabupaten Tuban adalah badan yang berwenang mengelola penerimaan 

pendapatan Kota Tuban. BPPKAD Kabupaten Tuban  memiliki  tugas pokok  dan  

fungsi  sebagai  pemeran  utama dalam  proses  penyusunan  dan  pelaksanaan 

kebijakan  daerah  di  bidang  penerimaan dan pendapatan Kabupaten Tuban. 

Tugas pokok dan fungsi  tersebut  berguna  untuk  memaksimalkan penerimaan  

dan  pendapatan Kabupaten Tuban   yang  berdampak  pada  pembangunan  

daerah. Salah satu tugas utama BPPKAD Tuban saat ini adalah mencari cara agar 

wajib pajak hotel yang ada di Kabupaten Tuban seluruhnya patuh membayar 

pajak hotel, dengan tujuan untuk meningkatkan Pendapatan Daerah dari sektor 

pajak. 

Peningkatan penerimaan daerah dari sektor pajak diperlukan karena 

penerimaan pajak merupakan sumber utama penerimaan APBD. Untuk menjamin 

hal tersebut, kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu kunci keberhasilan 
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Pemerintah dalam menghimpun penerimaan pajak. Berdasarkan pemaparan 

diatas, peneliti ingin melakukan penelitian mengenai peran yang dilakukan oleh 

BPPKAD kabupaten dalam meningkatkan kepatuhan wajib Pajak Hotel di 

kabupaten Tuban, hal tersebut bertujuan untuk mengetahui upaya apa saja yang 

dilakukan BPPKAD dalam meningkatkan kepatuhan wajib Pajak Hotel di 

kabupaten Tuban dan bagaimana peran BPPKAD  untuk mengatasi masalah 

kurangnya kepatuhan wajib Pajak Hotel di Kabupaten Tuban. Sehingga dalam 

penelitian ini judul yang diambil adalah “Optimalisasi Peran Badan 

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban 

Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Di Kabupaten Tuban” 

B.  Perumusan Masalah 

Berdasarkan  masalah yang telah diuraikan dalam latar belakang penelitian 

ini, maka rumusan masalah yang dalam penelitian ini adalah: 

1. Apa upaya yang dilakukan BPPKAD Kabupaten Tuban dalam 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak hotel di kabupaten tuban? 

2. Apa kendala yang dihadapi oleh BPPKAD Kabupaten Tuban dalam 

meningkatkan kepatuhan Pajak Hotel di Kabupaten Tuban? 

3. Bagaimana optimalisasi peran BPPKAD dalam meningkatkan kepatuhan 

wajib pajak hotel di Kabupaten Tuban? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan BPPKAD dalam meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak hotel di Kabupaten Tuban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh BPPKAD dalam 

meningkatkan kepatuhan pajak hotel di Kabupaten Tuban. 

3. Untuk mengetahui bagaimana optimalisasi peran BPPKAD dalam 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak hotel di Kabupaten Tuban. 

D. Kontribusi Penelitian 

 Hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi bagi 

masyarakat, antara lain: 

1. Kontribusi Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan 

tentang Pendapatan Pajak Hotel di Kabupaten Tuban dan upaya yang 

dilakukan oleh badan yang berwenang, dalam hal ini adalah BPPKAD 

Kabupaten Tuban untuk menangani masalah-masalah yang muncul dalam 

peningkatan kepatuhan wajib pajak Hotel di Kabupaten Tuban. 

2. Kontribusi Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan suatu sumbangan 

pemikiran bagi Pemerintah khususnya Pemerintah kabupaten Tuban untuk 

meningkatkan perannya dalam melakukan pemungutan pajak Hotel, serta 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi wajib pajak 

khususnya wajib pajak Hotel di Kabupaten Tuban agar dapat memahami 

peran dari BPPKAD Kabupaten Tuban dan menjalankan kewajibanya dengan 

baik dan benar.  
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E. Sistematika Pembahasan 

 Sistematika penulisan dimaksudkan agar pembaca dapat mengetahui 

secara jelas gambaran masing-masing bab. Garis besar Sistematika penulisan ini 

diuraikan sebagai berikut: 

 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika pembahasan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini membahas mengenai penelitian sejenis yang pernah 

dilakukan sebelumnya, teori-teori, dan kerangka pemikiran yang 

menjadi landasan pemikiran terkait dengan permasalahan yang 

dibahas dalam penelitian ini. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini peneliti memaparkan metode penelitian yang 

digunakan peneliti dalam melakukan penelitian. Metode 

penelitian yang digunakan meliputi jenis penelitian, fokus 

penelitian, pemilihan lokasi, sumber data, teknik pengumpulan 

data, instrumen penelitian, metode analisis data, dan keabsahan 

data. 
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  BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Empiris 

Untuk menunjang analisis dan landasan teori yang ada, maka diperlukan 

penelitian terdahulu sebagai pendukung bagi penelitian ini. Berkaitan dengan 

pajak hotel terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. 

1. Putri, Knadji dan Darono  (2014) dalam penelitiannya mengkaji tentang  

Analisis Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Sebagai 

Sumber Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini membahas tentang : 

a. Bagaimana kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan 

periode 2006-2013 ? 

b. Bagaimana efektivitas pajak hiburan tahun 2006-2013 ? 

Adapun hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1) pemerintah Kota Malang belum mengoptimalkan potensi yang 

dimiliki oleh pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan sebagai 

salah satu sumber penerimaan pendapatan asli daerah selama 

periode 2006-2013. 

2) Rata-rata efektivitas pajak hiburan dari tahun 2006 hingga 2013 

adalah sebesar 114,10%. Persentase ini menunjukkan kriteria 

tingkat efektivitas pajak hiburan berada pada kriteria sangat efektif 

dari tahun 2008-2013, kecuali pada tahun 2006 yang hasil 

menunjukkan berada di bawah 100%. 
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2 Wijaya, Djudi dan Maulinarhadi (2014) dalam penelitianya mengkaji 

Peran Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Dalam Upaya Peningkatan 

Pajak Hiburan. Penelitian ini membahas tentang : 

a. Bagaiman Peran Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Dalam Upaya 

Peningkatan Pajak Hiburan. 

Penelitian tersebut memiliki kesimpulan sebagai berikut: 

1) Dinas Pendapatan daerah Kota Batu telah melakukan beberapa 

upaya ekstensifikasi dan ekstensifikasi pajak hiburan. 

2) Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi yang dilakukan oleh Dinas 

Pendapatan daerah Kota Batu, terdapat beberapa hambatan atau 

kendala yang dialami dalam prakteknya yaitu anggaran Dinas 

Pendapatan daerah Kota Batu yang Terbatas dan kurangnya 

pemahaman wajib pajak yang suka menghindar untuk dikenakan 

pajak 

3 Khairunnisa (2011) dalam penelitianya membahas tentang Pajak Hotel 

Dan Pajak Restoran Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Penelitian ini membahas tentang : 

a. Bagaimana strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di 

Kota Bandung dari sektor Pajak Hotel dan Pajak Restoran ? 

b. Bagaimana cara mengoptimalkan pengembangan potensi pariwisata di 

Kota Bandung ? 

 Hasil dari penelitian ini adalah : 
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1) Strategi yang digunakan untuk meningkatkan pendapatan pajak 

hotel di kota bandung adalah dengan meningkatkan promosi 

pariwisata serta keberadaan hotel dan restoran Kota Bandung 

dengan memanfaatkan perkembangan sistem informasi dengan 

kualitas promosi yang lebih efektif, memanfaatkan kebijakan 

otonomi daerah yang seluas-luasnya dengan menggunakan SDM 

yang memadai dan potensi wisata daerah Kota Bandung untuk 

menarik wisatawan domestik dan internasional, pemanfaatan 

teknologi informasi dalam pelaksanaan, pengawasan, dan 

pengendalian pemungutan pajak hotel dan pajak restoran dan 

Meningkatkan partisipasi wajib pajak dalam penyelenggaraan 

pemungutan pajak hotel dan pajak restoran, melalui penyuluhan 

terhadap wajib pajak. 

2) untuk lebih mengoptimalkan pengembangan potensi pariwisata di 

Kota Bandung dan meningkatkan kenyamanan wisatawan yang 

datang dan menginap di Kota Bandung, maka perlu ditingkatkan 

pembangunan sarana dan prasarana yang memadai, meningkatkan 

promosi pariwisata baik media cetak maupun media elektronik, 

serta menata Objek Daerah Tujuan Wisata (ODTW) di Kota 

Bandung agar tidak memusat di suatu daerah saja. 
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Tabel 2.1 Tabel Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu 

No Nama  Judul Penelitian Persamaan Perbedaan 

1.  Putri, Knadji 

dan Darono  

(2014) 

ANALISIS 

PENERIMAAN 

PAJAK HOTEL, 

PAJAK 

RESTORAN, 

PAJAK HIBURAN 

SEBAGAI 

SUMBER 

PENDAPATAN 

ASLI DAERAH 

(Studi Pada Dinas 

Pendapatan Daerah 

Kota Malang) 

Membahas tentang 

penerimaan pajak 

hotel dan tingkat 

keefektifan 

pendapatan pajak 

hotel 

1. Tujuan 

penelitian untuk 

mengetahui 

penerimaan 

pajak hotel, 

penelitian ini 

membahas 

tentang 

optimalisasi 

dari sei aparat 

pemerintahnya. 

2. Lokasi 

penelitian di 

Kota Malang 

2.  Khairunnisa 

(2011) 

PAJAK HOTEL 

DAN PAJAK 

RESTORAN 

SEBAGAI 

SUMBER 

PENDAPATAN 

ASLI DAERAH 

(PAD) 

(Studi Kasus Pada 

Kota Bandung) 

Membahas tentang 

penerimaan pajak 

hotel sebagai 

sumber pendapatan 

daerah 

1. Menyusun 

strategi 

peningkatan 

Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) 

di Kota 

Bandung dari 

sektor Pajak 

Hotel dan Pajak 

Restoran 

2. Lokasi 

penelitian Kota 

Bandung 

3. Wijaya, 

Djudi dan 

Maulinarhadi 

(2014) 

PERAN DINAS 

PENDAPATAN 

DAERAH KOTA 

BATU DALAM 

UPAYA 

PENINGKATAN 

PAJAK HIBURAN 

Membahas tentang 

upaya aparat 

pemerintah dalah 

meningkatkan 

pendapatan daerah 

di sector pajak. 

1. Penelitian ini 

mengacu pada 

pajak hiburan 

sebagai 

subjeknya. 

2. Lokasi 

penelitian Kota 

Batu 

Sumber: Diolah peneliti,2017 
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A. Tinjauan Teoritis 

1. Optimalisasi 

a. Definisi Optimalisasi 

Optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, 

dengan kata lain optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan 

secara efektif dan efisien. Menurut Kamus  Besar Bahasa Indonesia 

(Depdikbud:1995:628) optimalisasi berasal dari kata optimal yang berarti 

terbaik, tertinngi. Optimalisasi banyak juga diartikan sebagai ukuran dimana 

semua kebutuhan dapat dipenuhi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. 

Menurut Winardi (1996:363) optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan 

tercapainya tujuan. Secara umum optimalisasi adalah pencarian nilai terbaik 

dari yang tersedia dari beberapa fungsi yang diberikan pada suatu konteks. 

Optimalisasi adalah suatu tindakan untuk memperoleh hasil yang 

terbaik dengan keadaan yang diberikan. Tujuanya yaitu adalah untuk 

meminimalkan upaya yang diperlukan atau untuk memaksimalkan manfaat 

yang diinginkan. Menurut Rao,Wiley San Sons (2009) optimalisasi juga 

dapat didefinisikan sebagai proses untuk mendapatkan keadaan yang 

memberikan nilai maksimum atau minimum dari suatu fungsi. Hal ini dapat 

dilihat dari gambar 1 bahwa jika titik x berkaitan dengan nilai minimum 

fungsi tersebut –f(x), titik yang sama juga berkaitan dengan nilai maksimum 

dari negatif fungsi tersebut. Tanpa menghilangkan keumumanya, 

optimalisasi dapat diartikan meminimalkan karena maksimum suatu fungsi 

dapat diperoleh melalui minimum dari negatif fungsi yang sama.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

b. Optimalisasi Pelayanan Publik 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (2005), pengoptimalan 

merupakan proses, cara, perbuatan mengotimalkan. Maka, dapat 

disimpulkan optimalisasi adalah proses ataupun cara menjadikan sempurna, 

menjadikan paling tinggi, atau menjadikan paling maksimal. Menurut 

Sedarmayanti (2010:243) pelayanan berarti melayani suatu jasa yang 

dibutuhkan oleh masyarakat dalam segala bidang. Kegiatan pelayanan 

kepada masyarakat masyarakat merupakan salah satu tugas dan fungsi 

administrasi negara. 

Pelayanan yang diberikan harus mempunyai suatu standar tersendiri. 

Dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pasal 

21 dijelaskan bahwa komponen standar pelayanan sekurang-kurangnya 

meliputi: 

1. dasar hukum; 

2. persyaratan; 

3. sistem, mekanisme, dan prosedur; 

4. jangka waktu penyelesaian; 

5. biaya/ tarif; 

6. produk pelayanan; 

7. sarana, prasarana, dan/ atau fasilitas; 

8. kompetensi pelaksana; 

9. pengawasan internal; 

10. penanganan pengaduan, saran, dan masukan; 
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11. jumlah pelaksana; 

12. jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan 

dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan; 

13. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk 

komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko 

keraguraguan;dan 

14. evaluasi kinerja pelaksana. 

c. Faktor-faktor Pencapaian Optimalisasi 

Optimalitas dapat dicapai apabila pelayan prima dijalankan. Pelayanan 

prima dapat dicapai apabila faktor internal  dan eksternal dari suatu instansi 

peyelenggara pelayanan mendukung. Fakor internal adalah berupa 

pelaksanaan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan. Disimpulkan oleh 

peneliti standar pelayanan mengandung muatan terpenting yaitu sarana dan 

prasarana, SDM aparatur, dan legitimasi (dasar hukum). Sedangkan faktor 

eksternal adalah berupa partisipasi masyarakat. 

1) Faktor Internal 

a)  Sarana dan prasarana 

Sarana dan prasarana sering didefinisikan sebagai alat yang 

digunakan secara langsung dan tidak langsung dalam suatu proses 

kegiatan. Sarana disini dimaksudkan adalah semua alat bantu yang 

digunakan oleh penyelenggara pelayanan untuk memudahkan dalam 

pemberian layanan kepada masyarakat . Sedangkan prasarana adalah 

semua alat bantu  yang mendukung terlaksananya proses pelayanan. 
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b) Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur 

Sumber daya manusia dalam hal ini adalah pegawai/aparatur yang 

bekerja di instansi penyedia layanan. 

c) Legitimasi (Dasar Hukum) 

Menurut Jones dalam Sumaryadi (2010 :78) mengemukakan bahwa : 

“ Sekurang-kurangnya terdapat dua bentuk legitimasi yang dapat 

didefinisikan pada suatu sistem politik. Bentuk pertama mengacu 

pada pengesahan, sedang bentuk yang kedua mengacu pada 

persetujuan”.  

Bentuk yang memberikan wewenang kepada proses-proses politik 

dasar yang juga proses yang dirancang untuk mengesahkan proposal 

khusus mengenai pemecahan-pemecahan masalah publik. Meliputi 

proses-proses khusus lewat mana program-program pemerintah 

disahkan. 

2) Faktor Eksternal : 

a. Partisipasi masyarakat 

Menurut Sumaryadi (2010 :46) partisipasi berarti : 

“Peran serta seseorang atau sekelompok masyarakat dalam proses 

pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam kegiatan 

dengan memberikan masukan berupa pikiran, tenaga, waktu, 

keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan 

menikmati hasil-hasil pembangunan”. 
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Bentuk-bentuk partisipasi menurut Ndraha dalam Sumaryadi (2010 : 

50) adalah : 

a) Partisipasi dalam/melalui kontak dengan pihak lain (contact 

change) sebagai salah satu titik awal perubahan sosial. 

b) Partisipasi dalam memperhatikan/menyerap dan memberi 

tanggapan terhadap informasi, baik dalam arti menerima 

(mentaati, memenuhi, melaksanakan), mengiyakan, 

menerimadengan syarat, maupun dalam arti menolaknya. 

c) Partisipasi dalam perencanaan pembangunan, termasuk 

pengambilan keputusan (penetapan rencana). 

d) Partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan. 

e) Partisipasi dalam menerima, memelihara dan mengembangkan 

hasil pembangunan. 

f) Partisipasi dalam menilai pembangunan. 

Ife (2008:332) menjelaskan bahwa faktor utama yang 

mempengaruhi partsipasi masyarakat terhadap suatu bentuk pelayanan 

yang disediakan oleh pemerintah adalah tingkat pengetahuan 

masyarakat mengenai pelayanan tersebut terkait dengan instansi 

penyedia, proses pelayanan dan manfaat atau hasil yang diterima dari 

pelayanan tersebut. 

Pelayanan publik tidak hanya menjadi tanggung jawab 

pemerintah untuk menjadikannya optimal. Namun perlu adanya 

partisipasi dari masyarakat untuk ikut mensukseskan suatu program 
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yang telah dicanangkan pemerintah. Perlu adanya kesadaran moral 

dan hukum oleh tiap-tiap anggota masyarakat. Pemerintah melakukan 

sosialisasi namun hasil akhir ditentukan oleh partisipasi masyarakat 

Ife (2008:332) 

d. Optimalisasi di Bidang Perpajakan 

Beberapa faktor yang berperan penting dalam menjamin optimalisasi 

di bidang perpajakan adalah: 

1) Kejelasan dan kepastian peraturan perundang-undangan dalam bidang 

perpajakan. Secara formal, pajak harus dipungut berdasarkan undang-

undang demi tercapainya keadilan dalam pemungutan pajak. Undang-

undang haruslah jelas, sederhana dan mudah dimengerti oleh fiskus 

maupun wajib pajak. 

2) Kualitas Petugas Pajak (Fiskus) 

Kualitas fiskus sangat menentukan di dalam efektivitas pelaksanaan 

peraturan perundang-undangan di bidang perpajakna. Fiskus haruslah 

orang yang berkompeten di bidang perpajakan, memiliki kecakapan 

teknis dan bermoral tinggi. 

3) Sistem administrasi perpajakan yang tepat 

Seberapa besar keberhasilan pencapaian target penerimaan pajak 

sangat dipengaruhi oleh bagaimana pemungutan pajak itu dilakukan. 

Sehingga pemerintah melakukan reformasi-reformasi dan berbagai 

perbaikan di bidang perpajakan. 
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Semua langkah optimalisasi di bidang perpajakan tersebut pada 

prinsipnya bertujuan untuk memenuhi sumber penerimaan negara yang 

terdapat dalam APBN maupun APBD. 

 

2. Peran 

a. Definisi Peran 

Menurut Soerjono Soekanto Peranan (role) merupakan proses dinamis 

kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya 

sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan (Soekanto, 

2009:212-213). 

Pengertian tentang peranan yang dikemikakan oleh Komarudin 

(1994:768) dapat didefenisikan sebagai berikut : 

1) Bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan seseorang dalam 

manajemen. 

2) Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu usaha. 

3) Bagian atau fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata. 

4) Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik 

yang adanya padanya.  

5) Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat. 

Levinson dalam Soekanto (2009:213) mengatakan peranan mencakup tiga 

hal, antara lain: 

1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau 

tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini 
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merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing 

seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. 

2) Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan 

oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. 

3) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting 

bagi struktur sosial masyarakat. 

b. Teori Peran 

Teori  peran  (Role  Theory)  adalah  teori  yang  merupakan  

perpaduan teori,  orientasi,  maupun  disiplin  ilmu,  selain  dari  psikologi,  

teori  peran berawal  dari  dan  masih  tetap  digunakan  dalam  sosiologi  

dan  antropologi (Sarwono, 2002). Dalam ketiga ilmu tersebut, istilah 

“peran” diambil dari dari dunia  teater.  Dalam  teater,  seorang actor harus  

bermain  sebagai  seorang tokoh  tertentu  dan  dalam  posisinya  sebagai  

tokoh  itu  ia  mengharapkan berperilaku secara tertentu. 

Menurut  Biddle dan  Thomas  (1966)  teori peran terbagi  menjadi  

empat  golongan yaitu menyangkut : 

1) Orang - orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial; 

2) Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut; 

3) Kedudukan orang-orang dalam perilaku; 

4) Kaitan antara orang dan perilaku. 

c. Peran Pemerintah Sebagai Pelaku Ekonomi 

Pemerintah adalah badan-badan pemerintah yang bertugas untuk 

mengatur kegiatan ekonomi. Seperti halnya rumah tangga keluarga dan 
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perusahaan, pemerintah juga sebagai pelaku ekonomi yang melakukan 

kegiatan konsumsi, produksi, dan distribusi. 

