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Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi, 

gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta 

hubungan antar fenomena yang diselidiki, dengan judul “Evaluasi Efektivitas Sistem dan 

Prosedur Pemungutan Pajak Hotel Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Pasuruan”. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas serta pelaksanaan sistem dan 

prosedur pemungutan pajak hotel pada Dinas Pendapatan Kabupaten Pasuruan. 

Teknik analisis data yang digunakan meliputi evaluasi struktur organisasi Dinas Pendapatan 

Kabupaten Pasuruan, evaluasi pelaksanaan sistem dan prosedur pemungutan pajak hotel, 

evaluasi sarana dan prasarana, evaluasi aparatur dan pelaksanaanya serta analisis target dan 

realisasi penerimaan pajak hotel selama tahun 2002-2005. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi struktur organisasi pada Dinas Pendapatan 

Kabupaten Pasuruan sudah efektif, hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan 

Nomor 27 Tahun 2002 serta ditunjukkan pula adanya pembagian tugas dan fungsi yang 

terstruktur untuk masing-masing bagian. Evaluasi pelaksanaan sistem dan prosedur pemungutan 

pajak hotel sudah cukup efektif, karena dalam setiap unit kerja yang menangani proses 

pemungutan pajak hotel sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan sistem dan prosedur yang 

telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999. Evaluasi 

sarana dan prasarana sudah efektif, telah mendukung proses pelaksanaan pemungutan pajak 

hotel. Evaluasi aparatur dan pelaksanannya sudah efektif, hal ini bisa diketahui dari kualitas 

pegawai yaitu tingkat pendidikan sarjana sebanyak 40%, SLTA sebanyak 51,67% dan SLTP 

serta SD sebanyak 8,33% sedangkan kuntitas pegawai sebanyak 53 orang pegawai. Analisis 

target dan realisasi penerimaan pajak hotel selama tahun 2002 – 2005 sudah efektif, karena dapat 

diketahui bahwa efektivitas pemungutan pajak hotel yang dicapai selama 4 tahun berturut-turut 

adalah sebesar 103,40 %, 100,08 %, 100,03 %, dan 101,66 % melebihi target yang telah 

ditentukan.  

Berdasarkan analisis di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan sistem dan 

prosedur pemungutan pajak hotel pada Dinas Pendapatan Kabupaten Pasuruan sudah efektif 

sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan. 

 


