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ABSTRAKSI 

Realisasi suatu pajak hotel di daerah yaitu tercapainya atau tidak dari pajak – 

pajak daerah yang sudah di targetkan dalam periode tertentu yang di dukung oleh 

kontribusi pajak daerah. Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi dengan cara 

menganalisis realisasi terhadap target pajak hotel pada tahun 2013 sampai dengan 

2017 dan kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah dan pendapatan asli daerah. 

Data yang digunakan kualitatif dan data kuantitatif sedangkan untuk sumber data 

menggunakan data skunder dan data primer. Berdasarkan hasil penelitian ditarik 

kesimpulan bahwah pencapaian rata – rata dari realisasi pajak hotel adalah 

107,6%, pencapaian rata rata kontribusi pajak daerah pada pendapatan asli daerah 

adalah 36,53%, pencapaian rata – rata kontribusi pajak hotel kepada pendapatan 

asli daerah adalah 0,90%, pencapaian rata – rata kontribusi pajak hotel terhadap 

pajak daerah adalah 2,49%. 

Kata kunci : evaluasi pajak hotel, kontribusi pajak hotel, pajak daerah, dan 

pendapatan asli daerah  
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BAB1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada awal saat berlakunya otonomi daerah, pajak telah menjadi sumber 

penghasilan yang sangat potensial. Sebagai sumber penghasilan yang utama 

maka pajak sanagat berperan dalam neraca keuangan dan sebagai kebutuhan 

finansial dalam pemerintah. Menurut undang – undang Nomor 33 tahun 2004 

keuangan pusat dan daerah yang sudah terhubung sama – sama memberikan 

peran penting dalam kontribusi. 

Dalam undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 ada beberapa pajak yang 

telah ditentukan oleh pemerintah pusat untuk dilaksanakan pada pemerintah 

daerah diantaranya yaitu : 

1. Pajak Hotel 

2. Pajak Hiburan 

3. Pajak Restoran 

4. Pajak Penereangan jalan 

5. Pajak Reklame 

6. Pajak Mineral bukan logam dan batuan  

7. Pajak Air Tanah  

8. Pajak Parkir 

9. Pajak Sarang Burung Walet 
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Pajak Hotel adalah Pajak atas segala pelayanan yang telah disediakan oleh 

hotel. Pajak hotel merupakan salah satu pendapatan dari setiap daerah yang 

diandalakan kabupaten/kota sebagai pembiyayaan pembangunan pemerintah 

kabupaten semarang. Sebagai salah satu pajak daerah, pajak hotel setiap 

tahunnya memberikan kontribusi terhadap pajak daerah, kontribusi sendiri 

dapat diartikan sebagai sumbangan. Jadi kontribusi pajak hotel dapat diartikan 

seberapa besar sumbangan dana yang terkumpul pada daerah kota yang berasal 

dari pendapatan asli daerah. 

Peran pajak sangat penting dalam memberikan dorongan bagi pendapatan 

daerah itu sendiri. Realisasi pajak hotel kabupaten semarang mengalami 

kenaikan dan menghasilkan pajak hotel yang akan berkontribusi dengan 

pendapatan asli daerah dan pendapatan daerah.Pajak daerah adalah kontribusi 

dari wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan 

yang bersifat secara memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak 

mendapatkan suatu imbalan secara langsung dan digunakan sebagai keperluan 

daerah untuk kemakmuran rakyat. Pajak hotel yang berasal dari pendapatan 

asli daerah akan menimbulkan kontribusi bagi pajak daerah, begitu sama 

halnya juga dengan pendapatan asli daerah kepada pajak daerah.Kontribusi 

pajak hotel sangat penting dalam membiyayai pelaksanaan pemerintahan 

daerah. Dalam setiap daerah pajak hotel memiliki kontribusi terhadap pajak 

daerah dan pendapatan asli daerah. Badan keuangan dan aset daerah kabupaten 

semarang memiliki rincian kontribusi pajak hotel kepada daerah, pajak hotel 

terhadap pendapatan daerah dan pajak daerah terhadap pajak asli daerah. 
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Penurunan kotribusi pajak hotel semarang dari pendapatan asli daerah dan 

pajak daerah pasti memiliki permasalahan, seperti permasalahan pertumbuhan 

wajib pajak hotel di Kabupaten Semarang yang belum terealisasikan atau hotel 

yang belum teredaftar pada kabupaten semarang. Karena permaslahan 

pertumbuhan. Dan juga ada sebab yang menjadikan naiknya pertumbuhan 

hotel. 

Tabel 1.1 

 Pertumbuhan wajib pajak Hotel 

Sumber : Badan Keuangan Daerah (BKUD) Kabupaten Semarang data diolah tahun 

2018. 

Berdasarkan tabel pertumbuhan wajib pajak menunjukan kontribusi 

pertumbuhan wajib pajak dari tahun 2013 sampai dengan 2017. Pada tahun 2014 

pertumbuhan jumlah wajib pajak mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya 

yaitu mencapai 206 atau 0,07 persen. Pada tahun 2015 pertumbuhan jumlah wajib 

pajak mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu hanya mencapai 203 

atau – 0,08 persen. Pada tahun2016 pertumbuhan jumlah wajib pajak mengalami 

kenaikan yaitu sebesar 230 atau 0,13 persen dari tahun sebelunya. Pada tahun 

2017 pertumbuhan jumlah wajib pajak mengalami kenaikan yaitu sebesar 234 

atau 0,02 persen dari tahun sebelumnya. Dalam kontribusi jumlah pajak hotel 

terhadap pajak hotel dari tahun 2013 sampai dengan 2017 mengalami peningkatan 

Tahun 
Jumlah 

wp 
Pertumbuhan % Pajak Hotel 

Kontribusi 

Jumlah Pajak 

Hotel/Jumlah wp 

% 

2013 206 -  -  1.843.880.116 8,9 

2014 221 15 0,07 2.168.918.705 9,8 

2015 203 -18 -0,08 2.364.858.692 11,6 

2016 230 27 0,13 2.977.370.533 12,9 

2017 234 4 0,02 3.942.935.157 16,9 
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persentase, namun tahun 2015 yang mengalami penerimaan pertumbuhan tetapi 

kontribusi yang di dapatkan pada tahun 2015 naik karena pembayaran hotel yang 

menunggak di tahun – tahun sebelumnya. 