1) Kegiatan Konsumsi Pemerintah 

Pemerintah dalam menjalankan tugasnya membutuhkan barang 

dan jasa. Kegiatan konsumsi pemerintah dapat berupa kegiatan 

membeli alat-alat tulis kantor, membeli alat-alat kedokteran, membeli 

peralatan yang menunjang pendidikan, menggunakan tenaga kerja 

untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah, dan sebagainya. 

2) Kegiatan Produksi Pemerintah 

Pemerintah ikut berperan dalam menghasilkan barang dan atau jasa 

yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya untuk 

kemakmuran rakyat. Hal tersebut sesuai dengan UUD 1945 Pasal 33 

ayat (2), yang berbunyi: “Cabang-cabang produksi yang penting bagi 

negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”. 

Pelaksanaan peran pemerintah dalam kegiatan produksi 

diwujudkan dalam kegiatan usaha hampir di seluruh sektor 

perekonomian. Sebagai pelaksana kegiatan produksi pemerintah 

mendirikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Berikut ini maksud 

dan tujuan pendirian BUMN berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2003. 

a) Memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional pada 

umumnya dan penerimaan negara pada khususnya. 

b) Mencari keuntungan. 
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c) Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang 

dan atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi orang banyak. 

d) Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat 

dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi. 

e) Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha 

golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. 

Pemerintah juga berperan sebagai pengatur dan pelaksana kebijakan. 

Peran pemerintah sebagai pengatur yaitu dengan mengeluarkan berbagai 

peraturan yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi. Tujuan dibuatnya 

peraturan adalah agar kegiatan-kegiatan ekonomi dijalankan secara wajar 

dan tidak merugikan masyarakat. 

 

e. Indikator Peran Badan Pendapatan, Pengelolaan dan Aset Daerah 

Menurut Ridwan (2005:60) menyatakan bahwa dalam organisasi 

pemerintah sumberdaya manusia sering disebut sebagai aparat, yaitu 

pegawai yang melaksanakan tugas-tugas kelembagaan. Bagi seorang aparat 

pegawai yang telah diatur dalam tugas dan tanggung jawab terhadap 

pekerjaannya. Menurut Nuraini (2009:42) indikator peran BPPKAD antara 

lain :  

a. Merumuskan kebijakan teknis Penagihan Pendapatan Daerah dan 

melakukan sosialisasi informasi tentang pajak Daerah. 

b. Melaksanakan Penagihan Pendapatan Daerah. 

c. Himbauan fisik oleh petugas BPPKAD kepada masyarakat, 
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d. Kinerja petugas BPPKAD selaku petugas pemeriksa Pajak Daerah yaitu 

melaksanakan pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan 

penerimaan lain-lain. 

 

3. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 

a. Definisi Badan atau Organisasi 

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 

kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha 

yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan 

lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik 

Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, Firma, Kongsi, 

Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi 

Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi lainnya, lembaga dan 

bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha 

tetap. 

Badan disebut juga dengan organisasi. Organisasi merupakan elemen 

yang amat diperlukan di dalam kehidupan manusia. Organisasi membantu 

kita melaksanakan hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang tidak dapat kita 

laksanakan dengan baik sebagai individu dan di samping itu kita dapat 

mengatakan bahwa organisasi membantu kelangsungan pengetahuan dan 

ilmu pengetahuan (Winardi : 2003 :1-2).  

Menurut Gitosudarmo (Ardana:2009:1), organisasi adalah suatu 

sistem yang terdiri dari pola aktivitas kerjasama yang dilakukan secara 
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teratur dan berulang-ulang oleh sekelompok orang untuk mencapai suatu 

tujuan. Organisasi memiliki unsur-unsur sebagai berikut : 

1) Sistem menyatakan bahwa organisasi adalah kumpulan dari sub-sub 

sistem. 

2) Pola aktivitas menyatakan bahwa didalam organisasi ada aktivitas-

aktivitas yang dilakukan orang dilaksanakan secara relatif, teratur dan 

cenderung berulang. 

3) Sekelompok orang menyatakan bahwa organisasi adalah kumpulan 

orang- orang. 

4) Tujuan menyatakan bahwa setiap organisasi didirikan untuk mencapai 

suatu tujuan. 

 

b. Fungsi Organisasi 

Dalam mencapai maksud dan tujuan organisasi, ada 4 fungsi 

organisasi yang dikemukan oleh Terry, yang sangat perlu diperhatikan 

berkaitan dengan manajemen organisasi(Handoko,1984:23-26), yaitu : 

1) Planning (perencanaan) yaitu proses yang menyangkut upaya apa yang 

dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan dimasa mendatang dan 

penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan 

tujuan organisasi.  

2) Organizing (pengaturan) yaitu proses yang menyangkut bagaimana 

strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain 

dalam sebuah struktur organisasi. Actuating (pengarahan) yaitu 
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menugaskan anggota dalam organisasi serta proses motivasi agar semua 

pihak dapat menjalankan tanggung jawabnya. Kegiatan kemimpin atau 

ketua seperti komunikasi, motivasi dan disiplin. Controlling 

(pegawasan) yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh 

rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisir, 

diimplementasikan bisa berjalan sesuai dengan target. 

 

c. Manfaat Organisasi/ Lembaga Pemerintah  

Adanya pelayanan publik berupa organisasi ataupun lembaga 

pemerintah maka bermanfaat sebagai pemberian layanan (melayani) 

keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada 

organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah 

ditetapkan. Dengan adanya organisasi/lembaga pemerintah maka 

masyarakat semakin semakin mudah untuk mengajukan tuntutan keinginan 

dan inspirasi kepada pemerintah serta mempermudah mengurusi hal-hal 

yang berhubungan dengan lembaga tersebut. Karena semua lembaga 

pemerintah sudah dibedakan menurut bidangnya. Selain itu, masyarakat 

dapat semakin kritis untuk melakukan kontrol terhadap apa yang dilakukan 

pemerintah.  

Lebih lanjut manfaat dari adanya organisasi pemerintah adalah: 

1) Mendapatkan pelayanan umum dengan mudah, cepat, lancar tidak 

berbelit-belit, mudah dipahani, dan mudah dilaksanakan. 

2) Mendaptkan Kejelasan dan kepastian dalam menyampaikan keluhan. 
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3) Mendapatkan pelayanan yang aman dan nyaman, serta memberikan 

kepastian hukum. 

4) Segala aktifitas pemerintah disampaikan secara terbuka kepada 

masyarakat, diminta maupun tidak diminta. 

5) Dalam meminta layanan di organisasi pemerintah lebih ekonomis 

karena hanya memungut pembayaran sesuai dengan apa yang telah 

ditetapkan oleh peraturan. 

Menurut Moenir (1998:47) manfaat organisasi publik secara umum yaitu :  

1) adanya kemudahan dalam pengurusan kepentingan dengan pelayanan 

yang cepat.  

2) memperoleh pelayanan yang sewajarnya tampa sindiran yang nadanya 

mengarah pada permintaan sesuatu, baik alasan dinas atau untuk 

kesejahteraan.  

3) mendapatkan perlakuan yang sama dalam pelayanan terhadap 

kepentingan yang sama.  

4) pelayanan yang jujur dan terus terang. 

 

d. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 

Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan 

unsur pendukung Pemerintah Daerah di bidang pengelolaan keuangan dan 

aset daerah. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh 

seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dibantu oleh seorang 

Wakil Kepala Badan. 

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 05 Tahun 2011, Badan 

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah adalah suatu badan 

pemeritah yang memiliki tugas : 

1) membantu Bupati dalam merumuskan dan mengkoordinasikan 

pelaksanaan kebijakan teknis operasional dan kegiatan administrasi 

urusan pemerintahan di bidang keuangan; 

2) menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah; 

3) menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD; 

4) melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan 

dengan peraturan daerah; 

5) melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD); 

6) menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan 

Selain itu, juga memiliki fungsi untuk: 

1) penyusunan kebijakan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan 

aset daerah; 

2) pelaksanaan   tugas   dukungan   teknis  pendapatan, pengelolaan 

keuangan dan aset daerah; 

3) pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan 

teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah; 
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4) pembinaan    teknis    penyelenggaraan    fungsi-fungsi penunjang 

urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan, pengelolaan 

keuangan dan aset daerah; 

5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

 

 

4. Pajak Daerah 

a. Pengertian Pajak Daerah 

Menurut Kesit Bambang Prakosa (2005:2), Pajak Daerah adalah iuran 

wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa 

imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk 

membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. 

b. Jenis-jenis Pajak Daerah 

Pajak Daerah menurut Kesit Bambang Prakosa (2005:77) dibagi 

menjadi dua bagian, yaitu: 

1) Pajak Propinsi, terdiri dari: 

a) Pajak Kendaran Bermotor dan Kendaraan di Atas Air. 

b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air. 

c) Pajak Bahan Bakar Kendaran Bermotor. 

d) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air di Bawah Tanah dan Air 

Permukaan. 

2) Pajak Kabupaten/ Kota 
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a) Pajak Hotel 

b) Pajak Restoran 

c) Pajak Hiburan 

d) Pajak Reklame 

e) Pajak Penerangan Jalan 

f) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C 

g) Pajak Parkir 

Jenis-jenis pajak daerah Kabupaten/ Kota menurut Undang-undang nomor 

28 tahun 2009 antara lain: 

1) Pajak Hotel 

2) Pajak Restoran 

3) Pajak Hiburan 

4) Pajak Reklame 

5) Pajak Penerangan Jalan 

6) Pajak Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 

7) Pajak Parkir 

8) Pajak Air Tanah 

9) Pajak Sarang Burung Walet 

10) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 

11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 
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c.  Peningkatan Pajak Daerah 

Menurut Soemitro (1990), peningkatan pajak daerah dapat dilakukan 

melalui dua cara yaitu : 

1)  Intensifikasi Pajak 

 Intensifikasi pajak adalah peningkatan intensitas pungutan terhadap 

suatu subjek dan objek pajak yang potensial namun belum tergarap atau 

terjaring pajak serta memperbaiki kinerja pemungutan agar dapat 

mengurangi kebocoran-kebocoran yang ada. Upaya intensifikasi dapat 

ditempuh melalui dua cara yaitu : 

a) Penyempurnaan administrasi pajak 

b) Peningkatan mutu pegawai atau petugas pemungut 

c) Penyempurnaan Undang-Undang Pajak 

2)  Ekstensifikasi Pajak 

Ekstensifikasi pajak yaitu upaya memperluas subjek dan objek pajak 

serta penyesuaian tarif. Ekstensifikasi pajak antara lain dapat ditempuh 

melalui cara : 

a) Perluasan wajib pajak 

b) Penyempurnaan tarif 

c) Perluasan objek pajak 

 

d. Manfaat Pajak Daerah 

Pajak daerah berfungsi untuk melaksanakan pembangunan daerah dan 

anggaran rutin seperti gaji Pegawai Negeri Sipil. Selain itu juga banyak hal 
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yang dibiayai pajak yaitu pembangunan jalan dan jembatan, pembangunan 

sekolah, pembangunan rumah sakit, jaminan kesehatan masyarakat, Bantuan 

Operasional Sekolah dan lainya. 

Pajak daerah dimanfaatkan untuk mengatur pertumbuhan ekonomi. 

Misalnya, jika pemerintah ingin menarik penanan modal maka bias 

diberikan keringanan pajak untuk sector-sektor tertentu. Dengan adanya 

investor yang tertarik untuk menanamkan modal di daerah maka akan ada 

penyerapan lapangan pekerjaan.  

Pajak daerah juga digunakan untuk kegiatan social dan incidental , 

seperti pendidikan untuk anak jalanan, penaganan bencana dan sebagainya. 

Pada akhirnya pajak daerah berfungsi untuk meningkatkan pemerataan di 

setiap daerah Karena penyaluran pajak yang baik bisa meningkatkan 

kualitas pembangunan. 

 

6. Pajak Hotel 

a. Definisi Pajak Hotel 

Menurut Simanjuntak pajak hotel adalah pajak yang dipungut atas 

pembayaran pelayanan di Hotel. Hotel adalah bangunan khusus yang 

disediakan bagi orang untuk dapat menginap atau istirahat, memperoleh 

pelayanan dan atau fasilitas lainya dengan dipungut bayaran, termasuk 

bangunan lainya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, 

kecuali untuk pertokoan dan perkantoran. 

Sesuai dengan peraturan pemerintah No. 62 tahun 2001 pengertian 

pajak hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat 
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menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan fasilitas lainnya dengan 

dipunggut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan 

dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran 

b. Nama, Objek dan Subjek Pajak Hotel 

Berdasarkan Perda No.3 tahun 2003 tentang pajak hotel dijelaskan 

mengenai nama, objek, dan subjek pajak hotel sebagai berikut: 

1) Dengan nama pajak hotel dan usaha sejenis dipungut atas pelayanan 

yang disediakan dengan pembayaran di hotel dan usaha sejenis. 

2) Subjek pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan 

pembayaran di hotel dan usaha sejenis. 

3) Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan 

pembayaran atas pelayanan hotel dan usaha sejenis. 

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Pengertian hotel di sini 

termasuk juga rumah penginapan yang memungut pembayaran. Pengenaan 

pajak hotel tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten/kota yang ada 

di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada 

pemerintah kabupaten/kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu 

jenis pajak kabupaten/kota. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada 

suatu daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu 

menerbitkan peraturan daerah tentang pajak hotel. Peraturan itu akan 

menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan 

dan pemungutan Pajak Hotel di daerah kabupaten atau kota yang 

bersangkutan (Siahaan, 2005:245).  
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Pemungutan pajak hotel terdapat beberapa terminologi yang perlu 

diketahui. Terminologi tersebut adalah sebagai berikut (Siahaan, 2005: 246). 

1) Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk 

dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas 

lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang 

menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali oleh 

petokoan dan perkantoran. 

2) Rumah penginapan adalah penginapan dalam bentuk dan klasifikasi 

apa pun beserta fasilitasnya yang digunakan untuk menginap dan 

disewakan untuk umum. 

3) Pengusaha hotel adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa 

pun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan 

usaha di bidang jasa penginapan. 

4) Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima 

sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan sebagai 

pembayaran kepada pemilik hotel. 

5) Bon penjualan (bill) adalah bukti pembayaran yang sekaligus sebagai 

bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat 

mengajukan pembayaran atas jasa pemakaian kamar atau tempat 

penginapan beserta fasilitas penunjang lainnya kepada subjek pajak. 
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c. Manfaat Pajak Hotel 

Menurut Rifqy Sabatini,Evi Purwanti (2012) Hasil penerimaan pajak 

hotel merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan seluruhnya ke 

kas daerah kabupaten/kota. Khusus pajak hotel yang dipungut oleh 

pemerintah kabupaten sebagian diperuntukkan bagi desa di wilayah daerah 

kabupaten tempat pemungutan pajak hotel.  

Hasil penerimaan pajak hotel tersebut diperuntukkan paling sedikit 

sepuluh persen bagi desa di wilayah daerah kabupaten yang bersangkutan. 

Bagian desa yang berasal dari pajak kabupaten ditetapkan dengan peraturan 

daerah kabupaten dengan memperhatikan aspek dan potensi antar desa. 

Pelaksanaan kegiatan pemungutan dan pengelolaan pajak hotel, 

diberikan biaya pemungutan sebesar lima persen dari hasil penerimaan 

pajak yang telah disetorkan ke kas daerah kabupaten/kota. Biaya 

pemungutan adalah biaya yang diberikan kepada aparat pelaksana 

pemungutan dan aparat penunjang dalam rangka kegiatan pemungutan. 

Alokasi biaya pemungutan pajak hotel ditetapkan dengan keputusan 

bupati/walikota. 

 

d. Dasar Hukum Pajak Hotel 

Pemungutan pajak hotel di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar 

hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan 

pihak terkait. Adapun dasar hukum tentang pajak hotel antara lain : 
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1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan 

atas Undang-Undang Noomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah 

dan retribusi daerah. 

2) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah. 

3) Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang pajak hotel. 

4) Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang pajak hotel sebagai 

aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak hotel pada 

kabupaten/kota dimaksud. 

Dalam melakukan pungutan atas pajak hotel, terdapat subjek pajak, 

wajib pajak dan objek pajak hotel. Pada pajak hotel, yang menjadi wajib 

pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas 

pelayanan hotel. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah 

konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh 

pengusaha hotel. Sementara itu, yang menjadi wajib pajak adalah pengusaha 

hotel, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam 

lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang jasa 

penginapan. Sedangkan yang termasuk obyek pajak hotel antara lain : 

1) Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek. Dalam 

pengertian rumah penginapan termasuk rumah kos dengan jumlah 

kamar sepuluh atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah 

penginapan. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek 

antara lain : gubuk pariwisata (cottage), motel, wisma pariwisata, 

pesanggrahan (hostel), losmen dan rumah penginapan. 
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2) Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau 

tempat tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan 

dan kenyamanan. Pelayanan penunjang antara lain telepon, faksimile, 

teleks, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, taksi dan pengangkutan 

lainnya yang disediakan atau dikelola hotel. 

3) Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu 

hotel, bukan untuk umum. Fasilitas hotel dan hiburan antara lain pusat 

kebugaran (fitness centre), kolam renang, tenis, golf, pub, diskotik, 

yang disediakan atau dikelola hotel. 

4) Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel. 

 

e. Dasar Pengenaan, Tarif dan perhitungan Pajak Hotel 

Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran yang 

dilakukan kepada hotel. Pembayaran adalah jumlah uang yang harus dibayar 

oleh subjek pajak kepada wajib pajak untuk harga jual jumlah uang yang 

dibayarkan maupun penggantian yang seharusnya diminta wajib pajak 

sebagai penukaran atas pemakaian jasa tempat penginapan dan fasilitas 

penunjang termasuk pula semua tambahan dengan nama apapun juga 

dilakukan berkaitan dengan usaha hotel. Tarif pajak hotel ditetapkan paling 

tinggi sebesar sepuluh persen dan ditetapkan dengan peraturan daerah 

kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan 

keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif 

pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah 
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kabupaten/kota. Dengan demikian, setiap daerah kabupaten/kota diberi 

kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda 

dengan kabupaten/kota lainnya, asalkan tidak lebih dari sepuluh persen. 

Besarnya pokok pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan 

tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan pajak 

hotel adalah dengan rumus sebagai berikut : 

 

f. Penetapan Pajak Hotel 

Pengusaha hotel (yang menjadi wajib pajak) wajib menghitung, 

memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak hotel yang 

terutang dengan menggunakan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah). 

Ketentuan ini menunjukkan sistem pemungutan pajak hotel pada dasarnya 

merupakan sistem self assesment, yaitu wajib pajak diberikan kepercayaan 

penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan 

sendiri pajak yang terutang. Dengan pelaksanaan sistem pemungutan ini 

petugas Dinas Pendapatan Daerah kabupaten/kota yang ditunjuk 

bupati/walikota menjadi fiskus hanya bertugas mengawasi pelaksanaan 

pemenuhan kewajiban pajak oleh wajib pajak. 

Pada beberapa daerah, penetapan pajak tidak diserahkan sepenuhnya 

pada wajib pajak tetapi ditetapkan oleh kepala daerah. Terhadap wajib pajak 

yang pajaknya ditetapkan oleh bupati/walikota, jumlah pajak terutang 

Pajak terutang = Tarif pajak X Dasar pengenaan pajak 

 = Tarif pajak X Jumlah pembayaran yang dilakukan kepada 
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ditetapkan dengan menerbitkan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah). 

Wajib pajak tetap memasukkan SPTPD, tetapi tanpa perhitungan pajak. 

Umumnya SPTPD dimasukkan bersamaan dengan pendataan yang 

dilakukan oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah kabupaten/kota. 

Berdasarkan SPTPD yang disampaikan oleh wajib pajak dan 

pendataan yang dilakukan oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah, 

bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota menetapkan 

pajak hotel yang terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak 

Daerah (SKPD). SKPD harus dilunasi oleh wajib pajak paling lama tiga 

puluh hari sejak diterimanya SKPD oleh wajib pajak atau jangka waktu lain 

yang telah ditetapkan oleh bupati/walikota. Apabila setelah lewat waktu 

yang ditentukan wajib pajak atau kurang membayar pajak terutang dalam 

SKPD, wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua 

persen sebulan dan ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah 

(STPD). 

Dalam jangka waktu lima tahun sesudah terutangnya pajak, 

bupati/walikota dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang 

Bayar (SKPDKB) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN). Surat 

ketetapan pajak diterbitkan berdasarkan pemeriksaan atas SPTPD yang 

disampaikan oleh wajib pajak. Penerbitan surat ketetapan pajak ini untuk 

memberikan kepastian hukum apakah perhitungan dan pembayaran pajak 

yang dilaporkan oleh wajib pajak dalam SPTPD telah memenuhi ketentuan 

peraturan perundang-undangan pajak daerah atau tidak. Penerbitan surat 
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ketetapan pajak ditujukan kepada wajib tertentu yang disebabkan oleh 

ketidakbenaran dalam pengisian SPTPD atau karena ditemukannya data 

fiskal yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak. Selain terhadap wajib pajak 

yang dikenakan pajak hotel dengan sistem self assesment, penerbitan 

SKPDKB dan SKPDKBT juga dapat diterbitkan terhadap wajib pajak yang 

penetapan pajaknya dilakukan oleh bupati/walikota. 

