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Penelitian ini merupakan studi kasus pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu dengan judul ‘ 

Analisis Efektifitas Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Hotel di Batu’. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah system dan prosedur pemungutan pajak 

hotel dilaksanakan secara efektif sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Sistem 

Pengendalian Intern. 

Alat analisis yang digunakan untuk mengetahui efektifitas dari system dan prosedur pemungutan 

pajak hotel di Batu adalah berdasarkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Sistem Pengendalian 

Intern yaitu: struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tepat, 

sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan terhadap karyawan, 

praktek yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi, karyawan yang 

mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. 

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, Struktur organisasi yang ada di Dispenda Batu sudah 

baik, karena setiap jabatan dan seksi yang ada di Dispenda kota Batu sudah ada yang 

bertanggung jawab untuk melaksanakannya. Sistem wewenwng dan prosedur pencatatan yang 

memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan menyatakan bahwa dalam setiap unit 

kerja yang menangani proses pemungutan pajak hotel sudah ada yang menjalankan tugasnya 

sesuai dengan yang telah ditetapkan, akan tetapi masih ada yang perlu mengadakan pengkajian 

ulang dalam proses penetapan besarnya pajak hotel. Praktek yang sehat dalam melaksanakan 

tugas dan fungsi setiap unit organisasi menyatakan bahwa sudah terdapatnya badan pengawas 

dalam Dispenda sebagai upaya untuk menerapkan praktek yang sehat. Karyawan yang mutunya 

sesuai dengan tanggung jawabnya menyatakan bahwa jumlah karyawan Dinas Pendapatan 

Daerah Kota Batu sudah mencukupi hanya saja sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan 

karyawan dalam mengerjakan tugasanya perlu diberikan semacam diklat atau seminar yang 

berhubungan dengan pekerjaan sehingga akhirnya pekerjaan bias dijalankan dengan efektif. 

Berdasarkan analisis penerimaan pajak hotel dari tahun 2003-2004 menyatakan lebih besar dari 

besarnya target yang ditetapkan dan mengalamim peningkatan setiap tahunnya ini berarti sudah 

efektif.  

 