Pada tahun 2014, 2016 dan 2017 jumlah pertumbuhan wajib pajak hotel 

mengalami kenaikan. Namun pada tahun 2015 penurunan pertumbuhan jumlah 

wajib pajak hotel mengalami penurunan. Berikut penyebab dari penurunan 

pertumbuhan jumlah wajib pajak dari hasil wawancara kepada sub bidang 

pajak : 

1. Kurangnya pemantauan obyek pajak hotel dengan cara melakuan survey di 

lapangan. 

2. adanya renovasi hotel atau hotel yang di tutup. 

Berikut penyebab kenaikan pertumbuhan jumlah wajib pajak dari hasil 

wawancara kepada sub bidang pajak : 

1. Adanya hotel baru yang bertambah. 

2. Sadarnya wajib pajak akan membayar pajak tepat waktu. 

Pertumbuhan wajib Pajak Hotel yang terjadi pada Kabupaten Semarang 

sangatlah berpengaruh pada daerah, guna untuk mengevaluasi penerimaan dari 

Realisasi Pajak Hotel, Pajak daerah, dan Pendapatan Asli Daerah untuk 

berkontribusi kepada daerah Kabupaten Semarang. 
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1.2 Rumusan Masalah. 

Berdasarkan Latar belakang di atas rumusan masalah yang akan di teliti 

selanjutnya di rumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana perkembangan Target dan Realisasi Pajak Hotel Kabupaten 

Semarang ? 

2. Bagaimana kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan daerah 

Kabupaten Semarang ? 

3. Bagaimana kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah 

Kabupaten Semarang ? 

4. Bagaimana kontribusi pajak hotel terhadap Pajak daerah Kabupaten 

Semarang ? 

1.3 Tujuan Penelitian. 

Dalam rumusan masalah yang ada maka ditentukan tujuan dari penulisan 

laporan ini adalah : 

1. Menganalisis realisasi terhadap target pajak hotel pada tahun 2013 sampai 

dengan 2017. 

2. Menganalisis persentase kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah, 

pajak hotel terhadap pajak asli daerah (PAD) serta pajak daerah terhadap 

pajak asli daerah (PAD) selama tahun 2013 sampai dengan 2017. 

3. Menganalisis pertumbuhan jumlah wajib pajak hotel dan pertumbuhan 

pajak hotel selama tahun 2013 sampai dengan 2017 yang mengalami 

perkembangan atau penurunan jika dilihat dari persentase pertumbuhannya 
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1.4 Manfaat Penelitian. 

Dalam laporan tugas akhir ini diharapkan nantinya akan dapat memberikan 

yang bermanfaat baik bagi penelitian sendiri, bagi masyarakat maupun bagi 

pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini. Adapun manfaat dari penelitian 

ini antara lain : 

1. Bagi peneliti, dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas 

pengetahuan dan wawasan penelitian di bidang pajak hotel, khususnya 

pada faktor – faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak hotel pada 

pemerintahan di kabupaten semarang. 

2. Bagi masyarakat, dapat menginformasikan mengenai pajak hotel yang ada 

di wilayah kabupaten semarang. 

3. Bagi ilmu pengetahuan, diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar acuan 

untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam hal perpajakan 

di waktu yang akan datang. 

4. Bagi pemerintahan (badan keuangan daerah), penelitian ini diharapkan 

dapat dijadikan acuan dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak 

daerah dan pendapat asli daerah melalui penerimaan pajak hotel. 

1.5 Sistematika Penulisan. 

Sistematika penulisan ini bermaksut untuk memudahkan para pembaca 

dalam memahami isi penelitian. Isi penelitian ini dibagi menjadi lima bab. 

BAB I : PENDAHULUAN. 
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Unsur – unsur yang termasuk dalam bab ini adalah : latar belakang, 

masalah rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

 

BAB II : LANDASAN TEORI. 

Pada bab ini akan membahas landasan teori – teori yang digunakan dalam 

penulisan yang berisi tentang pengertian pajak secara umum, pengertian pajak 

daerah secara umum, pengertian pajak daerah secara umum, pengertian pajak 

hotel. 

BAB III : GAMBARAN UMUM TEMPAT PRAKTEK KERJA 

LAPANGAN (PKL) DAN METODE PENELITIAN. 

Bab ini berisi tentang gambaran tempat praktek kerja lapangan yaitu 

Kantor Badan Keuangan Daerah, Visi  dan Misi BKUD Kabupaten Semarang. 

Struktur Organisasi BKUD kabupaten semarang, Badan Organisasi Kabupaten 

Semarang, Tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah, sertan metode 

penelitian. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN. 

Pada bab ini berisi tentang deskripsi objek penelitian, analisis data dan 

pembahasan mengenai permasalahan yang akan di bahas dalam pengolahan 

data dan landasan teori. 

BAB V : PENUTUP. 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan pembahasan penelitian dan saran – 

saran kepada pihak – pihak terkait mengenai hasil dari penelitian yang telah 

dilakuka. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1  Definisi  Dan Unsur Pajak 

Pajak adalah Kontribusi rakyat untuk negara sebagau yang telah 

memiliki kriteria tertentu untuk dikenakan pajak berdasarkan undang – undang 

dengan tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung untuk membayar 

pengeluaran umum suatu negara (Mardiasmo, 2016: 3). Menurut undang – 

undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan ke – empat atas undang – 

undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan tata cara perpajakn 

pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada 

negara yanng tertutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

karena berdasarkan undang – undang, dengan  tidak mendapatkan imbalan 

secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar – beasrnya 

untuk kemakmuran rakyat. (Undang – undang Nomor 16 tahun 2009) 

Sedangkan menurut ahli Prof. Dr. ROCHMAT Soemitro, S.H., Dalam 

Mardiasmo (2016: 3). pajak hotel adalah iuran rakyat kepada kas negara 

berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat 

jasa timbal  (kontrapasi) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan 

dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari definisi 

tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memilki unsur – unsur : 

1. Iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah 

negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang). 
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2. Berdasarkan undang – undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan 

dengan kekuatan undang – undang serta aturan pelaksanaanya. 