 

g. Pembayaran Pajak Hotel 

1) Pembayaran Pajak Hotel 

Pajak hotel terutang dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan 

dalam peraturan daerah, misalnya selambat-lambatnya pada tanggal 

15 bulan berikutnya dari masa pajak yang terutang setelah berakhirnya 

masa pajak. Penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran dan 

penyetoran pajak hotel ditetapkan oleh bupati / walikota. Apabila 

kepada wajib pajak diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat 

Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan 

Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar 

bertambah, Pajak Hotel harus dilunasi paling lambat satu bulan sejak 

tanggal diterbitkan. Pembayaran Pajak Hotel yang terutang dilakukan 

ke kas daerah, bank, atau tempat lain yang ditunjuk oleh 

bupati/walikota sesuai waktu yang ditentukan dalam SKPD, 

SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD. Apabila pembayaran pajak 

dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus 
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disetor ke kas daerah paling lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang 

ditentukan oleh bupati / walikota. 

2) Penagihan Pajak Hotel 

Apabila pajak hotel yang terutang tidak dilunasi setelah jatuh 

tempo pembayaran, bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk akan 

melakukan tindakan penagihan pajak. Penagihan pajak dilakukan 

terhadap pajak terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, 

Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan 

Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar 

bertambah. Penagihan pajak dilakukan dengan terlebih dahulu 

memberikan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang 

sejenis sebagai awal tindakan penagihan pajak. Surat teguran atau 

surat peringatan dikeluarkan tujuh hari sejak saat jatuh tempo 

pembayaran pajak dan dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh 

bupati/walikota. Dalam jangka waktu tujuh hari sejak surat teguran 

atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis diterima, wajib pajak 

harus melunasi pajak yang terutang. 

Selanjutnya, bila jumlah pajak terutang yang masih harus dibayar 

tidak dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam surat 

teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis akan ditagih 

dengan Surat Paksa. Tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa 

dapat dilanjutkan dengan tindakan penyitaan, pelelangan, pencegahan 

dan penyanderaan jika wajib pajak tetap tidak mau melunasi utang 
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pajaknya sebagaimana mestinya. Terakhir, apabila dilakukan 

penyitaan dan pelelangan barang milik wajib pajak yang disita, 

pemerintah kabupaten/kota diberi hak mendahulu untuk tagihan pajak 

atau barang-barang milik wajib pajak atau penanggung pajak. 

Ketentuan hak mendahulu meliputi pokok pajak, sanksi administrasi 

berupa kenaikan, bunga, denda, dan biaya penagihan pajak. Adanya 

ketentuan tentang hak mendahulu ini untuk memberikan jaminan 

kepada daerah pelunasan utang pajak daerah bila pada saat yang 

bersamaan wajib pajak memiliki utang pajak dan juga 

utang/kewajiban perdata kepada kreditur lainnya, sementara wajib 

pajak tidak mampu melunasi semua utangnya sehingga dinyatakan 

pailit. 

Selain itu, dalam kondisi tertentu bupati/walikota dapat 

melakukan penagihan pajak tanpa menunggu batas waktu pembayaran 

Pajak Hotel yang ditetapkan oleh bupati/walikota berakhir. Hal ini 

dikenal sebagai penagihan pajak seketika dan sekaligus. Tindakan 

penagihan pajak dengan Surat Paksa dan penagihan pajak seketika dan 

sekaligus dalam pemungutan Pajak Hotel dilakukan sesuai dengan 

Ketentuan Umum Pajak Daerah. 
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7. Kepatuhan Wajib Pajak 

a. Definisi Kepatuhan Wajib Pajak 

Menurut Norman D. Nowak (Moh. Zain: 2004), Kepatuhan Wajib 

Pajak memiliki pengertian yaitu: 

“Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, 

tercermin dalam situasi di mana: 

1) Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan. 

2) Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas 

3) Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar 

4) Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya. 

Menurut Erard dan Feinstein yang di kutip oleh Chaizi Nasucha dan di 

kemukakan kembali oleh Siti Kurnia (2011:111) pengertian kepatuhan 

wajib pajak adalah rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas 

kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh 

kepuasan terhadap pelayanan pemerintah. Menurut Safri Nurmanto dalam 

Siti Kurnia Rahayu (2010:138) mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan 

dapat didefinisikan sebagai sutau keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi 

semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. 

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan 

yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi 

bagi pembangunan dewasa ini yang diharapkan di dalam pemenuhannya 

diberikan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting 
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mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut Self Asessment System di 

mana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada 

wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya. 

Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan, pengertian 

kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta 

melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan perpajakan. 

 

b. Jenis Kepatuhan Wajib Pajak 

Adapun jenis-jenis kepatuhan Wajib Pajak menurut Sony Devano dan Siti 

Kurnia Rahayu (2006:110) adalah: 

1) Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi 

kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-

undang perpajakan. 

2) Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara 

substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan 

yaitu sesuai isi dan jiwa Undang-undang pajak kepatuhan material juga 

dapat meliputi kepatuhan formal. Misalnya ketentuan batas waktu 

penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) 

Tahunan tanggal 31 Maret. Apabila wajib pajak telah melaporkan Surat 

Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahunan sebelum atau pada tanggal 

31 Maret maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, akan 

tetapi isinya belum tentu memenuhi ketentuan material, yaitu suatu 
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keadaan dimana Wajib Pajak secara subtantive memenuhi semua 

ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang 

perpajakan.  

Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib Pajak yang 

memenuhi kepatuhan material adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan 

jujur, lengkap dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan 

menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir. 

 

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan wajib pajak 

Menurut Devano dalam Supadmi, 2010 menjelaskan bahwa terdapat 

beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu : 

1. Pemahaman Terhadap Sistem Self Assesment Dan Ketepatan 

Membayar Pajak  

2. Kualitas Pelayanan Pelayanan yang berkualitas harus dapat memberikan 

4K, yaitu keamanan, kenyamanan, kelancaran, dan kepastian hukum.  

3. Tingkat Pendidikan.  

4. Presepsi Wajib Pajak Terhadap Sanksi Perpajakan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

 

B. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran adalah sebuah penjelasan sementara terhadap gejala-

gejala yang menjadi objek permasalahan (Sugiyono, 2015:92). Guna 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah maka pemerintah daerah meningkatkan 

pendapatan dari sektor Pajak Daerah. Sektor pajak yang cukup berpotensi di 

Kabupaten Tuban adalah Paja Hotel. Pajak Hotel dipungut oleh DPPKAD, 

karena dirasa belum maksimal maka perlu dikaji bagaimana meningkatkan 

peran BPPKAD terhadap penerimaan pajak hotel di Kabupaten Tuban. 
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Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 
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  BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Sugiyono (2015:6), menjelaskan bahwa jenis penelitian dapat 

dikelompokkan menurut bidang, tujuan, metode, tingkat ekplanasi dan waktu. 

Menurut bidangnya penelitian dibedakan menjadi penelitian akademis, 

professional dan institutional. Dari segi tujuan dibedakan menjadi penelitian 

survei, exposfacto, eksperimen, naturalistik, polici research, action research, 

action research, evaluasi, sejarah dan Research and Development (R&D). 

Dari tingkatan eksplanasi dibedakan menjadi penelitian deskriptif, komparatif 

dan asosiatif. Dari segi waktu dibedakan menjadi penelitian cross sectional 

dan longitudinal.  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. 

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang ditunjukkan untuk mrncari dan 

mengklarifikasi suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan cara 

mendeskripsikan sejumlah variabel yang berhubungan dengan masalah dan 

unit yang diteliti(Sugiyono,2015:6). Tujuan dari penelitian deskriptif adalah 

menyajikan gambaran yang lengkap mengenai hubungan-hubungan yang 

terdapat dalam penelitian.  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang memiliki 

tujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah. 

Dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara 
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peneliti dengan fenomena yang diteliti (Herdiansyah,2010:9). Penggunaan 

metode ini dimaksudkan untuk mencari landasan teoritis, sehingga diperoleh 

pemahaman yang lebih mendalam dan menyeluruh atas permasalahan yang 

diteliti. Dalam memahami permasalahan tersebut, peneliti akan menggali 

sejumlah informasi dari berbagai nara sumber. Informasi tersebut nantinya 

akan digunakan untuk mengkaji dan menganailisis permasalahan dalam 

penelitian ini. Tujuan untuk memberikan gambaran mengenai optimalisasi 

peran dari Badan Pendapatan, Pengelolaan, keuangan dan aset daerah 

Kabupaten Tuban dalam penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Tuban.  

B. Fokus Penelitian 

Menurut Moleong (2013:97) definisi fokus penelitian adalah segala hal 

yang menjadi pusat perhatian peneliti, untuk menemukan serta memilih data 

yang diperlukan dalam penelitian. Fokus penelitian perlu ditetapkan untuk 

membatasi ruang lingkup studi, sehingga dengan adanya fokus penelitian, 

peneliti akan dapat mengetahui persis data apa yang diperlukan dan yang 

tidak diperlukan dalam penelitian. 

Fokus penelitian ini adalah mengetahui: 

1. Apa upaya yang dilakukan BPPKAD dalam meningkatkan kepatuhan 

wajib pajak hotel di kabupaten tuban? 

a. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang kurang patuh 

b. Upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi yang sudah dilakukan 

BPPKAD dalam periode tahun 2013-2016 
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c. Dampak dari upaya yang dilakukan oleh BPPKAD dalam 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak hotel di Kabupaten Tuban 

2. Apa Kendala yang dihadapi oleh BPPKAD dalam meningkatkan 

kepatuhan Pajak Hotel di Kabupaten Tuban. 

a. Faktor Penyebab kurangnya kepatuhan wajib pajak hotel di 

Kabupaten Tuban 

b. Kendala yang dialami BPPKAD dalam meningkatkan kepatuhan 

wajib pajak hotel di Kabupaten Tuban 

3.  Optimalisasi Peran BPPKAD Kabupaten Tuban dalam meningkatkan 

Kepatuhan wajib pajak hotel di Kabupaten Tuban 

C. Lokasi dan Situs Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. 

Penetapan lokasi penelitian dalam penelitian kualitatif sangat penting, karena 

dengan ditetapkanya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan penelitian 

sudah ditetapkan. Penetapan lokasi penelitian akan mempermudah penulis 

dalam melakukan penelitian. Lokasi dalam penelitian ini bisa di wilayah 

tertentu maupun suatu lembaga tertentu. Untuk memperoleh data primer, 

lokasi penelitian dilakukan di lembaga pemerintah Kabupaten Tuban. 

Situs penelitian adalah suatu tempat dimana peneliti menangkap 

keadaan yang sebenarnya dari objek yang akan diteliti, untuk memperoleh 

data dan informasi yang diperlukan. Sesuai dengan permasalahan yang 

dikemukakan dalam bab sebelumnya, maka peneliti menetapkan situs 
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penelitian pada Badan Pengelolaan, Penerimaan Aset Daerah Kabupaten 

Tuban. 

Hal yang menjadi pertimbangan peneliti dalam pemilihan lokasi dan situs 

penelitian adalah karena DPPKAD adalah badan yang berwenang untuk 

mengelola dan memungut pajak Hotel. Permasalahan tentang penurunan 

penerimaan pajak hotel yang sangat signifikan terjadi di Kabupaten Tuban. 

 

D. Unit Analisis 

Dalam hal menentukan sumber data, peneliti harus mengetahui unit 

analisis dan teknik untuk menentukan sumber data yang akan dipilih dalam 

sebuah penelitian. Menurut Hamidi (2005:75-76) menyatakan bahwa unit 

analisis adalah satuan yang diteliti yang bisa berupa individu, kelompok, 

benda atau suatu latar peristiwa sosial seperti misalnya aktivitas individu atau 

kelompok sebagai subjek penelitian. Hamidi juga mengkategorikan unit 

analisis menjadi dua bagian, yaitu, subjek dan objek. Subjek dalam unit 

analisis dapat berupa individu, kelompok, dan karakteristik dari individu atau 

kelompok. Sedangkan objek dalam unit analisis dapat meliputi organisasi, 

benda, dan interaksi sosial. Unit analisis dalam penelitian ini adalah sebuah 

objek yaitu Peran Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Tuban terhadap kepatuhan wajib pajak hotel di Kabupaten Tuban, 

BPPKAD adalah organisasi yang berwenang untuk mengelola dan memungut 

pajak daerah. 
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E. Sumber Data 

Sumber data adalah faktor penting yang menjadi pertimbangan didalam 

menentukan metode pengumpulan data. (Sugiyono,2006:157).  Sumber data 

dalam penelitian ini adalah : 

 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan 

melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, 

data primer diperoleh dari hasil wawancara antara penliti dengan 1 orang 

pegawai BPPKAD bagian penagihan dan 1 orang bagian pendataan dan 1 

orang seksi turun lapang. Dari wawancara tersebut diharapkan 

memperoleh jawaban yang berbeda-beda dari setiap responden dalam 

sudut pandangnya. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data-data tidak langsung yang diperoleh dari 

dokumen-dokumen dan literatur-literatur, yang berhubungan dengan 

penelitian. Dalam penelitian ini, data sekunder diperolah dari beberapa 

studi kepustakaan yang dilakukan melalui penelusuran data online, dari 

buku dan dari dokumen berupa Peratuean Bupati, Peraturan Daerah dan 

LAKIP tahun 2016 Kabupaten Tuban  
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F. Teknik Pemilihan Informan 

Teknik pemilihan informan pada penelitian ini menggunakan teknik 

snowball sampling. Ahmadi (2016:90) menjelaskan bahwa snowball 

sampling adalah suatu metode untuk mengidentifikasi dan menyampel (atau 

memilih) kasus-kasus dalam suatu jaringan. Ini didasarkan pada suatu analog 

sebuah bola salju (snowball), yang dimulai dari kecil kemudian menjadi lebih 

besar ketika menggelinding diatas salju. Teknik ini dimulai dengan satu atau 

sedikit orang atau kasus dan menebar pada basis-basis hubungan pada kasus-

kasus pertama. Peneliti berhenti ketika tidak ada nama baru yang diberikan, 

mengindikasikan jaringan yang dekat, atau jaringan terlalu besar sehingga 

merupakan batas apa yang dapat dicari. Sehingga informan yang ditunjuk 

dalam penelitian ini adalah 1 (satu) bagian penagihan dan 1 (satu) bagian 

Pengawasan. Hal ini dikarenakan informan tersebut adalah orang yang 

bertanggung jawab langsung atas penerimaan pajak hotel di Kabupaten Tuban  

G. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian diperlukan cara-cara atau 

teknik pengumpulan data tertentu, sehingga proses penelitian dapat berjalan 

lancar. Metode pengumpulam data yang digunakan untuk mengumpulan 

data dalam penelitian kualitatif pada umumnya menggunakan teknik 

observasi, wawancara dan studi dokumen, maka atas dasar konsep 

tersebut(Sugiyono,2015:318). Teknik pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah dengan observasi, wawancara dan studi 

dokumen 
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1. Observasi  

hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan pancaindera, bisa 

penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang 

diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Hasil observasi berupa 

aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu, dan 

perasaan emosi seseorang. Observasi dilakukan untuk memperoleh 

gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan 

penelitian (Guba dan Lincoln, 1981). Observasi yang dilakukan peneliti 

adalah pada lokasi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah Kabupaten Tuban 

2. Wawancara 

Wawancara diartikan sebagai sebuah interaksi yang didalamnya 

terdapat pertukaran atau berbagi aturan, tanggung jawab, perasaan, 

kepercayaan, motif dan informasi (Herdiansyah,2010:188). Penelitian ini 

dilakukan dengan menggunakan wawancara semiterstruktur 

(semistructure interview). Wawancara semiterstruktur adalah wawancara 

yang dalam pelaksanaannya lebih bebas yaitu untuk menemukan 

permasalaan secara lebih terbuka, jadi tetap menggunakan pedoman 

wawancara tetapi pihak yang diajak wawancara dapat dimintai pendapat 

dan ide-idenya (Sugiyono, 2015:320).  

Wawancara yang akan peneliti lakukan ditujukan kepada pegawai 

BPPKAD bagian penagihan dan bagian pemeriksaan lapangan berjumlah 

masing-masing 1 orang. Dari wawancara tersebut diharapkan dapat 
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menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti yang 

selanjutnya akan digunakan untuk menganalisis permasalahan yang 

diangkat dalam penelitian ini. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah salah satu motede pengumpulan data kualitatif 

dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh 

subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek Moleong dalam 

Herdiansyah (2010:143) mengatakan bahwa ada dua bentuk dokumen 

yang dapat dijadikan bahan dalam studi dokumentasi. Pertama, dokumen 

harian yang meliputi catatan harian, surat pribadi dan autobiografi. 

Kedua, yaitu dokumen resmi yang meliputi dokumen internal dan 

dokumen eksternal. 

Dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi 

dokumen catatan jumlah wajib pajak hotel di kabupaten tuban dan 

jumlah hotel yang berdiri di kabupaten Tuban.  

H. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan oleh 

peneliti untuk mengumpulkan data yang digunakan untuk penelitian. 

Adapun instrument penelitian dalam penelitian ini, sebagai berikut:   

1. Peneliti  

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrument utama atau 

alat penelitian adalah peneliti itu sendiri.  Nasution dalam Sugiyono 

(2014) menyatakan: 
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“Dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada menjadikan 

manusia sebagai instrument penelitian utama. Alasannya ialah bahwa, 

segala sesuatu yang belum mempunyai bentuk yang asti. Masalah, 

fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan 

hasil yang diharapkan, itu semuanya tidak dapat ditentukan secara pasti 

dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan 

sepanjang penelitian itu. Dalam keadaan yang serba tidak pasti dan 

tidak jelas itu, tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri 

sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya.” 

 

Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan 

instrumen kunci dalam penelitian.  

2. Pedoman Wawancara  

Pedoman wawancara merupakan pedoman yang digunakam pada 

saat berlangsungnya wawancara. Pedoman wawancara berisikan 

pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan pada responden yang akan 

di wawancara. Pedoman wawancara berguna untuk membantu peneliti 

pada saat kegiatan wawancara berlangsung, sehingga kegiatan 

wawancara berlangsung sesuai fokus dan pedoman wawancara yang 

ada. 

3. Alat Perekam (Tape Recorder) 

Tape Recorder berguna untuk merekam kegiatan wawancara, 

sehingga pada saat penulisan hasil penelitian, peneliti dapat meninjau 

kembali isi wawancara yang dilakukan apabila masih belum 

lengkapnya data yang ditulis.  

4. Alat Tulis Menulis 

Alat tulis menulis merupakan instrumen pendukung dari kegiatan 

penelitian. Alat tulis menulis tersebut dapat membantu peneliti untuk 
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melakukan pencatatan hal-hal penting yang terjadi pada saat kegiatan 

penelitian berlangsung di lapangan.  

I. Analisis Data 

Analisis data adalah proses pencarian dan penyusunan data yang 

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan 

sistematis (Sugiyono,2015:335). Analisis data dilakukan dengan cara 

mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan data ke dalam unit-

unit, melakukan sintesis data, menyusun data kedalam pola, memilih data 

mana yang penting untuk dipelajari, dan membuat kesimpulan. Data yang 

dianalisi akan mudah dipahami oleh peneliti maupun pengguna penelitian. 

Miles dan Hubermen dalam buku Saldana (2014:14) menjelaskan ada tiga 

langkah pengolahan data kualitatif, yaitu: 

1. Reduksi data 

Mereduksi data artinya adalah merangkum dengan memilih hal-hal 

yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan 

polanya seta ,mengesampingkan hal-hal yang tidak diperlukan. Data 

yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan 

mempermudah peneli untuk mengumpulkan dan mencari data yang 

selanjutnya diperlukan dalam penelitian (Sugiyono,2015:338). Di dalam 

penelitian ini reduksi data diperlukan dalam memilih data-data yang 

diperlukan untuk mengetahui optimalisasi peran BPPKAD dalam 

memaksimalkan penerimaan pajak hotel di Kabupaten Tuban dan 
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mengetahui faktor apa yang mengakibatkan kepatuhan pajak hotel di 

kabupaten tuban belum optimal. 

2. Penyajian data 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat berupa uraian 

singkat, bagan, flowchart dan sejenisnya. Penyajian data yang paling 

sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan menggunakan 

teks yang bersifat naratif (Sugiyono, 2015:341). Dalam penelitian ini, 

penyajian data digunakan untuk menjelaskan secara deskriptif tentang 

faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak hotel di Kabupaten 

Tuban dan bagaimana peran BPPKAD dalam meningkatkan kepatuhan 

wajib pajak hotel di kabupaten Tuban. 

3. Penarikan kesimpulan 

Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif, diharapkan dapat 

memberikan temuan-temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya. 

Temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang 

sebelumnya masih belum jelas atau bahkan tidak jelas sama sekali 

sehingga diteliti menjadi jelas. Di dalam penelitian ini penarikan 

kesimpulan digunakan untuk: 

a. Kesimpulan mengenai factor yang mempengaruhi kepatuhan wajib 

pajak hotel di kabupaten Tuban  

b. Kesimpulan mengenai apa yang menjadi Upaya dan Kendala yang 

dihadapi BPPKAD dalam memaksimalkan kepatuhan wajib Pajak 

Hotel di Kabupaten Tuban 
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c. Kesimpulan mengenai bagaiman optimalisasi peran BPPKAD 

Kabupaten Tuban dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak hotel 

di Kabupaten Tuban. 

 

J. Validasi  Data 

 Validasi data dalam penelitian kualitatif memiliki konotasi yang 

sama dengan  validitas yang merupakan suatu upaya pemeriksaan terhadap 

akurasi hasil penelitian. Pengertian validitas menurut Neuman (2013) 

merupakan ukuran yang menunjukan kebenaran. Validitas adalah bagian 

dari proses dinamis yang tumbuh dengan mengakumulasikan berbagi bukti 

dari waktu ke waktu, dan tanpa validitas maka semua pengukuran menjadi 

tidak berarti (Neuman, 2013). Validitas dalam penelitian kualitatif akan 

berkembang dan meningkat sewaktu peneliti terus-menerus mencari dalam 

data yang beragam dan mempertimbangkan hubungan antara data-data 

tersebut.  

Validitas pengukuran dalam penelitian ini menggunakan validitas 

internal, isi, konstruk, dan validitas eksternal. Validitas internal yang 

diambil oleh peneliti terkandung dalam Sugiyono (2016) yaitu validitas 

internal dapat disebut uji kredibilitas yang memiliki banyak metode. Metode 

yang peneliti pilih adalah triangulasi.  

Menurut Moleong (2012:330) Penelitian menggunakan triangulasi 

dengan sumber yaitu membandingkan sumber informasi dari informan yang 

berbeda atau membandingkan suatu keadaan dari berbagai pendapat dan 
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pandangan guna menemukan pendapat yang sebenarnya mengenai keadaan 

penelitian sehingga peneliti dapat mengambil kesimpulan dari semua 

pendapat yang diberikan oleh informan yang berbeda (Moleong, 2012:331). 

Sumber yang akan dilakukan pengujian keabsahan dalam penelitian ini yaitu 

informasi yang berasal dari BPPKAD Kabupaten Tuban terkait Optimalisasi 

Peran Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

(BPPKAD) Kabupaten Tuban terhadap wajib pajak hotel di Kabupaten 

Tuban. Teknik triangulasi dengan sumber dalam penelitian ini dilakukan 

dengan: 

1)  Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara. 

2)  Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa 

yang dikatakannya secara pribadi, 

3)  Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu, 

4) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan. 

Definisi validitas isi menurut Neuman (2013) adalah validitas yang 

diperhitungkan melalui pengujian terhadap isi alat ukur dengan analisis 

rasional. Ukuran dari validitas ini harus mewakili semua isi atau bidang 

dalam ruang konseptual. Definisi validitas konstruk menurut Widoyoko 

(2009) mengacu pada sejauh mana suatu instrumen mengukur konsep dari 

suatu teori, yaitu yang menjadi dasar penyusunan instrumen.Definisi atau 

konsep yang diukur berasal dari teori yang digunakan. Sehingga 
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pengukuran dari penelitian ini adalah landasan teori yang menentukan 

tingkat kesesuaian dan kebenaran tersebut. 

 Definisi validasi eksternal menurut Neuman (2013) yaitu penelitian 

yang mengacu pada bisa atau tidaknya sebuah hasil penelitian dapat 

digeneralisasikan kepada pembaca. Implementasi dari ketiga validasi data 

dalam penelitian ini adalah validitas isi dan konstruk menghasilkan 

protokol penelitian yang digunakan oleh peneliti sebagai pedoman pada 

saat menganalisis data. Protokol penelitian berupa langkah-langkah 

peneliti dari mengambil data, memisahkan data yang merupakan data 

primer dan data sekunder hingga peneliti selesai melakukan penelitian dan 

peneliti menyelesaikan analisis data yang telah sesuai dengan rumusan 

masalah serta konsep dari penelitian. Implementasi dari validitas eksternal 

adalah penelitian ini dapat dipahami dan dimengerti oleh pembaca hasil 

dari penelitian.  

K. Reliabilitas Data 

Reliabilitas diartikan oleh Neuman (2013) sebagai kemampuan untuk 

diandalkan atau konsistensi. Reliabilitas juga merupakan alat pengukur dan 

dikatakan reliable (dapat dipercaya)bila alat itu mengukur suatu gejala pada 

waktu yang berlainan senantiasa menunjukan hasil yang sama. Jadi suatu 

alat pengukur tersebut harus konsisten dan memberikan hasil ukuran yang 

sama. Reliabilitas diperlukan untuk validitas, dan merupakan konsep yang 

saling melengkapi. Berdasarkan penjelasan diatas, reabilitas yakni alat 

pengukur suatu konsistensi data untuk mendapatkan data yang valid. 
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Peneliti membandingkan informasi hasil wawancara yang diperoleh dari 

informan yang berbeda dan data berupa data sekunder untuk memperoleh 

data yang valid. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN  

 

A. Gambaran Umum Tempat Penelitian 

1. Keadaan Geografis Kabupaten Tuban 

Kabupaten Tuban adalah salah satu wilayah yang terletak di 

Provinsi Jawa timur, Indonesia. Kabupaten Tuban memiliki luas wilayah 

seluas 183.994.562 Ha, dan wilayah laut seluas 22.068 km2. Letak 

astronomi Kabupaten Tuban pada koordinat 111 derajat 30' - 112 derajat 

35 BT dan 6 derajat 40' - 7 derajat 18' LS. Panjang wilayah pantai 65 km. 

(Tubankab.go.id) 

Batas-batas wilayah Kabupaten Tuban : 

 Sebelah Utara  : Laut jawa 

 Sebelah Selatan : Kabupaten Bojonegoro 

 Sebelah Timur  : Kabupaten Lamongan 

 Sebelah Barat   : Kabupaten Rembang dan Kabupaten Blora 

2. Keadaan Administratif Kabupaten Tuban 

Kabupaten Tuban Merupakan salah satu Kabupaten dari 38 

Kabupaten dan Kota yang ada di wilayah administratif Provinsi Jawa 

Timur. Wilayah Kabupaten Tuban berada di jalur pantai utara (Pantura) 

Pulau Jawa. Luasnya adalah 1.904,70 km² dan panjang pantai mencapai 65 

km. Penduduknya berjumlah sekitar 1 juta jiwa. Wilayah Administrasi 

terbagi dalam 20 Kecamatan yang terdiri dari :  
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 328 Desa/Kelurahan  ( 311 Desa + 17 Kel )  

 909 Dusun,  

 1.749 RW  

  6.683 RT  

 

Tuban disebut sebagai Kota Wali karena Tuban adalah salah satu 

kota di Jawa yang menjadi pusat penyebaran ajaran Agama Islam namun 

beberapa kalangan ada yang memberikan julukan sebagai kota tuak karena 

daerah Tuban sangat terkenal akan penghasil minuman (tuak & legen) 

yang berasal dari sari bunga siwalan (ental). Beberapa obyek wisata di 

Tuban yang banyak dikunjungi wisatawan adalah Makam Wali, contohnya 

Sunan Bonang, Makam Syeh Maulana Ibrahim Asmaraqandi (Palang), 

Sunan Bejagung dll. Selain sebagai kota Wali, Tuban dikenal sebagai Kota 

Seribu Goa karena letak Tuban yang berada pada deretan Pegunungan 

Kapur Utara. Bahkan beberapa Goa di Tuban terdapat stalaktit dan 

Stalakmit. Goa yang terkenal di Tuban adalah Goa Akbar, Goa Putri Asih, 

dll 

 
Gambar 4.1 Peta Kabupaten Tuban 

Sumber : tubankab.go.id (2018) 
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3. Gambaran Umum Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah Kabupaten Tuban 

a. Sejarah Instansi  

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Tuban dibentuk pada tahun 2009 dalam rangka melaksanakan 

Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor : 03 Tahun 2008 tanggal 11 

April 2008 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tuban sebagai 

pengganti Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor : 1 Tahun 2003 

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas Kabupaten 

Tuban. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang 

pendapatan, pengelolaan dan aset daerah berdasarkan asas otonomi dan 

tugas pembantuan. Saat ini Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah Kabupaten Tuban berganti nama menjadi Badan Pendapatan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala 

Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati 

melalui Sekretaris Daerah, Dinas Pendapatan Pengelolaan, Keuangan dan 

Aset Daerah Kabupaten Tuban saat ini berubah nama menjadi Badan 

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabuapaten Tuban 

yang biasa di singkat menjadi BPPKAD Kabupaten Tuban 
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b. Lokasi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah Kabupaten Tuban  

Adapun lokasi dari Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah Kabupaten Tuban  terletak di dalam perkotaan Kabupaten 

Tuban yang berlokasi di Jalan Kartini No. 12 Tuban,. Badan Pendapatan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban dipisah 

menjadi dua gedung yaitu gedung pelayanan PBB-P2 dan BPHTB dan 

pelayanan Pajak Daerah, yang berdekatan dengan Kantor Bupati Tuban. 

 

c. Tugas dan Fungsi  

Berdasarkan Peraturan Bupati Tuban nomor 41 Tahun 2012 Badan 

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban 

mempunyai uraian tugas dan tat kerja, sebagai berikut : 

1. Tugas Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Tuban membantu Bupati Tuban melaksanakan urusan 

pemerintahan daerah dibidang pendapatan daerah berdasarkan asas 

otonomi dan tugas pembantuan. 

2. Fungsi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Tuban adalah : 

1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, anggaran, 

perbendaharaan, akuntansi dan aset daerah; 

2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di 

bidang pendapatan, anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan aset 

daerah; 
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3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan, anggaran, 

perbendaharaan, akuntansi dan aset daerah; 

4) Perumusan dan pelaksanaan rencana anggaran pendapatan dan 

belanja daerah (APBD) dan perubahan (APBD): 

5) Perumusan dan penyusunan laporan keungan daerah dalam rangka 

pertanggunjawaban pelaksanaan APBD: 

6) Pelaksanaan fungsi bendahara umum daerah: 

7) Pelaksanaan pemungutan pajak daerah 

8) Perumusan kebijakan pengelolaan dan pengamanan barang milik 

daerah yang menjadi tanggung jawab dinas: 

9) Pelaksanaan dibidang pelayanan terhadap permasalahan perpajakan 

daerah: 

10) Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan 

11) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan 

tugas dan fungsinya 

Uraian tugas dan fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Daerah Kabupaten Tuban  adalah sebagai berikut : 

a. Sekretariat  

b. Bidang Pendapatan  

c. Bidang Anggaran  

d. Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Aset 

e. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan (UPT) 

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kecamatan 
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Sesuai dengan  Peraturan Bupati nomor 41 tahun 2012 tugas 

pokokdan fungsi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah Kabupaten Tuban adalah melaksanakan urusan Pemerintah 

daerah dibidang pendapatan, pengelolaaan dan aset daerah berdasarkan 

asas otonomi dan tugas pembantuan dalam usaha memenuhi 

pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan, Badan 

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Tuban melaksanakan fungsi-fungsinya sebagai berikut :  

a. Sekretariat yang mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi 

umum, kepegawaian, keuangan serta penyusunan program dan 

laporan 

b. Bidang Pendapatan yang mempunyai tugas merumuskan 

kebijakan, melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah 

dalam menyusun program, petunjuk teknis dan melaksanakan 

pembinaan, pengawasan pengendalian, pelaporan serta pelayanan 

administrative dibidang pendapatan, penetapan dan pemungutan. 

c. Bidang anggaran mempunyai tugas merumuskan kebijakan, 

melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dalam 

menyusun program, petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan, 

pengawasan pengendalian, pelaporan serta pelayanan adminstratif 

dibidang penyusunan anggaran, bina pelaksanaan anggaran, dan 

analisa dan evaluasi anggaran. 

d. Bidang Perbendaharaan, akuntansi dan Aset mempunyai tugas 

merumuskan kebijakan, melaksanakan koordinasi dengan 
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perangkat daerah delam menyusun program, petunjuk teknis dan 

melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaporan 

serta pelayanan administrative dibidang kas daerah, 

perbendaharaan, akuntansi dan aset 

e. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan 

kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis dibidang 

pelayanan terhadap permasalahan perpajakan daerah yang 

berkedudukan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah Kabupaten Tuban 

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan, pengelolaan Keuangan 

dan Aset Daerah Kabupaten Tuban mempunyai tugas melaksnakan 

kegiatan teknis operasional dan/ataukegiatan teknis penunjang 

dinas yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan. 

 

d. Visi dan Misi 

Visi merupakan tujuan akhir dari keinginan yang dapat 

mengambarkan atau memberikan cita dan citra yang ingin diwujudkan dan 

sekaligus memotivasi dan memberi semangat yang senantiasa mewarnai 

pola pikir dan langkah dalam mengelola keaadaan yang diinginkan pada 

akhir periode perencanaan. Untuk menghadapi perkembangan dan 

kemajuan zaman yang demikian cepat dan pesat, Badan Pendapatan 

Kabupaten Tuban telah mencanangkan visi organisasi untuk 

keberadaannya di masa sekarang dan masa yang akan datang 

Oleh karena itu Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah Kabupaten Tuban dalam Rencana Meningkatkan efisiensi dan 
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efektifitas pengelolaan sumber daya keuangan dan aset daerah dalam 

rangka meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat 

Untuk merealisasikan visi Badan Pendapatan, Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban tersebut diatas, ditetapkan 

beberapa misi yang merupakan instrumen implementasi dari adanya 

kebijakan Rencana Strategis dengan memformulasikan langkah langkah 

aplikatif melelui program dan kegiatan. 

Adapun misi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah Kabupaten Tuban adalah : 

a. Meningkatkan Pengelolaan pendapatandan pengeluaran keuangan 

daerah. 

b. Menciptakan sistem administrasi keuangan daerah yang cepat, efisien 

dan efektif 

c. Meningkatkan pengelolaan adminstrasi aset daerah yang efektif, 

efisien dan akuntabel. 

 

e. Tujuan dan Sasaran 

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran maka Badan 

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban  

menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut 

1. Tujuan : 

a. Meningkatkan pengelolaan pendapatan dan pengeluaran keuangan 

daerah  

b. Menciptakan sistem administrasi keuangan daerah yang cepat, 

efisien dan efektif 
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c. Meningkatkan pengelolaan administrasi aset daerah yang efektif, 

efisien dan akuntabel  

 

2. Sasaran: 

a. Perolehan Opini Wajar tanpa Pengecualian terhadap laporan 

Keangan Daerah  

b. Peningkatan Pendapatan Daerah 

c. Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah secara Online 

d. Sukses dalam Pelaksanaan perolehan PBB P2 dan BPHTB 

e. Penyusunan Anggaran tepat waktu  

f. Penatausahaan Keuangan Daerah yang Efektif dan Efisien dan 

dapat dipertanggungjawabkan. 

 

f. Struktur Organisasi 

Adapun struktur organisasi Badan Pendapatan, Pengelolaan 

Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Tuban adalah sebagai berikut: 

1.     Kepala Dinas 

2.      Sekretariat 

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

b. Sub Bagian Keuangan  

c. Sub Bagian Program dan Pelaporan 

3. Bidang Pendapatan 

a. Seksi Pendataan 

b. Seksi Penetapan 

c. Seksi Pemungutan 
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KEPALA DINAS 

BIDANG 
PENDAPATAN 

Seksi Pendataan 

Seksi Penetapan 

Seksi Pemungutan 

BIDANG 
ANGGARAN 

Seksi Penyusunan 
Anggaran 

Seksi Bina Pelaksanaan 
Anggaran 

Seksi Analisa dan Evaluasi 
Anggaran 

BIDANG PERBENDAHARAAN 
AKUNTANSI DAN ASET 

Seksi Kas Daerah 

Seksi Perbendaharaan 

Seksi Akuntansi dan 
Aset 

UPTD 

SEKRETARIAT 

Subbag Umum dan 
Kepegaweian 

Subbag Keuangan 

Subbag. Program dan 
Pelaporan 

4. Bidang Anggaran 

a. Seksi Penyusunan Anggaran 

b. Seksi Bina Pelaksanaan Anggaran 

c. Seksi Analisa dan Evaluasi Anggaran 

5. Bidang Perbendaharaan 

a. Seksi Kas Daerah 

b. Seksi Perbendaharaan 

c. Seksi Akuntansi dan Aset 

6. UPT Pelayanan 

a. UPTD Pelayanan Kecamatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Bagan Organisasi BPPKAD Kabupaten Tuban  

Sumber : Data Lakip BPPKAD Kabupaten Tuban (2016) 
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g. Bidang Pendapatan  

1. Tugas bidang pendapatan 

Bidang pendapatan yang mempunyai tugas merumuskan kebijakan, 

melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dalam menyusun 

program, petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan, pengawasan 

pengendalian, pelaporan serta pelayanan administrative dibidang 

pendataan, penetapan dan pemungutan  

 

2. Fungsi bidang pendapatan 

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pendapatan mempunyai fungsi 

: 

a. Perumusan penyusunan program, petunjuk teknis bidang 

pendataan dan penetapan, Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

b. Pelaksanaan koordinasi bidang pendataan dan penetapan 

Pendapatan Asli Daerah. 

c. Pelaksanaan pembinaan bidang pendataan dan penetapan 

Pendapatan Asli Daerah. 

d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian bidang pendataan 

dan penetapan Pendapatan Asli Daerah. 

e. Pelaksanaan pemeliharaan dan pengamanan barang milik 

daerah yang menjadi tanggung jawab Bidang Pendataan dan 

Penetapan. 

f. Pelaksanaan laporan / pertanggungjawaban kepada Kepala 

Dinas;dan 
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g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 

B. Penyajian Data 

1. Apa upaya yang dilakukan BPPKAD Kabupaten Tuban dalam 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak hotel di kabupaten tuban? 

a. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak hotel yang kurang 

patuh. 

Dalam melakukan pembayaran pajak hotel, Badan Pendapatan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban  membuat 

tata cara pembayaran pajak hotel sesuai dengan Peraturan Daerah 

nomer 05 tahun 2011 tentang pajak daerah. Di dalamnya dijelaskan 

tentang alur pembayaran, wajib pajak juga bisa mengangsur 

pembayaran tetapi dengan syarat yang sudah ditentukan, di dalam 

peraturan juga dijelaskan bahwa wajib pajak akan diberi denda jika 

wajib pajak tersebut tidak patuh dalam membayar pajaknya. Ketentuan 

yang tertera di dalam peraturan sangat jelas dan terperinci, berikut 

peraturan yang mengatur tentang tata cara pembayaran pajak hotel di 

Kabupaten Tuban  

  Bagian ke satu, Tata cara Pemungutan, Pasal 85 

(1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan. 

(2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terhutang 

berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar  sendiri oleh 

Wajib Pajak berdasarkan Peraturan Perundang-undangan 

Perpajakan. 

(3) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan 

berdasarkan penetapan Bupati dibayar dengan menggunakan 

SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan. 
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(4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) berupa karcis dan nota perhitungan. 

(5) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri 

dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB dan /atau 

SKPDKBT. 

 

Bagian Ke dua, Surat Tagihan Pajak, pasal 88 

(1) Bupati dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah ( STPD ) 

jika: 

a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; 

b. dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak 

Daerah (SPTPD) terdapat kekurangan pembayaran sebagai 

akibat salah tulis dan /atau salah hitung; 

c. wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga 

dan/atau denda. 

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terhutang dalam STPD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  huruf a dan huruf b ditambah 

dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) 

setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat 

terhutangnya pajak. 

(3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo 

pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 

% (dua persen) setiap bulan dan ditagih melalui STPD. 

 

Bagian ketiga, Tata Cara Pembayaran dan Penagihan, Pasal 89 

(1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan 

penyetoran pajak yang terhutang paling lama 30 (tiga puluh) hari 

kerja setelah saat terhutangnya pajak dan paling lama 6 (enam) 

bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak. 

(2) SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT,STPD, Surat Keputusan 

Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, 

yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah 

merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka 

waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. 

(3) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi 

persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada 

Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, 

dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, 

tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak 

diatur dengan Peraturan Bupati. 
 