3. Tanpa jasa timbal atau kontrapesi dari negara yang secara langsung di tunjuk. 

Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjuk adanya kontrapretasi individual 

oleh pemerintah. 

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran – 

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 

(Mardiasmo 2016) 

2.2 Pengertian Pajak Daerah 

Menurut UU nomor 29 Tahun 2009 (Mardiasmo 2016, 14) yang terkait 

dengan pajak daerah adalah sebagai berikut : 

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib 

kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat secara 

memaksa berdasarkan Undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan 

secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi  kemakmuran 

rakyat. 

2.3  Pengertian Pajak Hotel 

Menurut Pajak Daerah yang telah beberapa kali diubah yang terahkir 

diubah dengan pada Nomor 10 tahun 2010 pasal 1 ayat 14 adalah sebagai berikut : 

Pajak hotel adalah dan atau iuran yang dipungut atas pelayanan jasa 

penginapan yang telah  disediakan oleh sebuah badan usaha tertentu yang 

memiliki jumlah ruang/kamarnya lebih dari 10. Pajak tersebut dikenakan atas 

fasilitas yang disediakan oleh hotel.  
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2.3.1 Obyek pajak hotel 

Menurut Undang - undang nomor 28 tahun pasal 32 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retibusi Daerah objek pajak hotel adalah sebagai berikut : 

1) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan 

pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang 

sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas 

olahraga dan hiburan kepada para pengunjungnya 

2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas 

telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, 

transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan oleh Hotel. 

Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah: a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah 

atau Pemerintah Daerah; b. jasa sewa apartemen, kondominium, dan 

sejenisnya; c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan; 

d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti 

asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan e. jasa biro perjalanan atau 

perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan 

oleh umum.  

2.3.2 Subyek Pajak hotel 

Berdasarkan Undang – undang nomor 29 pasal 33 tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah subyek pajak hotel sebagai berikut : 

1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan 

pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel. 
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2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan 

Hotel. 

2.3.3 Dasar pengenaan pajak Hotel   

Berdasarkan Undang – undang nomor 29 pasal 34 tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dasar pengenaan Pajak Hotel adalah 

jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.  

2.3.4 Tarif Pajak Hotel 

Berdasarkan Undang – undang nomor 29 pasal 35 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah, tarif pajak hotel yang ditetapkan dengan 

peraturan Daerah paling tinggi yaitu: 10% (Sepuluh Persen).  

2.3.5 Cara Perhitungan Pajak Hotel 

Berdasarkan Undang – Undang nomor 29 pasal 36 tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, cara perhitungan Pajak Hotel adalah 

sebagai berikut. 

1. Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara 

mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dengan 

dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34. (Dasar 

Pengenaan Pajak Hotel X 10 %). 

2. Pajak Hotel yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Hotel 

berlokasi.  
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BAB III 

GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN 

3.1 Gambaran Umum Badan Keuangan Daerah Dan Aset Daerah 

Badan Keuangan Daerah dan Aset Daerah yaitu badan yang melakukan kegiatan 

dibidang pengolahan keuangan dan aset daerah. Pada Undang – Undang Peraturan 

Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 tahun 2016 yang mengatur tentang 

pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Semarang. Lokasi Badan 

Keuangan Daerah dan Aset Daerah terletak di Jalan Ahmad Yani No 55 Ungaran 

Telp. (024)6921511, 76912204 Kode pos 50514). 

3.2 Visi dan Misi Badan Keuangan Daerah dan Aset Daerah Kabupaten Semarang. 

VISI: daerah yang berdaya guna dan berhasil dalam rangka pelaksanaan 

pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakyat. 

MISI:  

1. Terselenggara pengelolaan keuangan. 

2. Membina dan mengembangkan sumber daya manusia melalui peningkatan 

sistem kerja serta guna mewujudkan aparatur –aparatur yang profesional. 

3. Peningkatan kualitas pengolahan keuangan daerah. 

4. Peningkatan pendapatan Asli Daerah proposional sesuai dengan tingkat 

pertumbuhan ekonomi masyarakat. 
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3.3 Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah dan Aset Daerah 

Kabupaten Semarang 

Struktural organisasi di Badan Keuangn Daerah Kabupaten Semarang 

ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 52 Tahun 2016, tentang 

kedudukan, susunan organisasi dan fungsi serta tugas di Kabupaten Semarang. 

Terdapat Kepala Badan Keuangan Daerah dan beberapa bagian yang turut 

membantu dalam menjalankan kinerja di Kabupaten Semarang, antara lain: 

- Sekretariat. 

- Kepala Bidang Anggaran. 

- Kepala Bidang Pedapatan. 

- Kepala Bidang Pajak Daerah. 

- Kepala Bidang Perbendaharaan. 

- Kepala Bidang Aset Daerah. 
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3.4  Bagan Organisasi Badan Keuangan Daerah dan Aset Daerah 

Kabupaten Semarang. 

Bagan Organisasi BKUD  

diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang nomor 52 tahun 2016tanggal 

21 oktober 2016 seperti berikut : 

Gambar 3.1 

BAGAN ORGANISASI BADAN KEUANGAN DAERAH 

 

 

Sumber : Badan Keuangan Daerah (BKUD) Kabupaten Semarang 2018. 