Setelah peneliti melakukan wawancara kepada petugas BPPKAD 

Kabupaten Tuban, mereka hanya menjelaskan dengan singkat 

mengenai tata cara pembayaran yang dilakukan BPPKAD Kabupaten 
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Tuban, berikut jawaban dari salah satu petugas yaitu bapak Yudha 

Widiatmaji bagian pendataan, ketika peneliti menanyakan mengenai 

tata cara pembayaran : 

“caranya sangat mudah mbak, yang pertama wajib pajak membayar 

terlebih dahulu setelah SPTPD yang ditetapkan oleh bupati, bisa 

diambil di kantor. Kemudian  yang terdaftar itu mengambil SPTPD 

di kantor kemudian di isi sesuai dengan jumlah pajak terutangnya, 

kemudian mereka membayar, dan kemudian  melaporkan kembali 

kepada kami bahwa sudah di bayar, ya seperti itu lah singkatnya 

mbak. Ada di peraturannya kok semuanya”. 

 

Selain kepada Pak Yudha Widiatmaji, peneliti juga melakukan 

wawancara kepada narasumber lainnya yaitu ibu Rutita Guitartanti dari 

bagian penagihan, yang bertugas untuk menagih langsung kepada 

wajib pajak, Hal yang diungkapkan ibu Rutita Guitartanti sedikit 

berbeda, karena beliau sedikit menjelaskan tentang denda yang 

diberikan kepada wajib pajak yang kurang patuh, berikut pemaparan 

dari jawaban yang diberikan oleh ibu Rutita Guitartanti : 

“Wajib pajak yang terdaftar itu datang ke kantor untuk mengambil 

SPTPD yang sudah diterbitkan bupati mbak, kemudian di isi sesuai 

dengan jumlah pajak terutangnya, lha lalu di bayarkan, jika sudah 

mereka harus kembali kekantor untuk melaporkan sendiri kalau 

sudah di bayarkan mbak, jika masih ada yang kurang bayar, dapat 

dikenai denda 2% dan dibayar setiap bulannya dan itu ditagih 

melalui STPD,  jadi kalau misalnya bulan kemarin belum lunas, 

terus harus bayar bulan ini jadi bayarnya ditambah hutangnya dan 

dendannya begitu mbak kurang lebihnya. Denda yang saya maksud 

tadi dibayar di bulan berikutnya” 

 

Peneliti juga mewawancarai petugas dari turun lapang untuk 

mendapatkan jawaban lainnya yaitu kepada bapak Malikin, tetapi 

jawaban yang diberikan bapak Malikin tidak jauh berbeda dari 

jawaban bapak Yudha Widiatmaji, berikut jawaban yang diberikan 

oleh bapak malikin: 
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“tata cara pembayaran itu sama seperti proses ya, jadi prosesnya 

SPTPD diisi oleh wajib pajak kemudian wajib pajak membayarkan 

hutang pajaknya di bank, kemudian mengembalikan SPTPD ke 

kantor BPPKAD dan selanjutnya diproses oleh petugas BPPKAD, 

yaa kurang lebih seperti itu mbak.” 

 

Terkait dengan tata cara pembayaran pajak hotel, ada hal lain yang 

juga termasuk di dalam tata cara pembayaran yaitu tentang sanksi 

yang diberikan kepada wajib pajak jika kurang patuh dalam 

membayarkan pajak, Bapak Yudha Widiatmaji sebagi informan dari 

bidang pendataan menyampaikan sebagi berikut :  

“Sejauh ini kita belum ada pemberian sanksi pada wajib pajak 

mbak yang sampai gimana” gitu ya mbak, ya kita sesuai peraturan 

saja, kalau ada wajib pajak yang kurang bayar ya diberi denda 

sebesar 2% yang ditagih melalui STPD, dan harus dibayarkan di 

bulan selanjutnya, Kemudian pemanggilan wajib pajak ke sini 

(kantor) untuk di dimintai keterangan mengapa kurang bayar, baru 

itu sih mbak. BPPKAD belum bisa di tahap penyegelan atau 

penyitaan, karena dalam peraturan yang melakukan penyitaan 

bukan dari petugas BPPKAD mbak, dan yang seharusnya 

melakukan adalah PPNS,  tapi di tuban sendiri belum ada PPNS. 

Kalaupun jika ada wajib pajak yang tidak bayar pajak dan ditagih 

masih tidak mau bayar kan mestinya dilakukan penyegelan, nah 

BPPKAD harus membuat surat yang di berikan kepada kejaksaan, 

karena yang bisa melakukan penyitaan ya kejaksaan itu sendiri. 

Tapi sejauh ini belum ada sampai pada tahap penyitaan sih mbak, 

kalo sudah sampai penyitaan itu kan sudah sangat fatal ya, 

alhamdulillah wajib pajak hotel Kabupaten Tuban tidak ada yang 

sampai di sita.” 

 

Ibu Rutita Guitartanti dari bagian penagihan juga mengatakan hal 

yang serupa, yaitu : 

”Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak patuh, dalam 

hal ini telat atau kurang bayar itu teguran dan pemberian denda, 

dendanya sebesar 2%, sudah ditentukan di Peraturan Daerah. 

sebenarnya BPPKAD ingin memberikan sanksi yang lebih tegas 

supaya wajib pajak ini bisa kapok dan lebih taat bayar pajaknya, 

tapi masalahnya adalah belum ada peraturan yang mengatur 

mengenai sanksi yang lebih tegas ya misalnya penyegelan, supaya 

wajib pajak itu tidak meremehkan petugas gitu, ya harapannya sih 

dibuatkan peraturan baru untuk sanksi ini yaa mbak.” 
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Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Malikin dari petugas 

turun lapang, beliau mengatakan sebagai berikut : 

“Sanksi yang diberikan itu ya denda itu mbak, dan wajib pajak 

kabupaten tuban ini lucu,sudah tau kalau telat bayar itu kena denda, 

nanti bulan depannya di ulangi lagi. Seharusnya harus ada sanksi 

yang lebih tegas, tapi belum ada peraturannya ya mau gimana.” 

 

Hal yang di ungkapkan oleh informan adalah sanksi yang diberikan 

BPPKAD kepada wajib pajak yang kurang patuh dalam membayar 

pajak, BPPKAD Kabupaten Tuban dapat memberikan sanksi berupa 

denda sesuai dengan peraturan yang tertulis. Sesuai dengan yang telah 

disampaikan informan, sanksi yang tertera pada peraturan hanya 

sebatas denda yang diberikan kepada wajib pajak yang kurang patuh 

sebesar 2%. Petugas BPPKAD mengharapkan adanya perubahan 

Peraturan agar wajib pajak lebih patuh dalam membayar pajak. 

Sanksi dinilai sangat penting untuk meningkatkan kesadaran bagi 

wajib pajak yang kurang patuh, dengan adanya sanksi yang diberikan 

oleh BPPKAD kepada wajib pajak yang kurang patuh setidaknya 

dapat memberikan efek jera kepada wajib pajak yang kurang patuh, 

sehingga dalam hal pembayaran pajak, wajib pajak tidak mengulangi 

hal yang sama dan lebih patuh dalam membayar pajak. Dan proses 

pemungutan dapat berjalan dengan lancar, sehingga pendapatan pajak 

hotel juga diharapkan dapat meningkat setiap tahunnya. 
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b. Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi yang dilakukan BPPKAD 

Kabupaten Tuban 

Selain sanksi yang diberikan kepada wajib pajak ada pula upaya 

yang dilakukan untuk menyadarkan wajib pajak yang kurang patuh 

dalam membayarkan pajaknya, baik itu upaya intensifikasi ataupun 

ekstensifikasi, di dalam LAKIP milik BPPKAD menjelaskan 

mengenai upaya yang dilakukan BPPKAD dalam mengatasi 

permasalahan, salah satunya mengenai kepatuhan wajib pajak berikut 

adalah isi LAKIP tahun 2016 pada Bab IV pada huruf D yaitu: 

Upaya Pemecahan Permasalahan dan Kendala 

Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah 

kabupaten tuban sudah berupaya untuk memecahkan permasalahan 

dalam pengelolaan keuangan daerah sebagaimana tersebut diatas 

antara lain dengan : 

a. meningkatkan penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat 

akan pentingnya membayar pajak 

b. menambah jumlah personil guna menggali potensi pengelolaan 

sumber pendapatan asli daerah 

c. pengusulan beberapa raperda Tentang pajak dan retribusi 

daerah kepada DPRD untuk disahkan menjadi perda 

d. meningkatkan koordinasi kepada pemerintah pusat dan 

propinsi 

e. mengadakan pembinaan teknis pada satuan kerja perangkat 

daerah tentang penata usahaan keuangan daerah 

 

  Laporan Akuntabilitas Kinerja Pegawai (LAKIP) ini adalah 

sebuah laporan evaluasi dari satu tahun terakhir dan di dalam LAKIP 

juga terdapat rancangan kinerja yang akan di lakukan ditahun 

berikutnya, untuk menyesuaikan peneliti melakukan wawancara 

kepada informan, berikut pernyataan dari Bapak Yudha Widiatmaji 

dari bidang pendataan: 
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“Kalau upaya intensifikasi nya ya ini, bisa sampean lihat 

petugasnya gak ada semua to, yang artinya petugasnya sedang 

turun lapang untuk mendatangi wajib pajak di setiap wilayah mbak, 

penambahan jumlah petugas turun lapang yang tadinya ada 3 

sekarang ada 5 petugas,  masing” petugas di tugaskan untuk 

mendatangi 3 kecamatan. Kemudian kalau untuk upaya 

ekstensifikasi nya ya sosialisasi dan mendatangi WP baru itu 

mbak.” 

 

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Rutita Guitartanti terkait 

dengan upaya yang dilakukan BPPKAD dalam menyadarkan wajib 

pajak yang kurang patuh : 

”Upaya intensifikasi dari kami itu adalah penambahan jumlah 

petugas turun lapang yang tadinya 3 orang menjadi 5 orang mbak, 

dan penambahan kinerjannya maksutnya apa itu eee... tugasnya, 

yang awalnnya hanya turun lapang untuk menagih jadi di tambah 

dengan pengawasan atau pemantauan yang artinya kita pantau 

transaksi keuangannya gitu, sesuai atau tidak tuh dengan yang 

sudah di laporkan. Kalau untuk upaya ekstensifiksinya sendiri apa 

ya mbak, sejauh ini baru sosialisisai sih mbak belum sampai yang 

bagaimana” gitu” 

 

Sedikit berbeda dari kedua informan sebelumnya, berikut 

pernyataan dari Bapak Malikin sebagai petugas turun lapang : 

”Upaya intensifikasi kami sebagai petugas turun lapang yang 

berjumlah 5 orang, itu tentunnya memaksimalkan kinerja kami, 

yang pertama kita panggil wajib pajak ke kantor BPPKAD, jika 

wajib pajak mangkir kita datangi wajib pajak yang kurang patuh 

tadi, kemudian diberi surat peringatan, upaya lainnya yang kita 

lakukan yaitu kami datangi satu persatu wajib pajaknya mbak, kami 

pantau transaksi yang di lakukakan wajib pajak apakah  sesuai 

dengan apa yang di laporkan atau tidak, upaya tersebut tentunya 

lebih mudah terlaksana dengan adanya penambahan jumlah petugas 

turun lapang. kemudian untuk ekstensifikasi mungkin lebih ke 

pemberitahuan, pengarahan kepada masyarakat seperti itu sih 

mbak.” 

 

Upaya Intensifikasi maupun Ekstensifikasi memang harus di 

lakukan untuk suatu tujuan tertentu, dalam hal ini BPPKAD 

Kabupaten Tuban melakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi 
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untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak Kabupaten Tuban, upaya 

intensifikasi yang dilakukan BPPKAD Kabupaten Tuban adalah 

peningkatan kinerja pegawai, sedangkan untuk ekstensifikasi yang 

dilakukan BPPKAD Kabupaten Tuban adalah melakukan sosialisasi 

yang ditujukan kepada wajib pajak agar lebih memahami tentang 

membayar pajak sesuai dengan Peraturan Bupati No 40 Tahun 2012 

tentang uraian tugas, fungsi dan tata kerja Badan Pendapatan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban, di 

dalamnya dijelaskan mengenai tugas dan tata kerja masing-masing 

bagian yang terdapat di kantor BPPKAD Kabupaten Tuban, berikut 

adalah Peraturan Bupati No.40 Tahun 2012 terdapat pada BabIV, 

Bagian ke dua, Pasal 11 : 

1) Seksi Pendataan mempunyai tugas menyiapkan bahan 

penyusunan program, petunjuk teknis, pembinaa, pengawasan 

dan pengendalian di bidang pendataan. 

2) Dalam melaksanakan tugas Seksi Pendataan mempunyai fungsi : 

a. Penyediaan bahan penetapan kebijakan pengelolaan pajak 

dan retribusi daerah; 

b. Penyediaan bahan pelaksanaan pajak dan retribusi daerah; 

c. Pelaksanaan pendataan dan inventarisasi data obyek / subyek 

pajak dan retribusi daerah; 

d. Penyediaan bahan fasilitas, supervisi, monitoring dan 

evaluasi pelaksanaan retribusi desa; 

e. Pendistribusian dan penerimaan kembali formulir pendaftaran 

yang diisi oleh wajib pajak; 

f. Penyediaan bahan penyusunan data dan laporan wajib pajak 

daerah yang belum maupun yang telah mengirim kembali 

formulir pendaftaran; 

g. Penyediaan bahan penetapan Nomor Pokok Wajib Pajak 

Daerah; 

h. Penyediaan bahan pemeriksaan lapangan / lokasi sesuai 

dengan laporan wajib pajak dan melaporkan hasilnya; 

i. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang 

pendataan; 

j. Pelaksanaan laporan / pertanggungjawaban kepada Kepala 

Bidang Pendataan dan Penetapan; dan 
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k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Pendataan dan Penetapan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 

c. Dampak dari upaya yang dilakukan BPPKAD dalam 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak hotel di kabupaten tuban 

Dari upaya yang sudah dilakukan oleh BPPKAD Kabupaten Tuban 

baik dari sanksi yang diberikan dan upaya intensifikasi maupun 

ekstensifikasi dapat diketahui dampak yang terlihat setelah adanya 

upaya yang dilakukan, karena dari dampak atau hasil yang di dapat 

dapat diketahui apakah upaya yang dilakukian sudah berjalan dengan 

baik ataupun belum, dan dari dampak ataupun hasil yang di ketahui 

dapat dijadikan evaluasi agar kedepannya bisa lebih ditingkatkan lagi, 

berikut jawaban dari bapak Yudha Widiatmaji mengenai dampak yang 

terlihat setelah upaya yang dilakukan BPPKAD Kabupaten Tuban  

“Untuk dibilang berdampak atau tidak, ya bisa dibilang tidak mbak, 

tapi kan mau nggak mau wajib pajak harus bayar kalau sudah 

dipanggil seperti itu. Dan untuk menyadarkannya itu yang susah, 

karena ya kalau mereka sadar masalah kepatuhan wajib pajak ini 

ndak akan berlarut-larut mbak. Itu makannya kami dari BPPKAD 

ini masih sangat mengupayakan bagaimana cara agar wajib pajak 

ini patuh dalam membayar pajak.” 

 

Sedikit berbeda dari jawaban pak Yudha , Ibu Rutita Guitartanti 

mengatakan hal sebagai berikut : 

“Kalau menurut saya sih ya berdampak, bicara tentang sanksi tadi, 

wajib pajak jadi mau bayar pajak kan kalau sudah sampai ditagih 

dan disuruh bayar denda, adanya sanksi ini kan istilahnya memaksa 

wajib pajak untuk mau membayarkan pajaknya, kan begitu, jadi 

dampaknnya ya mereka jadi mau bayar pajak.” 

 

Sedangkan untuk jawaban dari Bapak Malikin sendiri tidak jauh 

berbeda dari jawaban yang sudah diberikan oleh Bapak Yudha 

Widiatmaji, beliau mengatkan sebagai berikut : 
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“Tidak , dikatakan berdampak itu kan kalau wajib pajak tidak 

mengulangi kesalahannya lagi, la ini kan tidak, sudah saya katakan 

tadi kalau wajib pajak masih saja mengulangi di bulan bulan 

selanjutnya, artinya sanksi dan upaya” yang dilakukan BPPKAD 

ini saya rasa kurang dan tidak berdampak apa”, hanya memaksa 

wajib pajak agar mau bayar pajak” 

 

Hal yang diungkapkan oleh ketiga informan diatas adalah terkait 

dengan dampak yang terlihat setelah BPPKAD melakukan upaya 

intensifikasi  maupun ekstensifikasi kepada wajib pajak hotel di 

Kabupaten Tuban. Dampak bisa terlihat ketika upaya intensifikasi 

maupun ekstensifikasi sudah dilakukan, jawaban dari informan ini 

dapat di sesuaikan dengan LAKIP tahun 2016 Bab IV huruf A dan B 

yang berisi tentang : 

A. Keberhasilan 

1. Pengelolaan keuangan dapat dilaksanakan dengan tertib, efektif 

dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan dapat dipertanggung jawabkannya 

pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. 

2. Penyusunan APBD, perhitungan APBD dan pertanggung 

jawaban dapat dilaksanakan dengan tertib dan tepat waktu 

3. Pendapatan asli daerah dapat dicapai sesuai dengan target yang 

telah ditetapkan 

4. Pengelolaan asset daerah dilaksanakan dengan tertib dan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan 

 

B. Kegagalan  

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Dinas 

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Tuban tidak menemui sesuatu kegagalan. Pelaksanaan program 

dan kegiatan sudah sesuai dengan tujuan, karena seluruh 

program dan kegiatan telah di upayakan serta dilaksanakan 

secara optimal. 

 

 

Antara Jawaban dari informan dengan LAKIP tahun 2016 tidak 

konsisten, ke dua informan mengatakan bahwa tidak ada dampak yang 

terlihat setelah BPPKAD melakukan upaya, wajib pajak masih saja 
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tidak patuh dalam membayar pajak, berbeda dengan isi lakip pada Bab 

IV, di huruf A tentang keberhasilan, nomor 1 menjelaskan tentang 

pengelolaan keuangan dilaksanakan dengan efektif dan efisien, efisien 

artinya upaya yang dilakukan BPPKAD terlaksana dengan baik, tetapi 

informan mengatakan masih saja ada wajib pajak yang tidak patuh 

dalam membayar pajak. Selanjutnya pada huruf B yaitu mengenai 

kegagalan, BPPKAD menjelaskan bahwa tidak ada kegagalan yang 

dialami BPPKAD Kabupaten Tuban selama melakukan upaya. Yang 

artinya semua upaya yang dilakukan sudah terlaksana dengan baik, 

tetapi jika di cocokan dengan jawaban informan yang mengatakan 

tidak ada dampak yang terlihat setelah upaya yang dilakukan itu 

artinya upaya yang dilakuakn BPPKAD Kabupaten Tuban dapat 

dikatakan belum berhasil secara optimal. Kondisi ini tidak sesuai 

dengan jawaban dari informan  

 

2. Apa kendala yang dihadapi oleh BPPKAD dalam meningkatkan 

kepatuhan wajib Pajak Hotel di Kabupaten Tuban.? 

a. Faktor penyebab kurangnya kepatuhan wajib pajak hotel di 

Kabupaten Tuban 

Adanya perubahan sikap (kesadaran) wajib pajak untuk membayar 

pajak secara sukarela merupakan suatu hal yang penting dalam 

penerapan self assestment system. Namun  dengan adanya sistem yang 

memberikan keleluasaan pada wajib pajak dalam membayar pajak ini, 

tidak serta merta membangkitkan kesadaran wajib pajak. Masih 
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banyak masyarakat atau wajib pajak yang enggan membayar pajaknya 

secara sukarela. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Yudha 

Widiatmaji yang mengatakan sebagai berikut :  

“Faktornya ya? Emm .. kita sih tidak tau pastinya apa ya mbak ya, 

Cuma mungkin karena memang kurangnya kesadaran wajib pajak 

itu sendiri mbak. Kebanyakan dari wajib pajak itu  kan memang 

maunya tidak membayar pajak to, la itu mungkin salah satu 

faktornya, jadi mereka itu malas gitu untuk bayar pajaknya, sanksi 

yang kurang tegas juga bisa jadi faktor penyebab wajib pajak 

kurang patuh” 

 

Berbeda dari jawaban Bapak Yudha Widiatmaji, Ibu Rutita 

Guitartanti mengatakan hal sebagai berikut : 

“faktornya? Apa ya mbak? Yaa saya ndak tau ya mbak, kan saya 

ndak di posisi wajib pajak hotelnya, kalau saya di posisi wajib 

pajak mungkin bisa tau alasan kenapa saya ndak patuhnya itu 

kenapa, kan gitu? Bener ndak?” 

 

Sebagai petugas turun lapang yang langsung mendatangi wajib 

pajak untuk mengecek dan memantau transaksi yang dilakukan wajib 

pajak, Bapak Malikin menjelaskan yang beliau ketahui di lapangan 

mengenai factor penyebab kurangnya kepatuhan wajib pajak hotel di 

Kabupaten Tuban, berikut adalah jawaban dari Bapak Malikin : 

“Setau saya sebagai petugas turun lapang, faktor penyebab wajib 

pajak tidak patuh itu macem” mbak, sebenernya mereka itu bukan 

tidak mau bayar pajak, tapi males. Mereka mikirnya itu ya nanti” 

saja bayar denda juga gpp, , gitu sih mbak menurut sepengetahuan 

saya.”  

 

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu tindakan wajib pajak 

dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Masih kurangnnya kesadaran 

wajib pajak dalam membayar pajak, tidak terlepas dari faktor 
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pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan itu sendiri, jika 

setiap wajib pajak mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang 

memadai tentang peraturan perpajakan, maka dapat dipastikan wajib 

pajak secara sadar akan patuh dalam melaksanakan kewajiban 

perpajakannya dengan baik dan benar. Jawaban dari informan ini 

dapat di sesuaikan dengan LAKIP tahun 2016 yang di tulis oleh 

BPPKAD sendiri yang terdapat pada Bab IV pada huruf C yang berisi 

sebagai berikut : 

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Tuban dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya 

tidak menemui suatu kegagalan namun masih terdapat permaslahan 

dan kendala yaitu: 

a. Kesadaran masyarakat yang masih kurang akan pentingnya 

membayar pajak 

b. Jumlah personil yang terbatas untuk pengelolaan sumber 

pendapatan asli daerah 

c. Terbatasnya peraturan daerah yang ada sehingga upaya untuk 

menggali penerimaan pendapatan asli daerah belum dapat 

dikembangkan secara maksimal 

d. Sering terjadinya perubahan regulasi peraturan yang mengatur 

tentang pngelolaan keuangan daerah 

e. Kurang optimalnya pemanfaatan potensi-potensi sumber 

pendapatan asli daerah 

 

Jawaban antara informan dan data LAKIP tahun 2016 yang peniliti 

paparkan sudah sesuai, informan mengatakan bahwa faktor penyebab 

wajib pajak kurang patuh adalah kesadaran wajib pajak yang kurang, 

ada juga wajib pajak yang malas untuk membayar pajak, begitu juga 

dengan isi LAKIP pada bahasan permasalahan dan kendala pada huruf 

a mengatakan bahwa kendala yang dialami BPPKAD adalah faktor 

kesadaran masyarakat yang masih kurang dalam membayar pajak, 

pemahaman wajib pajak mengenai sanksi yang diberikan juga menjadi 
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faktor kurangnnya kepatuhan wajib pajak. kurangnya sanksi yang 

diberikan juga menjadi faktor mengapa wajib pajak masih kurang 

patuh dalam membayar pajak 

b. Kendala yang dialami BPPKAD dalam meningkatkan kepatuhan 

wajib pajak hotel di Kabupaten Tuban  

Dalam menjalankan kewajibannya dalam memungut pajak, 

BPPKAD Kabupaten Tuban berpedoman pada undang-undang dan 

peraturan yang telah diterapkan, termasuk pemberian sanksi 

perpajakan. Selain adannya sanksi perpajakan yang diberikan, kinerja 

pelayanan dari pegawai juga turut andil dalam mempengaruhi 

kepatuhan wajib pajak. Kinerja yang peneliti maksudnya adalah upaya 

yang diberikan agar wajib pajak dapat patuh dalam membayar pajak, 

ketika BPPKAD memberikan upaya untuk wajib pajak tentunya 

terdapat kendala yang dialami selama mengupayakan kinerja agar 

wajib pajak dapat patuh membayar pajak, berikut jawaban dari Bapak 

Yudha Widiatmaji sebagai petugas pendataan di kantor Bppkad 

Kabupaten Tuban : 

“Kendalanya ya itu mbak resistensi wajib pajak, wp yang tidak 

mau bayar pajak, selalu ada saja alasan. Dan sering berbelit”, tapi 

kita masih tetap berusaha agar wajib pajak mau membayarkan  

pajaknya, kendala lainnya itu tidak ada peraturan yang mengatur 

sanksi untuk wajib pajak yang kurang patuh, sanksi yang diberikan 

sekarang ini kurang memberikan efek jera kepada wajib pajak 

mbak” 

 

Kemudian untuk jawaban dari Ibu Rutita Guitartanti sebagai 

pegawai dalam bidang penagihan adalah sebagai berikut : 
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“Kendalannya apa ya mbak, yaa wajib pajak itu ngeyel gitu, 

mereka selalu mencari alasan agar tidak bayar pajak, jadinya 

mengulur waktu, yang seharusnya ngurusin ini, waktunya jadi 

molor untuk menyelasaikan ini gitu kan kalau ada wajib pajak yang 

tidak mau datang ke kantor BPPKAD itu, jadinya petugas kan yang 

harus datang ke wajib pajaknya, kalau sudah keluar kantor kan jadi 

pekerjaan di kantor jadi terbengkalai mbak gitu mbak “ 

 

Dan berikut adalah jawaban dari Bapak Malikin sebagai petugas 

turun lapang : 

“Kendalanya di waktu mbak, dulu kan petugas turun lapang masih 

sedikit jadi pekerjaan jadi terbelah” gitu, yang seharusnya kita 

selesaikan tugas di kantor jadi harus ditunda untuk mendatangi 

wajib pajak” 

 

Hal ini sama dengan rumusan masalah pertama dengan fokus 

dampak yang terlihat, yaitu mengenai kesadaran wajib pajak dalam 

membayar pajak ini juga menjadi kendala yang dialami petugas 

BPPKAD dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak, hal ini juga di 

pacu dengan jumlah petugas yang kurang, hal ini sesuai dengan isi 

dari LAKIP yang menjelaskan permasalahan dan kendala yang di 

alami petugas BPPKAD pada huruf a,b dan c, berikut adalah isi dari 

LAKIP 2016 Bab IV : 

Permasalahan dan Kendala 

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Tuban dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya 

tidak menemui suatu kegagalan namun masih terdapat permaslahan 

dan kendala yaitu : 

a. Kesadaran masyarakat yang masih kurang akan pentingnya 

membayar pajak 

b. Jumlah personil yang terbatas untuk pengelolaan sumber 

pendapatan asli daerah 
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c. Terbatasnya peraturan daerah yang ada sehingga upaya untuk 

menggali penerimaan pendapatan asli daerah belum dapat 

dikembangkan secara maksimal 

d. Sering terjadinya perubahan regulasi peraturan yang mengatur 

tentang pngelolaan keuangan daerah 

e. Kurang optimalnya pemanfaatan potensi-potensi sumber 

pendapatan asli daerah 

Akan tetapi peneliti juga menemukan permasalahan terkait dengan 

dampak yang terlihat setelah adanya upaya yang dilakukan BPPKAD 

Kabupaten Tuban, faktor kesadaran dan jumlah personil yang kurang 

memang sesuai tetapi ketika dilihat dari LAKIP Tahun 2016 tentang 

keberhasilan dan kegagalan yang peneliti paparkan pada fokus 

penelitian yang pertama pada huruf c yaitu dampak yang terlihat 

terdapat ketidaksesuaian antara isi LAKIP dengan jawaban informan, 

berikut adalah isi dari LAKIP tahun 2016 tentang keberhasilan dan 

kegagalan : 

C. Keberhasilan 

1. Pengelolaan keuangan dapat dilaksanakan dengan tertib, efektif 

dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan dapat dipertanggung jawabkannya 

pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. 

2. Penyusunan APBD, perhitungan APBD dan pertanggung 

jawaban dapat dilaksanakan dengan tertib dan tepat waktu 

3. Pendapatan asli daerah dapat dicapai sesuai dengan target yang 

telah ditetapkan 

4. Pengelolaan asset daerah dilaksanakan dengan tertib dan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan 

D. Kegagalan  

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Dinas 

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Tuban tidak menemui sesuatu kegagalan. Pelaksanaan program 

dan kegiatan sudah sesuai dengan tujuan, karena seluruh 

program dan kegiatan telah di upayakan serta dilaksanakan 

secara optimal. 

 

Faktor-faktor kendala yang dihadapi BPPKAD Kabupaten Tuban 

sebelumnya menjelaskan bahwa kurang maksimalnya tingkat 
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keberhasilan dari upaya yang dilakukan, tetapi pada LAKIP diatas 

dijelaskan pada bahasan keberhasilan angka 1 menjleaskan bahwa 

pengelolaan keuangan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien, 

pada pada angka 3 menjelaskan bahwa pendapatan asli daerah dapat 

dicapai sesuai dengan target yang telah diteteapkan, dari penjelasan 

tersebut dapat dikatakan ada ketidaksesuaian antara jawaban informan 

dengan LAKIP tahun 2016, dan untuk bahasan kegagalan pada lakip 

dijelaskan bahwa BPPKAD tidak menemui suatu kegagalan, padahal 

jika berbicara kendala yang dikatakan informan bahwa tingkat 

keberhasilan dari upaya yang dilakukan adalah kurang yang artinya 

upaya yang dilakukan BPPKAD kurang efektif dan efisien itu juga 

dapat dikatakan bahwa upaya yang dilakukan kurang efektif.. 

3. Bagaimana Optimalisasi Peran BPPKAD Kabupaten Tuban dalam 

meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Hotel di Kabupaten Tuban? 

a. Optimalisasi Peran BPPKAD Kabupaten Tuban untuk 

meningkatkan kesadaran wajib pajak hotel dalam memenuhi 

kewajibanya. 

Optimalisasi dilakukan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan 

dengan upaya-upaya yang telah dilakukan sebelumnya. Optimalisasi 

peran adalah kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan manfaat 

yang diinginkan, dalam hal ini manfaat yang di maksud adalah hasil 

yang di dapat setelah adanya pengoptimalan yaitu kesadaran wajib 

pajak untuk patuh dalam membayar pajak. Optimalisasi merupakan 

upaya yang dilakukan terus menerus sampai titik paling tinggi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 
 

 

Sedangkan peran sendiri adalah kinerja dari pegawai BPPKAD 

Kabupaten Tuban. Selain factor kesadaran wajib pajak yang kurang 

dalam membayar pajak, belum optimalnya kinerja pegawai BPPKAD 

kabupaten Tuban juga berpengaruh dalam menyadarkan wajib pajak. 

Berikut adalah jawaban yang diberikan Bapak Yudha Widiatmaji 

terkait Optimalisasi peran yang dilakukan oleh BPPKAD kabupaten 

Tuban:  

“Saat ini BPPKAD berupaya penuh dalam meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak, yaitu dengan memasang TMS (Tax 

Memoing System). Sistem ini fungsinya adalah mengawasi 

transaksi yang di lakukan wajib pajak, berapapun transaksi masuk 

dan keluar bisa langsung terlihat. Sistem ini di pasang dalam alat 

yang di gunakan wajib pajak dalam mencatat transaksi, dalam  hal 

ini komputer mbak, yang kemudian di hubungkan ke komputer dari 

petugas BPPKAD. Namun kendalanya adalah sistem ini memang 

baru saja kita gunakan. Dan baru beberapa wajib pajak yang kami 

pasangkan sistem ini, masih banyak wajib pajak yang belum kami 

pasangkan karena kondisinya mereka masih mencatat transaksinya 

dengan manual, jadi belum bisa dipasangkan TMS ini, tapi akan di 

usahakan kedepannya agar dapat membantu kami dalam 

menangani wajib pajak yang tidak jujur bayar pajaknya.” 

 

Kemudian jawaban dari Ibu Rutita Guitartanti adalah sebagai 

berikut :  

 

“Gini mbak, sebenarnya saat ini BPPKAD sudah sangat optimal 

dalam melakukan kinerjanya, tapi masih saja ada celah bagi wajib 

pajak untuk tidak patuh dalam membayar pajak, sehingga kami 

membuat system baru yaitu TMS,  seperti yang sudah pak yudha 

katakan kemarin, TMS ini tujuannya untuk merekam transaski 

yang dilakukan wajib pajak hotel di kabupaten tuban, nah TMS ini 

kan sistem ya mbak, sistem kan tentunya berhubugan dengan 

komputer, kendalanya disini adalah masih banyak wajib pajak yang 

belum menggunakan komputer dalam  menginput atau mencatat 

transaksi nya. Nah disini kami berharap pemerintah kabupaten 

tuban memberi dana agar semua wajib pajak hotel di kabupaen 

tuban ini semuanya menggunakan komputer, sehingga TMS ini 

berjalan dengan baik dan lancar, sehingga memudahkan kami 

dalam megupayakan peningkatan pendapatan paak hotel itu 

sendiri.” 
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Tidak jauh berbeda dari keduan informan, jawaban dari Bapak 

Malikin adalah sebagai berikut : 

“BPPKAD saat ini ada program baru sih mbak, emm bukan 

program sih lebih tepatnya, tapi pengoptimalan kinerja untuk 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri, kami ada sistem 

baru yang nantinnya diharapkan akan memudahkan BPPKAD 

dalam memantau transaksi keuangan dari wajib pajak hotel di 

kabupaten tuban yang bernama TMS (Tax Memoring System) nah 

sistem ini nanti akan di pasang di masing” komputer wajib pajak 

hotel di kabupaten tuban mbak, ada tapinya tapi, masalahnya di 

kabupaten tuban ini wajib pajak yang menggunakan komputer 

masih sedikit mbak, jadi belum maksimal penggunaannya, saya 

kurang paham nanti kedepannya seperti apa mbak. Saya ngikut 

perintah dari atasan saja.” 

 

Rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, 

membuat BPPKAD Kabupaten Tuban merancang strategi yang 

nantinya digunakan untuk dijadikan upaya dalam menyadarkan wajib 

pajak agar patuh dalam membayar pajak. Salah satu strategi yang 

dapat dilakukan oleh BPPKAD Kabupaten Tuban adalah upaya-upaya 

trobosan dalam mengoptimalkan peran dari BPPKAD sendiri. Dengan 

adanya optimalisasi peran ini diharapkan dapat meminimalisir 

permasalahan yang selama ini terjadi berkaitan dengan kepatuhan 

wajib pajak. Agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD). Sesuai dengan Peraturan Bupati no 57 Tahun 2015 pasal 21A 

yang berisi tentang : 

1. Dalam rangka pelaporan data transaksi usaha wajib pajak, bupati 

atau pejabat yang ditunjum dalam hal ini kepala Dinas 

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berwenang 

menghubungkan system informasi data transaksi usaha yang 

dimiliki oleh wajib pajak dengan system informasi yang dimiliki 

oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

secara online system 
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2. Online system pelaporan data transaksi usaha sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), meliputi data transaksi usaha yang 

menjadi dasar pengenaan Pajak Daerah. 

Data transaksi usaha yang dimiliki wajib pajak sebagaiamana 

dimaksud pada ayat (1), merupakan data transaksi pembayaran 

yang dilakukan oleh subyek pajak atau masyarakat kepada wajib 

Pajak Daerah. 

 

Optimalisasi peran BPPKAD Kabupaten Tuban untuk membuat  

sistem baru yaitu TMS (tax memoing sytem) yang bertujuan untuk 

merekam data transaksi wajib pajak ini sesuai dengan peraturan bupati 

no 57 tahun 2015 yang peneliti paparkan, sehingga menjadikan 

jawaban dari informan dan data peraturan bupati no57 tahun 2015 

sesuai dan konsisten 

Untuk lebih memperjelas perolehan data dari hasil wawancara, 

peneliti telah membuat tabel hasil wawancara dari informan sebagai 

berikut: 

 

 

Tabel 4.1 Hasil Rangkuman Wawancara Petugas BPPKAD 

Kabupaten Tuban 

No Pertanyaan 

Hasil Rangkuman Wawancara Petugas 

BPPKAD Bagian Pendataan, Penagihan dan 

Seksi Turun Lapang Kabupaten Tuban 

1. 1. Bagaimana tata cara 

pembayaran bagi 

wajib pajak hotel di 

Kabupaten Tuban? 

 

Tata cara pembayaran yang ditentukan oleh 

BPPKAD Kabupaten Tuban adalah yang pertama 

wajib pajak hotel mengambil SPTPD di kantor 

BPPKAD Kabupaten Tuban, , kemudian wajib 
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pajak membayarkan pajaknya dan setelah selesai 

wajib pajak kembali ke kantor BPPKAD Kabupaten 

Tuban untuk melaporkan jika pajaknya sudah 

dibayar.  

2. 2. Apakah sanksi yang 

di berikan untuk 

wajib pajak hotel di 

Kabupaten Tuban 

yang kurang patuh? 

 

Sehubungan dengan tata cara pembayaran, ada 

sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang 

kurang bayar akan dikenai sanksi administrasi 

berupa denda sebesar 2%, sanksi yang diberikan 

dirasa kurang oleh petugas BPPKAD dalam 

menyadarkan wajib pajak yang kurang patuh, 

petugas sendiri menginginkan perubahan peraturan 

terkait sanksi yang diberikan untuk wajib pajak 

yang kurang patuh tersebut agar merasa jera dan 

lebih patuh dalam membayar pajak. 

3. 3. Apa upaya 

intensifikasi maupun 

ekstensifikasi yang 

dilakukan 

BPPKAD? 

Upaya intensifikasi yang dilakukan petugas 

BPPKAD Kabupaten Tuban adalah penambahan 

jumlah petugas turun lapang yang awalnya 

berjumlah 3 orang menjadi 5 orang yang masing-

masing diberi tugas untuk memegang 3 kecamatan, 

tugas yang diberikan juga bertambah yang awalnya 

hanya mendatangi wajib pajak ketika telat bayar. 

saat ini petugas turun lapang juga memantau 

transaksi yang dilakukan wajib pajak hotel. 

Kemudian untuk upaya ekstensifikasinya sendiri 

yaitu sosialisasi dan mendatangi wajib pajak baru. 

4. 4. Adakah dampak 

yang terlihat setelah 

upaya yang 

dilakukan? 

 

Dari tiga informan yang peneliti wawancarai dua 

diantaranya mengatakan tidak ada dampak yang 

terlihat setelah adanya upaya yang dilakukan 

BPPKAD Kabupaten Tuban, wajib pajak masih saja 

kurang patuh dalam membayar pajak tapi salah satu 

dari informan mengatakan bahwa ada dampak yang 

terlihat setelah adanya upaya yang dilakukan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 
 

 

BPPKAD, informan tersebut mengatakan bahwa 

dengan upaya yang dilakukan paling tidak wajib 

pajak tetap harus membayar pajak walaupun harus 

dengan denda yang diberikan. 

5. 5. Apa faktor penyebab 

kurangnya 

kepatuhan wajb 

pajak hotel di 

Kabupaten Tuban? 

 

Menurut informan faktor penyebab kurang 

patuhnya wajib pajak dalam membayar pajak 

adalah faktor kesadaran wajib pajak sendiri, wajib 

pajak pada dasarnya tidak mau membayar pajak, 

akibatnya wajib pajak selalu berbelit ketika sudah 

waktunya membayar pajak. Sanksi yang kurang 

tegas juga dirasa menjadi penyebab mengapa wajib 

pajak hotel kurang patuh. 

6 6. Adakah kendala 

dalam upaya 

meningkatkan 

kepatuhan wajib 

pajak Kabupaten 

Tuban? 

 

Kendala yang dialami BPPKAD Kabupaten Tuban 

adalah resistensi wajib pajak, artinya wajib pajak 

tidak mau bayar pajak, masalah waktu juga menjadi 

kendala yang dialami petugas BPPKAD, wajib 

pajak yang tidak mau bayar pajak selalu 

mempunyai alasan untuk tidak bayar pajak, 

sehingga membuat petugas turun lapang bolak balik 

mendatangi wajib pajak, hal tersebut dirasa oleh 

petugas BPPKAD kabupaten Tuban sebagai hal 

yang memakan waktu, kinerja pegawai juga dapat 

terganggu. 

7. Apakah optimalisasi 

peran dari BPPKAD 

Kabupaten Tuban ? 

Optimalisasi peran yang dilakukan BPPKAD 

kabupaten Tuban adalah dengan mengeluarkan 

sistem baru yaitu TMS (tax memoing system). TMS 

ini bertujuan untuk merekam data transaksi yang 

dilakukan wajib pajak hotel sebelum dan sesudah 

membayar pajak, sehingga wajib pajak tidak dapat 

lagi berbohong mengenai jumlah pajak yang 

seharusnya dibayar. TMS ini juga diharapkan agar 

wajib pajak lebih patuh dan jujur dalam membayar 
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pajak 

Sumber : Data diolah oleh peneliti (2018) 

Selain ringkasan wawancara peneliti juga membuat tabel untuk 

menyajikan data mengenai peraturan Bupati yang digunakan oleh 

Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Tuban dalam hal Pajak Daerah adalah sebagai berikut: 

 

Tabel  4.2 Peraturan Bupati No.40 Tahun 2012 

Pasal Bunyi Ayat 

Bab IV 

Bagian ke 2 

Pasal 11 

 

1) Seksi Pendataan mempunyai tugas menyiapkan bahan 

penyusunan program, petunjuk teknis, pembinaa, pengawasan 

dan pengendalian di bidang pendataan. 