 

Lampiran X : Peraturan Daerah Kabupaten Semarang 

 Nomor   :  52 Tahun 2016 

 Tanggal :  31 - 10 - 2016 
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3.5  Tugas Pokok dan Rincian Tugas Badan Keuangan Daerah dan Aset 

Daerah Kabupaten Semarang. 

A. Kepala BKUD 

Bertugas merumuskan program kerja dan anggaran Badan 

Keuangan Daerah. Membagi tugas sesuai bidang tugasnya dan 

mengarahkan pelaksanaan operasional badan. Menetapkan kebijakan 

teknis di semua bidang dan pertanggung jawaban , serta pengolahan asset 

daerah. Melaksanakan tugas kedinasan sesuai peraturan perundang – 

undang. 

B. SEKRETARIAT 

Bertugas untuk menyusun program kerja dan anggaran sekretariat 

berdasarkan rangkuman rencana kerja. Membagi tugas sesuai dengan 

tugasnya dan anggaran dengan bidang lainnya. Menyusun laporan 

pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan Sekretariat, serta 

melaksanakan tugas kedinawsan sesuai peraturan perundang – undangan. 

C. SUB BAGIAN PERENCANAAN 

  Bertugas menyusun program kerja dan anggaran subbagian 

perencanaan. Membagi tugas dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan. 

Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). 

Dokumen Pelakssanaan Perubahan Anggaran (DPPA) dinas selalu SKPD 

dan SKPKD yang berlaku. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada 

atasan. Melaksanakan tugas kedinasaann lain sesuai peraturan perundang – 

undangan. 

 

 



16 
 

 

D. SUBBAGIAN KEUANGAN 

Menyusun program kerja dan anngaran subbagian keuangan 

menyiapkanbahann proses pencarian dana dan pengolahan admisistrasi 

keuangan. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 

subbagian keuangan. Menyusum laporan pertanggung jawaban 

pelaksanaan kegiatan subbagian keuangan. Menyampaikan saran dan 

pertimbangan kepada atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 

E. SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN 

Menyusun program kerja dan anggran subbagian Umum dan 

kepegawaian. Menyiapkan bahan untuk pelayanan urusan admisistrasi, 

serta melaksanakan pegadaan barang utuk keperluan rumah tangga Badan 

sesuai dengan kebutuhan, anggaran dan peraturan perundang – undangan 

dan melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 

subbagian umum. 

F. BIDANG ANGGARAN 

Menyusun program kerja dan mengkoordinasiakan pelaksanaan di 

bidang anggaran, dan melaksanakan kegiatan pengaturan, pembinaan, 

pengawaasan, pengendalian, evaluasi dan kerjasama dibidang perencannan 

dan penyusunan anggaran, serta menyusun laporan pertanggung jawaban 

pelaksanaan kegiatan di bidang anggara. 

G. BIDANG PENDAPATAN 
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Menyusun program kerja dan mengkoordinasikan pelaksanaan 

kegiatan Bidang Pendapatan, serta Melaksanakan monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan kegiatan di Bidang Pendapatan. 

H. BIDANG PAJAK DAERAH 

Bertugas untuk menyusun program kerja di bidang Pajak Derah 

dan anggaran Pajak Daerah, serta kebijakan teknis dibidang pendaftaran, 

pendataan, perhitungan, penetapan, pembayaran, penagihan dan 

pelanggaran. Melakasanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

kegiataan di bidang pajak 

I. BIDANG PEBENDAHARAAN 

Merumuskan kebijakan teknis pengendalian anggaran, pengolahan 

kas, dan akuntansi serta melaksakan fungsi kuasa bendehara umum 

daerah. 

J. BIDANG PENGOLAHAN ASET DAERAH 

Bertugas menyelengalarakan pegolahan barang pengadaan, 

penggunaan pemanfaat, serta pengendalian.  

3.6 METODE PENELITIAN 

3.6.1 Obyek dan Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian laporan praktek kerja lapangan (PKL) saya 

melakukan di tempat pemerintahan daerah yaitu Badan Keuangan Daerah 

dan Aset Daerah (BKUD) yang bertempat di Jalan Ahmad Yani No 55 

Ungaran. BKUD bertugas untuk melakukan kegiatan dibidang pengolahan 

keuangan dan aset daerah. Saya melakukan penelitian disini untuk ingin 

mengetahui bagaimana perkembangan pajak daerah di kabupaten 
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semarang dan khususnya untuk kontribusi pajak hotel di Kabupaten 

Semarang. 

 

3.6.2. Jenis dan Metode Pengumpulan Data 

Dalam penyusunan tugas akhir ini digunakan data primer dan data 

sekunder : 

a. Data primer yaitu data yang di ambil dengan menggunakan cara nara 

sumber atau wawancara dengan salah satu pegawai, kepala staf bidang 

maupun kepala BKUD yang bersangkutan dengan penelitian ini. Hal – 

hal yang berhubungan dengan data primer yaitu proses penetapan 

target dan realisasi yang dicapai serta dengan kendala yang terjadi. 

Dalam metode ini, saya melakukan wawancara kepada ketua bidang 

perpajakan yaitu Bapak M Tohir Wahyudi, SH, pegawai pelayanan 

pajak hotel, staf sub bidang pajak hotel dan pegawai di bidang 

pendapatan BKUD Kabupaten Semarang. 

b. Data skunder yaitu Data skunder yaitu data yang telah diolah lebih 

lanjut oleh BKUD dan disajikan oleh pengumpul data primer atau 

orang lain. Data skunder meliputi tentang Undang – Undang yang 

berisi tentang pajak hotel, peraturan daerah, target kabupaten semarang 

tahun 2013 sampai dengan 2017 dam realisasi pajak hotel tahun 2013 

sampai dengan 2017, tabel pendapatan daerah Kabupaten Semarang 

2013 sampai dengan 2017, jumlah wajib pajak hotel, serta data yang 

diperoleh dari sumber resmi. 
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3.6.3 Metode Analisis 

 Penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan metode pendekatan 

kualitatif dan kuantitatif dalam bentuk deskriptif yang dilakukan dengan 

membandingkan target dan realisasi laporan pendapatan asli daerah, pajak daerah 

dan pajak hotel dalam beberapa periode, menunjukkan perbedaan kenaikan atau 

penurunan serta presentase penerimaan dengan tujuan melihat kontribusi pajak 

hotel terhadap pajak daerah, kontribusi pajak daerah pada pendapatan asli daerah 

dan kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah, serta mewawancarai 

beberapa narasumber terpecayanya yaitu kepala pajak, kepala pendataan dan juga 

staf sub bidang pajak mengenai permasalahan dan solusi yang terjadi atas naik 

turunnya realisasi atas pajak hotel terhadap pendapatan daerah, pajak daerah 

terhadap pendapatan asli daerah dan juga pajak hotel terhadap pendapatan asli 

daerah. Data kuantitatif yaitu data untuk menjawab permasalah yang terjadi 

terhadap naik atau turunnya realisasi pajak hotel, pajak daerah dan pendapatan asli 

daerah dari target yang telah di tentukan oleh BKUD kabupaten semarang. 

 Sedangkan kualitatif yaitu data untuk melengkapi analisa tentang 

kontribusi yang tercapai ataupun tidak tercapai dari data – data BKUD yang 

berupa target dan realisasi pajak hotel target dan realisasi pajak daerah target dan 

realisasi pendapatan asli daerah dan data jumlah pertumbuhan wajib pajak hotel 

yang berada di kabupaten semarang. 

Dalam Perhitungan untuk mendapatkan hasil presentasi dari kontribusi laju 

pertumbuhan wajib pajak hotel realisasi pajak hotel, realisasi pajak hotel pada 

pajak daerah, realisasi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah dan pendapatan 
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asli daerah terhadap pajak hotel. Berikut adalah rumus perhitungan pertumbuhan, 

realisasi, kontribusi, dan rata - rata pencapaian. 

1. PERTUMBUHAN 

 Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Keuangan Daerah (BKUD) 

semarang dapat di hitung jumlah pertumbuhan wajib pajak (WP) pajak hotel 

dengan rumus sebagai berikut : 

 Rumus Laju Jumlah Wajib Pajak Hotel : 

                                                               

                                
 x 100%  

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten semarang 2018 

 Rumus Laju Pertumbuhan kontribusi Jumlah Pajak Hotel 

                          

                        
 x 100%  

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten semarang 2018 

2. REALISASI 

 Berdasarkan data yang diperoleh dari BKUD kabupaten semarang dapat 

dihitung realisasi pajak dan target pajak hotel sebagai berilut : 

Rumus persentase Realisasi terhadap target Pajak Hotel kabupaten semarang : 

                     

            

 x 100%  

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten semarang 2018. 

3. KONTRIBUSI 

 Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Keuangan Daerah (BKUD) 

semarang dapat di hitung persentase kontribusi wajib pajak (WP) pajak hotel, 

PAD, dan pajak daerah dengan rumus sebagai berikut : 
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 Rumus kontribusi pajak Hotel pada Pajak Daerah :  

           

            
 x 100% 

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten semarang 2018 

 Rumus kontribusi pajak Hotel pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) :  

           

   
 x 100% 

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten semarang 2018 

 Rumus kontribusi pajak daerah pada  Pendapatan Asli Daerah : 

            

   
 x 100%  

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten semarang 2018 

 Rumus Rata – Rata pencapaian  

                                                                          

 
 

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten semarang 2018 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

4.1  Perkembangan Target dan Realisasi Pajak Hotel 

Berdasarkan data yang di dapat dari BKUD semarang dapat dilihat 

realisasi pajak hotel dan target hotel 

Tabel 4.1 

Target dan Realisasi Pajak Hotel 

Tahun Target Realisasi Realisasi % 

2013 2.074.622.000 1.843.880.116 89 

2014 2.090.114.000 2.168.918.705 104 

2015 2.290.114.000 2.364.858.692 103 

2016 2.672.000.000 2.977.370.533 111 

2017 3.000.000.000 3.942.935.157 131 

Rata - Rata Pencapaian 107,6 

Sumber : Badan Keuangan Daerah (BKUD) Kabupaten Semarang 2018. 

Tabel 4.2 

Pertumbuhan Target dan Realisasi Pajak Hotel 2013 sampai dengan 

2017 Kabupaten Semarang 

Sumber : Badan Keuangan dan Aaset Daerah (BKUD) Kabupaten Semarang 2018 

 

Berdasarkan tabel target dan realisasi serta tingkat presentase pencapaian 

dengan uraian sebagai berikut: 

Dari tabel target dan realisasi menunjukkan bahwa pada tahun 2013 pajak yang 

terrealisasikan pajak hotel masih belum mencapai target. Dimana target pada 

tahun 2013 yaitu Rp 2.074.622.000 dan yang terrealisasikan adalah Rp 

TAHUN 
TARGET REALISASI 

JUMLAH 

PERTUMBUHAN 

(%) JUMLAH 

PERTUMBUHAN 

(%) 

2013 2.074.622.000 - 1.843.880.116 - 

2014 2.090.114.000 0,99 2.168.918.705 0,85 

2015 2.290.114.000 0,91  2.364.858.692 0,91 

2016 2.672.000.000 0,85 2.977.370.533 0,79 

2017 3.000.000.000 0,89 3.942.935.157 0.75 
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1.843.880.116dengan 89 persen, salah satu penyebab tidak tercapainya realisasi 

yaitu tingkatn kesadaran wajib pajak dalam hal membayar masih rendah terbukti 

dengan adanya penundaan pembayaran oleh wajib pajak. Kenaikan yang terjadi 

pada tahun 2014 sampai dengan 2017 tersebut disebabkan karena adanya hotel – 

hotel yang baru, hotel yang pada tahun 2013 membayar pada tahun 2014 dan juga 

ada upaya dari Badan Keuangan Daerah (BKUD) untuk melakukan survei, agar 

mengetahui beberapa jumlah wajib pajak yang selama ini yang belum melaporkan 

pajaknya dan mengetahui berapa peghasilan dan pajak yang harus di bayar.Pada 

tahun 2014 realisasipajak naik sebesar 104 persen. Pada tahun 2015 realisasi pajak 

menurun dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 103 persen. 

 Pada tahun 2016 realisasipajak hotel naik dari tahun sebelumnya yaitu 

sebesear 111 persen. Pada tahun 2017 realisasipajak hotel naik dari tahun 

sebelumnya yaitu sebesar 131 persen Namun dari data di atas, bisa dikatakan 

bahwa nilai presentase realisasi sudah efektif karena selama 5 tahun berada pada 

posisi presentase antara 90 – 100 persendengan rata – rata persentasesebesar 107,6 

persen. 

Menurut hasil wawancara kepada kepala pajak, kepala sub bidang pajak 

BKUD kabupaten semarang kenaikan realisasi pajak hotel terjadi sebagai berikut : 

1. Memberikan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah)kepada wajib pajak 

hotel . 

2. Kesadaran wajib pajak hotel membayar tepat waktu. 

3. Menerapkan sistem keteraturan untuk kemudahan dengan memberikan 

SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) pada waktu dan tempat yang 
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telah di sepakati untuk membayar pajak pada tanggal yang sama pada 

setiapbulan. 

4. Melakukan pemantauan objek pajak dengan cara survey kelapangan. 

5. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terutama wajib pajak mengenai 

paraturan pajak daerah yang berlaku 

Menurut hasil wawancara kepada kepala pajak, kepala sub bidang pajak 

BKUD kabupaten semarang kenaikan realisasi pajak hotel terjadi sebagai berikut : 

1. Adanya hasil pajak yang di tahan dari tahun sebelumnya dan dibayarkan 1 

atau 2 tahun kemudian. 

2. Karena ada hotel yang tutup atau bangkrut.  

3. Karena sepinya pelanggan yang membuat sedikitnya pendapatan hotel. 

 

4.2 Kontribusi pajak Daerah kepada Pendapatan asli daerah 

Berdasarkan data yang di dapat dari BKUD semarang dapat dilihat 

kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 4.3 

Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pajak Daerah dan PAD tahun 2013 

sampai dengan 2017 di Kabupaten Semarang. 

          
2018 
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Tabel 4.4 

Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapat asli Daerah 

Kontribusi (%)

PD/PAD

2013 37,42

2014 33,68

2015 38,01

2016 33,20

2017 40,37

36,53

95.576.297.169

105.768.321.555

168.523.226.446

rata - rata pencapaian

215.679.554.472

248.213.019.938

251.414.225.435

318.536.051.176

417.417.848.831

Realisai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Pendapatan                                                                                     

Asli Daerah (PAD)

Realisasi Pajak Daerah (PD)Tahun

80.714.508.227

83.602.417.258

Sumber Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKUD) Kabupaten Semarang 2018 

 

Dari tabel kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah, pada 

tahun 2013 kontribusi Pajak Daerah kepada Pendapatan Asli Daerah masuk dalam 

kriteria sangat buruk yaitu 37,42 persen itu dikarenakan besarnya angka 

penerimaan Pendapatan Asli Daerah yaitu sebsar Rp 2.156.795.544.472 

sedeangkan angka penerimaan Pajak Daerah hanya Rp 80.714.508.227. Tahun 

2014 kontribusi pajak daerah mengalami kenaikan sebesar 33,68 persen dimana 

realisasi pajak daerah bertambah naik yaitu Rp 83.602.417.258, namun penurunan 

yang dialami oleh Pendapatan Asli daerah sebesar Rp 248.213.019.938. Tahun 

2015 kontribusi Pajak Daerah mengalami kenaikan yaitu 38,68 persen dan 

realisasi Pajak Daerah naik dari tahun  sebelumnya yaitu Rp 95.576.297.169 dan 

begitu halnya juga dengan Pendapatan Aslin Daerah mengalami kienaikan dari 

tahun sebelumnya. Tahun 2016 mengalami penurunan persentase dari sebelumnya 

namun tingkat realisasi dari Pajak daerah kepada yang dikontribusikan juga 

meningkat.tahun 2017 kontribusi pajak daerah mengalami kenaikan yaitu Rp 
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168.523.226.446 dalam 30,37 persen. Jadi rata – rata pencapaian kontribusi pajak 

daereah terhadap pendapatan asli daerah adalah sebesar 36,53 persen. 

4.3 Kontribusi Pajak Hotel Pada Pendapatan Asli Daerah 

Berdasarkan data yang di dapat dari BKUD semarang dapat dilihat 

kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.5 

Kontribusi Pajak Hotel kepada Pendapatan Asli Daerah 

Kontribusi (%)

PH/PAD

2013 0,85

2014 0,87

2015 0,94

2016 0,93

2017 0,94

0,90rata - rata pencapaian

2.977.370.533

2.364.858.692

3.942.935.157

215.679.554.472

251.414.225.435

248.213.019.938

318.536.051.716

417.417.848.830

Tahun 

Realisasi 

Pendapatan                   

Asli Daerah (PAD)

Realisasi Pajak Hotel      

(PH)

1.843.880.116

2.168.918.705

Sumber Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKUD) Kabupaten Semarang 2018 

Dari tabel kontribusi pajak hotel kepada pendapatan daerah, kontribusi dari 

tahun 2013 sampai dengan 2017 masuk dalam kriteria sangat kurang. Tahun 2013 

adalah kontribusi yang  persentasenya sangat rendah yaitu 0,85 persen itu 

dikarenakan tingginya tingkat realisasi yang di dapatkan dari pendapatan asli 

daerah yang sangat tinggi yaitu Rp 2.156.795.544.472 dan rendahnya realisasi 

yang di dapatkan oleh Pajak Hotel yaitu Rp 1.843.880.116. Tahun 2014 kontribusi 

Pajak Hotel mengalami kenaikan yaitu 0,87 persen, hal disebabkan karena 

naiknya tingkat terrealisasi pajak dari tahun sebelumnya yaitu Rp 2.168.918.705 

dan realisasi pendapatan asli daerah mengalami penurunan yaitu Rp 

248.213.019.938. tahun 2015 dan tahun 2017 mendapatkan persentase kontribusi 

yang sama, yang membuatnya beda yaitu pada kedua realisasi yaitu realisasi pajak 
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dan realisasi pendapatan asli daerah sama – sama mengalami kenaikan dari tahun 

sebelumnya.  