2) Dalam melaksanakan tugas Seksi Pendataan mempunyai 

fungsi : 

l. Penyediaan bahan penetapan kebijakan pengelolaan pajak 

dan retribusi daerah; 

m. Penyediaan bahan pelaksanaan pajak dan retribusi daerah; 

n. Pelaksanaan pendataan dan inventarisasi data obyek / 

subyek pajak dan retribusi daerah; 

o. Penyediaan bahan fasilitas, supervisi, monitoring dan 

evaluasi pelaksanaan retribusi desa; 

p. Pendistribusian dan penerimaan kembali formulir 

pendaftaran yang diisi oleh wajib pajak; 

q. Penyediaan bahan penyusunan data dan laporan wajib pajak 

daerah yang belum maupun yang telah mengirim kembali 

formulir pendaftaran; 

r. Penyediaan bahan penetapan Nomor Pokok Wajib Pajak 

Daerah; 

s. Penyediaan bahan pemeriksaan lapangan / lokasi sesuai 
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dengan laporan wajib pajak dan melaporkan hasilnya; 

t. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang 

pendataan; 

u. Pelaksanaan laporan / pertanggungjawaban kepada Kepala 

Bidang Pendataan dan Penetapan; dan 

v. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Pendataan dan Penetapan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

Sumber : Data diolah oleh peneliti (2018) 

Tabel 4.3 Peraturan Bupati No.57 Tahun 2015 

Pasal Bunyi Ayat 

21 A 1. Dalam rangka pelaporan data transaksi usaha wajib pajak, 

bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam hal ini kepala 

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah berwenang menghubungkan sistem informasi data 

transaksi usaha yang dimiliki oleh wajib pajak dengan 

system informasi yang dimiliki oleh Dinas Pendapatan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah secara online 

sistem 

2. Online sistem pelaporan data transaksi usaha 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi data 

transaksi usaha yang menjadi dasar pengenaan Pajak 

Daerah. 

3. Data transaksi usaha yang dimiliki wajib pajak 

sebagaiamana dimaksud pada ayat (1), merupakan data 

transaksi pembayaran yang dilakukan oleh subyek pajak 

atau masyarakat kepada wajib Pajak Daerah. 

Sumber : Data diolah oleh peneliti (2018) 
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Dalam melaksanakan tugasnya BPPKAD Kabupaten Tuban tidak 

hanya berpacu pada Peraturan Bupati Tetapi juga Peraturan Daerah. 

Berikut adalah pemaparan dari Peraturan Daerah Kabupten Tuban : 

 

Table 4.4 Peraturan Daerah No.05 Tahun 2015  

No Pasal Bunyi ayat 

1. Bagian ke 1 

Pasal 85 

1. Pemungutan Pajak dilarang diborongkan. 

2. Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang 

terhutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau 

dibayar  sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan Peraturan 

Perundang-undangan Perpajakan. 

3. Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan 

berdasarkan penetapan Bupati dibayar dengan 

menggunakan SKPD atau dokumen lain yang 

dipersamakan. 

4. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) berupa karcis dan nota 

perhitungan. 

5. Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan 

sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, 

SKPDKB dan /atau SKPDKBT 

2. Bagian ke 2 

Pasal 88 

1. Bupati dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah  

( STPD ) jika : 

a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang 

dibayar; 

b. dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan Tagihan 

Pajak Daerah (SPTPD) terdapat kekurangan 

pembayaran sebagai akibat salah tulis dan /atau 

salah hitung; 

c. wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa 
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bunga dan/atau denda. 

2. Jumlah kekurangan pajak yang terhutang dalam STPD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  huruf a dan huruf 

b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga 

sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 

15 (lima belas) bulan sejak saat terhutangnya pajak. 

3. SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh 

tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif 

berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dan 

ditagih melalui STPD. 

2. Bagian ke 3 

Pasal 89 

1. Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran 

dan penyetoran pajak yang terhutang paling lama 30 

(tiga puluh) hari kerja setelah saat terhutangnya pajak 

dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal 

diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak. 

2. SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT,STPD, Surat 

Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan 

Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak 

yang harus dibayar bertambah merupakan dasar 

penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu 

paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. 

3. Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi 

persyaratan yang ditentukan dapat memberikan 

persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau 

menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga 

sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan. 

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, 

penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan 

penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan 

Bupati. 

 

Sumber : Data diolah oleh Peneliti (2018) 
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Data yang digunakan peneliti untuk menyesuaikan hasil 

wawancara tidak hanya dengan peraturan Bupati maupun Peraturan 

daerah, tetapi peneliti juga menyesuaikan dengan Lakip Tahxun 2016 

yang telah di Tulis Oleh BPPKAD Kabupaten Tuban sendiri, untuk 

memudahkan pembaca peneliti membuatkan table sebagai berikut : 

Tabel 4.5 Lakip Tahun 2016 BPPKAD Kabupaten Tuban  

No Bab dan Poin 

 

Keterangan 

 

1. Bab IV  

Poin A 

B. Keberhasilan 

1. Pengelolaan keuangan dapat dilaksanakan 

dengan tertib, efektif dan efisien sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan dapat dipertanggung jawabkannya 

pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja 

daerah. 

2. Penyusunan APBD, perhitungan APBD dan 

pertanggung jawaban dapat dilaksanakan dengan 

tertib dan tepat waktu 

3. Pendapatan asli daerah dapat dicapai sesuai 

dengan target yang telah ditetapkan 

4. Pengelolaan asset daerah dilaksanakan dengan 

tertib dan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan 

 

2. Bab IV 

Poin B 

C. Kegagalan  

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Dinas 

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
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Kabupaten Tuban tidak menemui sesuatu kegagalan. 

Pelaksanaan program dan kegiatan sudah sesuai dengan 

tujuan, karena seluruh program dan kegiatan telah di 

upayakan serta dilaksanakan secara optimal. 

 

3. Bab IV 

Poin C 

D. Permasalahan dan Kendala 

 

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah Kabupaten Tuban dalam melaksanakan tugas 

pokok dan fungsinya tidak menemui suatu kegagalan 

namun masih terdapat permaslahan dan kendala yaitu 

: 

a. Kesadaran masyarakat yang masih kurang akan 

pentingnya membayar pajak 

b. Jumlah personil yang terbatas untuk pengelolaan 

sumber pendapatan asli daerah 

c. Terbatasnya peraturan daerah yang ada sehingga 

upaya untuk menggali penerimaan pendapatan 

asli daerah belum dapat dikembangkan secara 

maksimal 

d. Sering terjadinya perubahan regulasi peraturan 

yang mengatur tentang pngelolaan keuangan 

daerah 

e. Kurang optimalnya pemanfaatan potensi-potensi 

sumber pendapatan asli daerah 

4. Bab IV 

Poin D 

E. Upaya Pemecahan Permasalahan dan Kendala 

Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset 

daerah kabupaten tuban sudah berupaya untuk 

memecahkan permasalahan dalam pengelolaan 

keuangan daerah sebagaimana tersebut diatas antara 

lain dengan : 
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a.  meningkatkan penyuluhan dan pembinaan kepada 

masyarakat akan pentingnya membayar pajak 

b.  menambah jumlah personil guna menggali potensi 

pengelolaan sumber pendapatan asli daerah 

c.  pengusulan beberapa raperda Tentang pajak dan 

retribusi daerah kepada DPRD untuk disahkan 

menjadi perda 

d.  meningkatkan koordinasi kepada pemerintah pusat 

dan propinsi 

e.  mengadakan pembinaan teknis pada satuan kerja 

perangkat daerah tentang penata usahaan 

keuangan daerah 

 

 Sumber : Data diolah oleh peneliti (2018) 

 

C. Analisis Data  

1. Apa upaya yang dilakukan BPPKAD Kabupaten Tuban dalam 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak hotel di kabupaten tuban? 

a. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak hotel yang kurang 

patuh 

Pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan sangat penting, 

karena dapat membantu wajib pajak dalam mematuhi aturan 

perpajakan, namun tidak semua wajib pajak paham mengenai 

pentingnya membayar pajak, Di BPPKAD sendiri sudah diatur dan 

ditetapkan mengenai mekanisme pembayaran untuk wajib pajak hotel 

di Kabupaten Tuban yang diatur dalam Peraturan Daerah no 05 tahun 

2011 Bab III bagian ke satu tentang tata cara pemungutan dan bagian 
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ke tiga tentang tata cara pembayaran. Isi dari peraturan tersebut adalah 

: 

1. Pemungutan Pajak dilarang diborongkan. 

2. Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terhutang 

berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar  sendiri oleh Wajib 

Pajak berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan. 

3. Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan 

penetapan Bupati dibayar dengan menggunakan SKPD atau 

dokumen lain yang dipersamakan. 

4. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) berupa karcis dan nota perhitungan. 

5. Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar 

dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB dan /atau SKPDKBT. 

6. Tata cara penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, 

SPTPD, SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 85 ayat (3) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati. 

  Sejalan dengan isi Peraturan Daerah yang sudah peneiliti utarakan 

diatas, petugas BPPKAD Kabupaten Tuban juga menjelaskan hal 

yang sama mengenai tata cara pembayaran yang selama ini di 

terapkan oleh BPPKAD Kabupaten Tuban. Dari Peraturan Daerah dan 

dari jawaban informan sudah sesuai dengan Undang-Undang 

Perpajakan Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi 

daerah di bagian ke V yaitu tata cara pemungutan. 
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Tata cara pembayaran dibuat agar dapat memudahkan wajib pajak 

dalam membayar pajak, di dalam tata cara pembayaran juga terdapat 

sanksi yang diberikan kepada wajib pajak  yang kurang atau tidak 

bayar pajak, sanksi dapat berpengaruh dalam menyadarkan wajib 

pajak untuk membayar pajak, sanksi dinilai sangat penting untuk 

meningkatkan kesadaran bagi wajib pajak yang kurang patuh, dengan 

adanya sanksi yang diberikan kepada wajib pajak, diharapkan dapat 

memberikan efek jera kepada wajib pajak yang kurang patuh, 

sehingga wajib pajak akan lebih taat dalam membayar pajak. Di 

BPPKAD sudah diatur mengenai tata cara pembayaran dalam 

peraturan daerah no 05 2011 Bab III bagian ke satu pasal 85 tentang 

tata cara pemungutan. Di dalam nya dijelaskan sanksi administratif di 

berikan kepada wajib pajak yang kurang bayar adalah berupa denda 

sebesar 2%, sanksi yang diberikan ini sesuai dengan peraturan yang 

sudah ditetapkan oleh Undang-Undang Perpajakan Nomor 28 Tahun 

2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah di bab V bagian ke dua 

yaitu surat tagihan pajak. Di dalamnya dijelaskan : 

1) Kepala Daerah dapat menerbitkan STPD jika:  

a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;  

b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran 

sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;  

c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga 

dan/atau denda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 
 

 

2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b 

ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% 

(dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) 

bulan sejak saat terutangnya pajak.  

3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo 

pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga 

sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD. 

Sejalan dengan Peraturan daerah dan Undang-Undang Perpajakan, 

pegawai BPPKAD Kabupaten Tuban juga memberikan penjelasan 

yang sama mengenai sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang 

kurang patuh. Akan tetapi pegawai BPPKAD Kabupaten Tuban 

menyayangkan kerena sanksi yang diberikan dirasa tidak memberikan 

efek jera bagi wajib pajak, sanksi administratif berupa denda sebesar 

2%  dirasa kurang tegas mengingat masih adanya wajib pajak yang 

kurang patuh dalam membayar pajak. Sanksi yang kurang tegas dapat 

dikatakan  menjadi faktor kurangnya kepatuhan wajib pajak hotel di 

Kabupaten Tuban sesuai dengan yang telah disampaikan oleh Devano 

dalam Supadmi, 2010 yang menjelaskan mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi kepatuhan, yaitu : 

1. Pemahaman Terhadap Sistem Self Assesment Dan Ketepatan 

Membayar Pajak  
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2. Kualitas Pelayanan Pelayanan yang berkualitas harus dapat 

memberikan 4K, yaitu keamanan, kenyamanan, kelancaran, dan 

kepastian hukum.  

3. Tingkat Pendidikan.  

4. Presepsi Wajib Pajak Terhadap Sanksi Perpajakan  

 

b. Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi yang dilakukan BPPKAD 

Kabupaten Tuban 

Dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak ada beberapa upaya 

yang harus dilakukan. Selain sanksi yang diberikan kepada wajib 

pajak hotel di Kabupaten Tuban, upaya lain yang dilakukan BPPKAD 

Kabupaten Tuban adalah upaya intensifikasi dan ekstensifikasi. Upaya 

intensifikasi dirasa perlu untuk mengembangkan kinerja pegawai agar 

dapat melayani wajib pajak dengan optimal, upaya intensifikasi yang 

dilakukan BPPKAD Kabupaten Tuban adalah penambahan jumlah 

pegawai dan peningkatan kinerja pegawai sedangkan untuk upaya 

ekstensifikasi yang dilakukan BPPKAD Kabupaten Tuban adalah 

mendatangi wajib pajak baru dan sosisalisasi. Upaya intensifikasi dan 

ekstensifikasi yang dilakukan BPPKAD Kabupaten Tuban ini sudah 

sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 41 tahun 2012 tentang Uraian, 

Tugas, Fungsi dan Tata Kerja.  

BPPKAD Kabupaten Tuban memiliki tujuan sebagai penggerak 

dalam mewujudkan sistem administrasi keuangan yang transparan dan 

dapat dipertanggungjawabkan dan juga mendukung kegiatan 
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pembangunan dan pelayanan masyarakat, hal ini tercantum dalam 

Laporan Akuntanbilitas Kinerja Intansi Pemerintahan (LAKIP) yang 

di tulis sendiri oleh pegawai BPPKAD Kabupaten Tuban. Di 

dalamnya di tuliskan mengenai permasalahan dan rencana kinerja 

yang akan dilakukan oleh BPPKAD Kabupaten Tuban. Untuk 

mengatasi permasalahan atas kurangnya kepatuhan wajib pajak hotel 

di Kabupaten Tuban, BPPKAD Kabupaten Tuban berupaya dan 

memecahkan permasalahan tersebut dengan cara : 

a) Meningkatkan penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat 

akan pentingnya membayar pajak 

b) Menambah jumlah personil guna menggali potensi pengelolaan 

sumber pendapatan asli daerah 

c) Pengusulan beberapa raperda Tentang pajak dan retribusi daerah 

kepada DPRD untuk disahkan menjadi perda 

d) Meningkatkan koordinasi kepada pemerintah pusat dan propinsi 

e) Mengadakan pembinaan teknis pada satuan kerja perangkat 

daerah tentang penata usahaan keuangan daerah 

Upaya pemecahan permasalahan dan kendala yang di tulis di dalam 

LAKIP BPPKAD Kabupaten Tuban tahun 2016 ini sesuai dengan 

jawaban dari informan yang sudah peneliti sampaiakan di atas. Selaian 

dengan LAKIP, jawaban informan juga sesuai dengan teori yang 

dikemukakan oleh Terry tentang fungsi organisasi, Terry menjelskan 

ada 4 fungsi organisasi yang berkaitan dengan manajemen organisasi 

yaitu: 
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1. Perencanaan, yaitu upaya dan strategi yang dilakukan untuk 

mengatasi kecenderungan di masa mendatang dalam hal ini 

BPPKAD melakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi. 

2. Pengaturan, yaitu strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam 

perencanaan dalam hal ini adalah Peraturan  

3. Pengarahan yaitu menugaskan anggota dalam organisasi agar 

semua pihak dapat menjalankan tanggung jawabnya 

4. Pegawasan yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan 

seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan 

Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi yang dilakukan BPPKAD 

Kabupaten Tuban ini adalah bagian dari peran BPPKAD selaku 

instansi pemerintahan yang bertugas untuk mengelola keuangan 

daerah Kabupaten Tuban, upaya intensfikasi dan ekstensifikasi ini 

sesuai dengan penjelasan dari Ridwan (2005:60) yang menjelaskan 

bahwa ada 4 indikator peran badan pendapatan, pengelolaan keuangan 

dan aset daerah yaitu  

a. Merumuskan kebijakan teknis Penagihan Pendapatan Daerah dan 

melakukan sosialisasi informasi tentang pajak Daerah. 

b. Melaksanakan Penagihan Pendapatan Daerah. 

c. Himbauan fisik oleh petugas BPPKAD kepada masyarakat, 

d. Kinerja petugas BPPKAD selaku petugas pemeriksa Pajak 

Daerah yaitu melaksanakan pemungutan pajak daerah, retribusi 

daerah dan penerimaan lain-lain. 
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c. Dampak dari upaya yang dilakukan BPPKAD dalam 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak hotel di kabupaten tuban 

Suatu upaya yang dilakukan untuk mencapai sesuatu yang 

diinginkan tentunya ada hasil yang telah dicapai, baik itu hasil yang 

baik ataupun hasil yang buruk, setelah adanya upaya intensifikasi dan 

ekstensifikasi yang dilakukan oleh BPPKAD Kabupaten Tuban, 

peneliti ingin mengetahui adakah dampak yang terlihat dalam hal 

kepatuhan wajib pajak hotel di Kabupaten Tuban, setelah melakukan 

wawancara peneliti menemukan jawaban yang tidak sesuai antara 

jawaban informan dan LAKIP tahun 2016 yang ditulis oleh BPPKAD. 

Saat wawancara, dua orang pegawai BPPKAD Kabupaten Tuban 

mengatakan bahwa tidak ada dampak yang terlihat setelah adanya 

upaya yang dilakukan, sedangkan di LAKIP tahun 2016 pada Bab IV 

pada poin A yang menuliskan tentang keberhasilan yang di dapat oleh 

BPPKAD Kabupaten tuban, pada poin keberhasilan ini BPPKAD 

Kabupaten Tuban menuliskan bahwa pengelolaan keuangan dapat 

dilaksanakan dengan tertib, efektif dan efisien sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, artinya upaya 

yang dilakukan BPPKAD Kabupaten Tuban sudah dilaksanakan 

dengan tertib dan efisien, tetapi informan mengatakan masih saja ada 

wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak. Kemudian pada 

poin B LAKIP tahun 2016 menuliskan tentang kegagalan yang 

dialami BPPKAD Kabupaten Tuban, di dalamnya dituliskan bahwa 

tidak ada kegagalan yang dialami BPPKAD Kabupaten Tuban, 
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Pelaksanaan program dan kegiatan sudah sesuai dengan tujuan, karena 

seluruh program dan kegiatan telah di upayakan serta dilaksanakan 

secara optimal. Hal ini tidak sesuai jika di cocokan dengan jawaban 

informan yang mengatakan bahwa tidak ada dampak yang terlihat 

setelah adanya upaya yang dilakukan, tidak ada dampak sama halnya 

dengan upaya yang dilakukan tidak berpengaruh bisa dikatan bahwa 

program dan kegiatan yang dilakukan kurang optimal. 

 

2. Apa kendala yang dihadapi oleh BPPKAD dalam meningkatkan 

kepatuhan Pajak Hotel di Kabupaten Tuban.? 

a. Factor penyebab kurangnya kepatuhan wajib pajak hotel di 

Kabupaten Tuban 

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu tindakan wajib pajak 

dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, Menurut Norman D. Nowak 

(Moh. Zain: 2004), seseorang dikatakan patuh jika : 

1) Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

2) Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas 

3) Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar 

4) Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya. 

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban 

perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka 

memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang 
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diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. 

Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem 

perpajakan Indonesia menganut Self Asessment System di mana dalam 

prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak 

untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya. 

Namun di kabupaten Tuban sendiri masih banyak wajib pajak 

hotel yang kurang patuh dalam membayarkan pajaknya, setelah 

peneliti melakukan wawancara kepada pegawai BPPKAD Kabupaten 

Tuban, peneliti menemukan faktor penyebab kurangnya kepatuhan 

wajib pajak. Informan mengatakan bahwa faktor yang menyebabkan 

wajib pajak kurang patuh adalah kesadaran wajib pajak yang kurang, 

kemudian masih adanya wajib pajak yang malas untuk membayar 

pajak. Informan juga mengatakan faktor lainnya adalah pemahaman 

wajib pajak terhadap sanksi yang diberikan, kurangnya sanksi yang 

diberikan juga menjadi faktor mengapa wajib pajak masih kurang 

patuh dalam membayar pajak. jawaban dari informan ini sesuai 

dengan isi LAKIP tahun 2016 pada poin permasalahan dan kendala 

pada huruf a yang  menuliskan tentang kendala yang dialami 

BPPKAD Kabupaten Tuban dalam upaya yang dilakukan adalah 

faktor kesadaran masyarakat yang masih kurang dalam membayar 

pajak. Berbeda  dengan faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib 

pajak yang di jelaskan oleh  (Devano dalam Supadmi, 2010) yaitu : 

1. Pemahaman Terhadap Sistem Self Assesment Dan Ketepatan 

Membayar Pajak  
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2. Kualitas Pelayanan Pelayanan yang berkualitas harus dapat 

memberikan 4K, yaitu keamanan, kenyamanan, kelancaran, dan 

kepastian hukum.  

3. Tingkat Pendidikan.  

4. Presepsi Wajib Pajak Terhadap Sanksi Perpajakan  

 Pemahaman wajib pajak terhadap sanksi perpajakan artinya wajib 

pajak harus lebih di beri arahan dan penjelasan bahwa sanksi yang 

diberikan oleh petugas adalah sebagai upaya akhir untuk membuat 

wajib pajak mau untuk membayar pajak. Dan mengubah pemikiran 

wajib pajak bahwa petugas hanya memberi sanksi yang berat untuk 

membuat wajib pajak patuh dalam membayar pajak. Dengan 

memberikan sanksi yang tegas kepada wajib pajak belum dapat 

menyelesaikan permasalahan mengenai kurang patuhnya wajib pajak, 

tapi akan semakin menambah presepsi buruk dari wajib pajak kepada 

petugas pajak. hal ini sudah dijelaskan oleh Muehlbacher dan 

Kirchler, (2010; 607) dalam teori Konsep Empati dan Hubungannya 

dengan Perpajakan Psikologi mereka mengatakan bahwa kepatuhan 

wajib pajak di dorong oleh kepercayaan pada otoritas pajak, 

kepatuhan wajib pajak juga tergantung pada kekuatan otoritas. Untuk 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak pertama-tama, kepercayaan 

mereka terhadap petugas pajak harus ditingkatkan dan pemahaman 

wajib pajak terhadap sanksi yang diberikan harus diperbaiki. 

 Penjelasan yang sama juga di ungkapkan oleh Braithwaite, (2003; 

17) yang menjelaskan bahwa “Pihak berwenang mungkin memiliki 
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legitimasi hukum, tetapi ini tidak menjamin mereka legitimasi 

psikologis” Individu dan kelompok mengevaluasi otoritas dalam hal 

apa mereka berdiri dan bagaimana mereka bekerja. Artinya walaupun 

petugas memiliki wewenang untuk memberikan sanksi, tapi tidak 

menjeamin bahwa wajib pajak menerima begitu saja sanksi yang 

diberikan. Hal ini dapat dikatakan bahwa faktor lain yang 

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah Kualitas Pelayanan 

Pelayanan yang berkualitas harus dapat memberikan 4K, yaitu 

keamanan, kenyamanan, kelancaran, dan kepastian hukum. Seperti 

yang sudah dijelaskan oleh (Devano dalam Supadmi, 2010) yang 

peniliti paparkan sebelumnya. 

Masih kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, 

tidak terlepas dari faktor pengetahuan dan pemahaman tentang 

perpajakan itu sendiri, jika setiap wajib pajak mempunyai 

pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang peraturan 

perpajakan, maka dapat dipastikan wajib pajak secara sadar akan 

patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan 

benar. 

b. Kendala yang dihadapi BPPKAD selama mengupayakan kinerja 

untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak hotel di Kabupaten 

Tuban dalam periode tahun (2013-2016)  

Dalam menjalankan kewajibannya dalam memungut pajak, 

BPPKAD Kabupaten Tuban berpedoman pada undang-undang dan 

peraturan yang telah diterapkan, termasuk pemberian sanksi 
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perpajakan. Selain adannya sanksi perpajakan yang diberikan, kinerja 

pelayanan dari pegawai juga turut andil dalam mempengaruhi 

kepatuhan wajib pajak. Kinerja yang peneliti maksud adalah upaya 

yang diberikan agar wajib pajak dapat patuh dalam membayar pajak, 

ketika BPPKAD memberikan upaya untuk wajib pajak tentunya 

terdapat kendala yang dialami selama mengupayakan kinerja agar 

wajib pajak dapat patuh membayar pajak, informan mengatakan bahwa 

kendala yang dialami BPPKAD Kabupaten Tuban adalah resistensi 

wajib pajak maksudnya adalah wajib pajak terdaftar selalu memiliki 

alasan untuk tidak membayar pajak, kendala lain yang dialami 

BPPKAD Kabupaten Tuban adalah kurangnya pegawai yang membuat 

kinerja pegawai terbengkalai. Selain itu peraturan yang terbatas untuk 

sanksi yang diberikan juga menjadi kendala yang dialami BPPKAD 

Kabupaten Tuban. Hal sesuai dengan  yang telah dituliskan LAKIP 

tahun 2016 Bab IV tentang permasalahan dan kendala yang terdapat 

pada point a dan b yaitu; 

a. Kesadaran masyarakat yang masih kurang akan pentingnya 

membayar pajak 

b. Jumlah personil yang terbatas untuk pengelolaan sumber 

pendapatan asli daerah 

c. Terbatasnya peraturan daerah yang ada sehingga upaya untuk 

menggali penerimaan pendapatan asli daerah belum dapat 

dikembangkan secara maksimal 
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Akan tetapi peneliti juga menemukan permasalahan yang sama 

terkait dengan dampak yang terlihat setelah adanya upaya yang 

dilakukan BPPKAD Kabupaten Tuban, faktor kesadaran dan jumlah 

personil yang kurang memang sesuai tetapi ketika dilihat dari LAKIP 

Tahun 2016 tentang keberhasilan dan kegagalan yang peneliti 

cantumkan pada fokus penelitian yang pertama pada huruf c yaitu 

dampak yang terlihat terdapat ketidaksesuaian antara isi lakip dengan 

jawaban informan 

Faktor-faktor kendala yang dihadapi BPPKAD Kabupaten Tuban 

sebelumnya, menjelaskan bahwa kurang maksimalnya tingkat 

keberhasilan dari upaya yang dilakukan, tetapi pada lakip diatas 

dijelaskan pada penjelasan mengenai keberhasilan poin 1 dituliskan 

bahwa pengelolaan keuangan dapat dilaksanakan dengan efektif dan 

efisien, pada pada poin 3 dituliskan bahwa pendapatan asli daerah 

dapat dicapai sesuai dengan target yang telah diteteapkan, terlihat 

ketidaksesuaian antara jawaban informan dan LAKIP tahun 2016 dan 

untuk penjelasan mengenai kegagalan pada LAKIP tahun 2016 

dijelaskan bahwa BPPKAD tidak menemui suatu kegagalan, padahal 

jika berbicara kendala yang dikatakan informan tingkat keberhasilanya 

seharusnya kurang yang artinya upaya yang dilakukan BPPKAD 

kurang efektif dan efisien itu juga dapat dikatakan kurang efisien. 
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3. Bagaimana Optimalisasi Peran BPPKAD Kabupaten Tuban untuk 

meningkatkan kesadaran wajib pajak hotel dalam memenuhi 

kewajibanya ? 

a. Optimalisasi Peran BPPKAD Kabupaten Tuban untuk 

meningkatkan kesadaran wajib pajak hotel dalam memenuhi 

kewajibanya. 

Optimalisasi adalah suatu tindakan untuk memperoleh hasil yang 

terbaik dengan keadaan yang diberikan. Tujuanya yaitu adalah untuk 

meminimalkan upaya yang diperlukan atau untuk memaksimalkan 

manfaat yang diinginkan. Optimalisasi peran adalah kegiatan yang 

dilakukan untuk mendapatkan manfaat yang diinginkan, dalam hal ini 

manfaat yang di maksud adalah hasil yang di dapat setelah adanya 

pengoptimalan yaitu kesadaran wajib pajak untuk patuh dalam 

membayar pajak. Optimalisasi merupakan upaya yang dilakukan terus 

menerus sampai titik paling tinggi. Sedangkan peran sendiri adalah 

kinerja dari pegawai BPPKAD Kabupaten Tuban. Selain factor 

kesadaran wajib pajak yang kurang dalam membayar pajak, belum 

optimalnya kinerja pegawai BPPKAD kabupaten Tuban juga 

berpengaruh dalam menyadarkan wajib pajak. 

 Setelah peneliti melakukan wawancara kepada pegawai BPPKAD 

Kabupaten Tuban, ketiga informan mengatakan bahwa optimalisasi 

peran yang dilakukan adalah dengan membuat alat, alat ini bernama 

TMS (tax memoing system) yang berungsi untuk mengawasi dan 

memantau dari jauh transaksi yang dilakukan wajib pajak hotel, 
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sehingga wajib pajak tidak dapat lagi berbohong. Optimalisasi peran 

yang dilakukan BPPKAD Kabupaten Tuban sudah sejalan dengan teori 

tentang Optimalisasi Pelayanan Publik yang disampaikan oleh 

Poerwodarminto (1990:687) dan Sedarmayanti (2009:243). 

Poerwodarminto  menjelaskan bahwa pengertian optimal menurutnya 

adalah kondisi tertinggi atau terbaik yang paling menguntungkan 

dengan kondisi fisik yang ada, sedangkan Sedarmayanti 

mengungkapkan pengertian pelayanan menurutnya yaitu melayani 

suatu jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam segala bidang. 

Artinya Optimalisasi Pelayanan Publik adalah suatu jasa yang 

diberikan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat 

untuk mendapatkan kondisi yang terbaik.  

 Optimalisasi dapat dicapai apabila pelayanan prima dijalankan. 

Pelayanan prima dapat dicapai apabila faktor internal dan eksternal 

dari suatu instansi penyelenggara suatu pelayanan mendukung, faktor 

internal adalah berupa pelaksanaan pelayanan sesuai dengan standar 

pelayanan, standar pelayanan mengandung muatan terpenting yaitu 

sarana dan prasarana SDM aparatur, dan legitimas (dasar hukum). 

Sedangkan untuk faktor eksternal adalah berpa partisipasi masyarakat. 

Sumaryadi (2010:44) menjelaskan bahwa ada tiga faktor internal 

dalam faktor pencapaian optimalisasi yaitu : 

a. Sarana dan prasarana 

b. Sumber daya Manusia SDM aaparatur 

c. Legitimasi (Dasar Hukum) 
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Faktor internal yang di sampaikan oleh sumaryadi ini sesuai 

dengan isi LAKIP tahun 2016 yang menulis tentang anggaran daerah 

untuk belanja tidak langsung dengan persentase realisasinya sebesar 

64,64 %, sedangkan pada belanja langsung BPPKAD Kabupaten 

Tuban menuliskan persentase realisasinya sebesar 87,53%. Dengan 

persentase sebesar 87,53% artinya kebutuhan internal BPPKAD 

Kabupaten Tuban sudah terpenuhi dengan cukup, akan tetapi peneliti 

tidak menemukan faktor eksternal yang dilakukan BPPKAD 

Kabupaten Tuban yang sudah terealisasi . terjadi ketimpangan antara 

faktor internal dan faktor eksternal yang dilakukan BPPKAD 

Kabupaten Tuban. Kedua faktor ini harus dilakukan secara seimbang 

agar dapat terpenuhi optimalisasi pelayanan yang baik. Hal ini 

menyebabkan ketidak sesuaian  Namun untuk optimalisasi peran yang 

dilakukan BPPKAD Kabupaten Tuban ini sudah sesuai dengan teori 

indikator peran badan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset 

daerah yaitu : 

a. Merumuskan kebijakan teknis Penagihan Pendapatan Daerah dan 

melakukan sosialisasi informasi tentang pajak Daerah. 

b. Melaksanakan Penagihan Pendapatan Daerah. 

c. Himbauan fisik oleh petugas BPPKAD kepada masyarakat, 

d. Kinerja petugas BPPKAD selaku petugas pemeriksa Pajak Daerah 

yaitu melaksanakan pemungutan pajak daerah, retribusi daerah 

dan penerimaan lain-lain. 
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Informan mengatakan bahwa optimalisasi peran yang dilakukan 

adalah dengan memberikan system berupa alat yaitu TMS, TMS baru 

diberlakukan pada pertengahan tahun 2017, mereka yakin bahwa TMS 

dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena cara kerja dari 

TMS  ini adalah untuk merekam data transaski yang dilakukan oleh 

wajib pajak hotel, sehingga wajib pajak hotel diharapkan tidak lagi 

mencari alasan untuk tidak atau kurang dalam membeyar pajak. 

Padahal seharusnya dasar dari optimalisasi peran adalah kinerja dari 

BPPKAD sendiri, seperti yang sudah dikatakan oleh (Muehlbacher, 

Kirchler, 2010; 607) Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak 

pertama-tama, kepercayaan mereka terhadap petugas pajak harus 

ditingkatkan dan pemahaman wajib pajak terhadap sanksi yang 

diberikan harus diperbaiki. Di samping itu petugas pajak harus 

memiliki infrastruktur administrasi pajak yang layak dan profesional, 

karyawan, yang dalam hal ini berhubungan langsung dengan wajib 

pajak harus memiliki akal sehat dan mampu berempati dengan wajib 

pajak. kerena petugas pajak harus meningkatkan niat mereka dalam 

membayar pajak. Yang menjadi focus adalah pada petugas pajak, 

karena merekalah yang menjaga langsung kontak dengan wajib pajak, 

menawarkan layanan, menerapkan kontrol dan menjatuhkan hukuman. 

artinya kinerja dari pegawai yang harusnya lebih dulu diperbaiki 

sebelum memunculkan sistem baru. 

Petugas pajak juga harus mengenal dan harus sering berinteraksi 

kepada para wajib pajaknya, sehingga ketika petugas pajak melakukan 
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upaya untuk meningkatkan kepatuhan, wajib pajak juga dapat 

menerima dan melakukan kewajiban dalam membayar pajak juga 

dengan pemahaman yang cukup dari petugas pajak. seperti yang sudah 

disampaikan oleh (Cosgun, 2004) yaitu salah satu faktor yang akan 

efektif dalam berubah pendekatan stabil adalah kontak antar 

kelompok. Namun, agar kontak seperti itu terlaksana dengan baik. 

Kontak harus menggunakan kerja sama dan kegiatan sehari-hari, dari 

pada interaksi belaka. Penyatuan harus dalam dukungan resmi dan 

perusahaan kerangka kerja.  

Upaya optimaliasi yang dilakukan petugas BPPKAD Kabupaten 

adalah TMS yang hanya berfokus pada bagaimana wajib pajak tidak 

lagi mencari alasan untuk tidak membayar pajak, padahal jika dilihat 

dari faktor pencapaian optimalisasi dapat dilihat ada dua faktor yang 

yang harus seimbang yaitu faktor eksternal dan faktor eksternal. 

BPPKAD kabupaten Tuban hanya memenuhi faktor internal 

sedangkan untuk Pemenuhan eksternal dari BPPKAD sendiri belum 

tercapai, selama melakukan wawancara, petugas BPPKAD sama 

sakali tidak ada yang menjawab mengenai upaya pendekatan atara 

petugas dan wajib pajak, padahal itu dapat mengubah presepsi wajib 

pajak dan menjadikan wajib pajak mengenal petugas pajak, sehingga 

saat melakukan kewajibannya wajib pajak tidak lagi memliki presepsi 

yang buruk terhadap petugas pajak dan kepatuhan wajib pajak dapat 

lebih meningkat.  
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Peninjauan kembali mengenai kinerja dari BPPKAD sendiri perlu 

diadakan sebelum akhirnya membuat system baru. Agar pencapaian 

optimalisasi berjalan dengan bai dan sesuai dengan tujuan untuk 

membuat kepatuhan wajib pajak lebih meningkat. karena sebagaimana 

mestinya alat bukan satu”nya solusi untuk memecahkan masalah, alat 

hanya membantu upaya yang dilakukan berjalan dengan baik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Dari penelitian dengan judul “Optimalisasi Peran Badan Pendaparan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban salam 

Meningkatkan Kepatuhan wajib pajak Hotel di Kabupaten Tuban (Studi pada 

Kantor BPPKAD Kabupaten Tuban)” maka dapat disimpulkan bahwa: 

a) Upaya yang dilakukan oleh BPPKAD Kabupaten Tuban adalah dengan 

memberikan sanksi yang sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan, 

akan tetapi petugas BPPKAD kabupaten Tuban merasa bahwa sanksi yang 

diberikan kurang tegas sehingga petugas mengharapkan adanya 

peninjauan kembali mengenai sanksi yang diberikan kepada wajib pajak 

yang kurang patuh. 

b) Upaya Intensifikasi adalah dengan menambah jumlah petugas pajak, dan 

penembahan kinerja dari petugas BPPKAD Kabupaten Tuban dan 

Ekstensifikasi yang dilakukan BPPKAD Kabupaten Tuban adalah sosialisi 

sudah sesuai dengan isi Lakip yang ditulis oleh BPPKAD Kabupaten 

Tuban. 

c) Terdapat ketidak sesuaian antara jawaban informan dengan Lakip tahun 

2016, dalam lakip tahun 2016 dituliskan bahwa tidak ada kegagalan yang 

dialami oleh BPPKAD Kabupaten Tuban. sedangkan informan 

mengatakan bahwa tidak ada dampak yang terlihat, wajib pajak masih 
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kurang patuh dalam membayar pajak, artinya upaya yang dilakukan masih 

belum berhasil secara optimal 

d) faktor penyebab kurangnya kepatuhan wajib pajak adalah faktor kesadaran 

dari wajib pajak sendiri yang kurang, sanksi yang kurang tegas juga 

menjadi faktor kurangnya kesadaran dari wajib pajak, informan 

menganggap bahwa sanksi tegas yang diberikan akan menyadarkan wajib 

pajak, padahal yang menjadi faktor adalah pemahaman wajib pajak 

terhadap sanksi itu sendiri.  

e) Terdapat kendala yang di hadapi oleh petugas BPPKAD Kabupaten 

Tuban, tetapi dalam lakip tahun 2016 yang ditulis oleh BPPKAD 

menjelaskan bahwa tidak ada kendala yang dihadapi dan pengelolaan 

keuangan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien 

f) Optimalisasi peran yang dilakukan BPPKAD Kabupaten Tuban adalah 

dengan membuat alat yang bernama (tax memoing system). Optimalisasi 

yang dilakukan BPPKAD Kabupaten Tuban kurang optimal karena ada 

dua faktor pencapaian optimalisasi, sedangkan yang dilakukan oleh 

BPPKAD Kabupaten Tuban hanya memenuhi satu faktor padahal kedua 

faktor ini harus dilakukan secara seimbang agar dapat terpenuhi 

optimalisasi pelayanan yang baik 
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B. Saran  

Berdasarkan dari hasil penelitian ini maka peneliti dapat memberikan saran, yaitu: 

1. Bagi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Tuban 

a) Berdasarkan temuan mengenai yang dilakukan BPPKAD Kabupaten 

Tuban selama mengupayakan kinerja untuk meningkatkan kepatuhan 

wajib pajak adalah perlu diadakannya peninjauan kembali atas peraturan 

yang di tetapkan oleh bupati. 

b) Berdasarkan temuan mengenai upaya intensifikasi dan ekstensifikasi yang 

dilakukan oleh BPPKAD Kabupaten Tuban adalah sebaiknya upaya 

ekstensifikasi yang dilakukan oleh BPPKAD Kabupaten Tuban lebih 

ditingkatkan sehingga ada keseimbangan antara upaya intensifikasi dan 

ekstensifikasi agar apa yang diharapkan dapat terealisasi dengan baik. 

c) Berdasarkan temuan mengenai tidak adanya dampak yang terlihat, peneliti 

memberikan saran kepada BPPKAD Kabupaten Tuban adalah perlu 

diadakan evaluasi mengenai upaya yang dilakukan, mengapa sampai 

dikatakan tidak ada dampak dari upaya yang dilakukan. 

d) Berdasarkan temuan mengenai faktor yang mempengaruhi kepatuhan 

wajib pajak adalah melakukan sosialisasi kepada wajib pajak terhadap 

sanksi yang diberikan, sehingga presepsi wajib pajak terhadap petugas 

akan menjadi baik. 
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e) Berdasarkan temuan mengenai kendala yang dihadapi oleh petuigas 

BPPKAD Kabupaten Tuban, peneliti ingin memberikan saran untuk  perlu 

diadakan evaluasi dari kinerja dari BPPKAD Kabupaten Tuban itu sendiri. 

f) Berdasarkan temuan mengenai optimalisasi peran yang dilakukan oleh 

BPPKAD Kabupaten Tuban, peneliti ingin memberikan saran agar lebih 

ditingkatkan lagi mengenai optimalisasi yang dilakukan, tidak hanya 

berpacu kepada alat yang digunakan saja, tetapi juga petugas sebagai 

instansi yang melayani pembayaran pajak juga perlu di perhatikan. 

2.   Bagi Peneliti Selanjutnya 

a) Dapat meneliti mengenai faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib 

pajak yang berfokus pada wajib pajaknya sendiri.  

b) Dapat meneliti mengapa upaya yang dilakukan oleh BPPKAD Kabupaten 

Tuban tidak berdampak pada kepatuhan wajib pajak. 

c) Dapat memperdalam penelitian tentang penerapan TMS yang digunakan 

oleh BPPKAD Kabupaten Tuban, dan meneliti hasil dari penerapan TMS 

tersebut. 
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