Tahun 2016 kontribusi pajak hotel mengalami penurunan dari tahun 

sebelumnya yaitu sebesar 0,93 persen. Jadi rata – rata pencapaian kontribusi pajak 

hotel terhadap pendapatan asli daerah sebesar 0,90 persen. Dari Tahun 2013 

sampai dengan 2017 kontribusi masih sangat kurang, karena kurangya pendirian 

yang kurang dari wajib pajak yang masih saja terlambat bayar maupun tidak 

membayar selain itu letak geografis yang sangat jauh membuat wajib pajak 

menjadi malas untuk membayarkan kewajibannya. Segala jenis penghindaran 

inilah yang menyabakan kurang maksimalnya penerimaan pajak hotel yang 

berkontribusi terhadap pajak asli daerah. Namun seberapapun besarnya 

penerimaan pajak hotel yang di sumbangkan bagi penerimaan pajak asli daerah 

artinya Pajak Hotel telah memberikan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli 

Daerah walaupun belum mencapai target yang sudah di tentukan oleh BKUD 

Kabupaten Semarang. 

 

4.4 Kontribusi Pajak Hotel kepada Pajak Daerah 

Berdasarkan data yang di dapat dari BKUD semarang dapat dilihat 

kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.6 

Kontribusi Pajak Hotel kepada Pajak Daerah 
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Kontribusi (%)

PH/PD

2013 2,28

2014 2,59

2015 2,47

2016 2,81

2017 2,33

2,49

Tahun
Realisasi Pajak Hotel               

(PH)

Realisasi Pajak Daerah          

(PD)

1.843.880.116

2.168.918.705

3.942.935.157

rata - rata pencapaian

80.714.508.227

83.602.417.258

95.576.297.169

168.523.226.446

105.678.321.5552.977.370.533

2.364.858.692

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKUD) Kabupaten Semarang 2018 

Dari tabel kontribusi pajak hotel kepada pajak daerah di smenunjukan 

bahwa dari tahun 2013 sampai dengan tahun2017 memiliki criteria yang sangat 

buruk, berikut ulasannya : 

Pada tahun 2013 kontribusi pajak hotel hanya mencapai 2,28 persen. 

Tahun 2014 kontribusi pajak hotel kepada pajak daerah naik dari tahun 

sebelumnya yaitu 2,59 persen. Tahun 2015 kontribusi pajak hotel menurun dari 

tahun sebelumnya yaitu 2,47 persen. Tahun 2016 kontribusi pajak hotel naik dari 

tahun sebelumnya yaitu 2,81 persen. Tahun 2017 kontribusi pajak hotel 

mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 2,33. Jadi rata – rata 

pencapaian kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah yaitu sebesar 2,49 persen. 

Kontribusi pajak hotel di semarang memang belum semaksimal yang diinginkan 

pemerintah daerah masih banyak yang harus di benahi, haltersebut juga sebagai 

pengaruh kurangnya kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah sebagai salah 

satu contohnya adalah masih kurangnya sosialisasi atas pajak hotel terhadap wajib 

pajak hotel, namun bukan berarti hotel tidak memberikan kontribusinya terhadap 

pajak daerah, realisasi pajak daerah yang dikumpulkan dari pajak dan retribusi 

daerah juga ada kontribusi pajak hotel di dalamnya. 
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Menurut hasil wawancara dengan sub bidang, kepalapajak dan juga kepala 

bidang pendapatan BKUD kabupaten semarang faktor – faktor yang 

menyebabkan kenaikan kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah, pajak hotel 

terhadap pendapatan asli daerah dan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah 

dari tahun 2013 sampaidengan 2017 yaitu sebagai berikut : 

 

1. Menerapkan sistem keteraturan dan kemudahan. 

2. Adanya kesadaran dari wajib pajak hotel di kabupaten semarang dengan 

membayar tepat waktu. 

3. Melakukan pemantauan obyek pajak hotel dengancara survey kelapangan. 

Menurut hasil wawancara dengan sub bidangpajak BKUD kabupaten 

semarang. faktor – faktor yang menyebabkan penurunan kontribusi pajak hotel 

terhadap pajak daerah, pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah dan pajak 

daerah terhadap pendapatan asli daerah dari tahun 2013 sampai dengan 2017 yaitu 

sebagai berikut : 

1. Tingkat kesadaran wajib pajak dalam hal membayar pajak masih rendah, 

terbukti dengan penundaan peembayaran pajak oleh wajib pajak. 

2. Karena masalah geografis, wajib pajak yang enggan membayar pajak 

karena dinilai lokasi untuk membayar pajak terlalu jauh. 

3. karena kalau di lihat letak BKUD Kabupaten Semarang terletak dengan 

perbatasan kota semarang. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

1. Target dan realisasi pajak hotel kabupaten semarang pada tahun 2013 

sampai dengan 2017 secara rata – rata sudah memenuhi target dari 

setiap periodenya   

2. Dalam kenaikan dan penurunan kontribusi pajak daerah terhadap 

pendapatan asli daerah dari jumlah yang terealisasikan selama tahun 

2013 sampai dengan 2017 dengan rata – rata pencapaian 36,53 persen 

memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah, yang berarti pajak 

daerah telah berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah. 

3. Dalam kenaikan dan penurunan kontribusi pajak hotel terhadap 

pendapatan asli dari daerah jumlah yang terealisasikan selama tahun 

2013 sampai dengan 2017 dengan rata – rata pencapaian 0,90 persen 

memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah. 

4. Dalam kenaikan dan penurunan kontribusi pajak hotel terhadap pajak 

daerah dari jumlah yang terealisasikan selama tahun 2013 sampai 

dengan 2017 dengan pencapaian rata – rata 2,49 persen memberikan 

kontribusi bagi pendapatan asli daerah. 

5. Kenaikan dan penurunan jumlah wajib pajak hotel berpengaruh pada 

presentase pertumbuhan pajak hotel. 
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5.2 Saran  

Penulis menyampaikan beberapa saran bagi masyarakat ataupun instansi 

pemerintah yaitu BKUD Kabupaten Semarang, sebagai berikut: 

a. Diharapkan selalu melakukan pendekatan kepada masyarakat, 

untuk melakukan sosialisasi mengenai peraturan pajak hotel daerah 

dan peraturan daerah. 

b. Instansi pemerintahan diharapkan memberikan informasi – 

informasi yang sudah diperbaharui secara rutin kepada masyarat, 

agar masyarakat dapat mengetahui tentang informasi tentang 

perpajakan terkini di daerahnya. 

c. Melakukan survei lapangan secara rutin, agar dapat mengetahui 

hotel -hotel yang masih aktif dan sudah tidak aktif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Dr. ROCHMAT Soemitro, S.H., (Dalam Mardiasmo 2016: 3). pajak hotel 

adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – 

undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa 

timbal  (kontrapasi) yang langsung dapat ditunjuk dan yang 

digunakan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran 

umum. 

 

Mardiasmo, (2016). Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta : Penerbit Andi 

 

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang 

Perubahan keempat atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 

Tentang Tentang ketentuan umum dan tata cara perpsjsksn 

menjadi undang – undang. Diakses Pada tanggal 14 Oktober 2018 

https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2009/16TAHUN2009UU.htm

. 

 

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor. 28 Tahun tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah. Diakses Pada tanggal 14 Oktober 

2018 http://www.djpk.depkeu.go.id/attach/post-no-28-tahun-2009-

tentang-pajak-daerah-dan-retribusi-daerah/UU-427-973-

UU_28_Tahun_2009_Ttg_PDRD.pdf 

 

Undang – undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah. Diakses Pada tanggal 14 Oktober 2018  

http://www.djpk.kemenkeu.go.id/attach/post-uu-no-33-tahun-

2004-tentang-perimbangan-keuangan-antara-pemerintah-pusat-

dan-pemerintah-daerah/UU-228-263-UNDANG-

UNDANG_REPUBLIK_INDONESIA_NOMOR_33_TAHUN_20

04.pdf 

 

Pemerintahan Direktorat Jendral Pajak. (2001). Peraturan Pemerintahan 

Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah. 

Diakses Pada tanggal 14 Oktober 2018 

http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=422 f 

 

Pemerintah Kabupaten Semarang. 2016. Peraturan Daerah Nomor 52 

Tahun 2017. Struktur Organisasi. Kabupaten Semarang 

 

Pemerintah Kabupaten Semarang. 2017. Undang – Undang Nomor 13 

Tahun 2017. Pajak Daerah. Kabupaten Semarang 

 

Rani. Rezita. Pengertian Pajak Daerah. Dikutip 24 Febuari 2016. 

https://www.online-pajak.com/pajak-daerah. 

https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2009/16TAHUN2009UU.htm
https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2009/16TAHUN2009UU.htm
http://www.djpk.depkeu.go.id/attach/post-no-28-tahun-2009-tentang-pajak-daerah-dan-retribusi-daerah/UU-427-973-UU_28_Tahun_2009_Ttg_PDRD.pdf
http://www.djpk.depkeu.go.id/attach/post-no-28-tahun-2009-tentang-pajak-daerah-dan-retribusi-daerah/UU-427-973-UU_28_Tahun_2009_Ttg_PDRD.pdf
http://www.djpk.depkeu.go.id/attach/post-no-28-tahun-2009-tentang-pajak-daerah-dan-retribusi-daerah/UU-427-973-UU_28_Tahun_2009_Ttg_PDRD.pdf
http://www.djpk.kemenkeu.go.id/attach/post-uu-no-33-tahun-2004-tentang-perimbangan-keuangan-antara-pemerintah-pusat-dan-pemerintah-daerah/UU-228-263-UNDANG-UNDANG_REPUBLIK_INDONESIA_NOMOR_33_TAHUN_2004.pdf
http://www.djpk.kemenkeu.go.id/attach/post-uu-no-33-tahun-2004-tentang-perimbangan-keuangan-antara-pemerintah-pusat-dan-pemerintah-daerah/UU-228-263-UNDANG-UNDANG_REPUBLIK_INDONESIA_NOMOR_33_TAHUN_2004.pdf
http://www.djpk.kemenkeu.go.id/attach/post-uu-no-33-tahun-2004-tentang-perimbangan-keuangan-antara-pemerintah-pusat-dan-pemerintah-daerah/UU-228-263-UNDANG-UNDANG_REPUBLIK_INDONESIA_NOMOR_33_TAHUN_2004.pdf
http://www.djpk.kemenkeu.go.id/attach/post-uu-no-33-tahun-2004-tentang-perimbangan-keuangan-antara-pemerintah-pusat-dan-pemerintah-daerah/UU-228-263-UNDANG-UNDANG_REPUBLIK_INDONESIA_NOMOR_33_TAHUN_2004.pdf
http://www.djpk.kemenkeu.go.id/attach/post-uu-no-33-tahun-2004-tentang-perimbangan-keuangan-antara-pemerintah-pusat-dan-pemerintah-daerah/UU-228-263-UNDANG-UNDANG_REPUBLIK_INDONESIA_NOMOR_33_TAHUN_2004.pdf
http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=422
https://www.online-pajak.com/pajak-daerah


33 
 

 


