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PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

"Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang

pemah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi,

dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang

pemah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara teitulis diacu

dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Dan apabila dikemudian hari

terbukti bahwa pemyataan ini tidak benar maka saya sanggup inenenma hukuman

atau sangsi apapun sesuai peraturan yang berlaku."

Yogyakarta, 24 Desember 2003

Penyusun,

(Melli Henti Moriska)



ANALISIS PENGUKURAN EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS

PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN

(Studi Kasus pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah

Kabupaten Sleman Yogyakarta)

Diajukan Oleh :

Melli Henti Moriska

99 312 368

Akuntansi

Nama

Nomor mahasiswa

Jurusan

A

Telahdisetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal ••^^•••'1:t)t>"^
12-

Dosen Pembimbing -, (l/„

L^v

(Drs. Kesit Bamabang Prakosa M. Si)



<Persem6a/ian

• Allah SWT, yang Maha Besar, Maha Baik,

Maha Segalanya, yang telah memberikan

segala kemudahan NYA sehingga dibukakan

jalan untukku, aku bersyukur atas aniigerah

dan keajaiban-NYA.

• Papa dan Mamaku tercinta yang telah

dengan tulus ikhlas, kasih sayang, dan penuh

kesabaran selalu berusaha dan berdoa untuk

keberhasilan buah hatinya, mendidik dan

membimbingku yang tak ternilai harganya.

(terima kasih telah mencintaiku dengan

tulus, "I'm so luckyto have you all")

• My Twin Sisters Nona dan Noni, yang telah

memberikan keceriaan dan semangatnya.

• Someone special in my life, Eko, thanks for

your support.
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mojjo

♦ Fa idzaa azamta fa tawaqqal AUallah

(Bulatkan tekad, sempumakan ikhtiar, namun hati harus

tetap menyerahkan segala keputusan dan kejadian terbaik

kepada Allah dan siapkan mental kita untuk menerima

apapun yang terbaik menurut ilmu Allah).

♦ Allah SWT adalah pemilik segala yang ada di bumi ini, oleh karena itu

mintalah kepada-NYA apa saja yang kamu inginkan dalam ludup mi

dengan keyakinan bahwa D1A akan mengabulkannya.

♦ Doa restu orang tua adalah modal utama untuk mencapai kesuksesan

hidup.

♦ Dan jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Karena

sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-

orang yang khusyu'. (QS. Al Baqarah : 45 )

♦ Ketika engkau mengalami cobaan, kesukaran-kesukaran di dalam

hidupmu, janganlah takut dan putus asa. Jadikan semua itu sebagai

obat yang paling berharga bagi kekuatan batinmu, sinarilah hati dan

pikiranmu dengan berdoa.



Kata Pengantar

Assalamif alaikum Wr wb

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah

memberkahi segala rizki dan hidayah serta kesempatan untuk dapat

menyelesaikan sknpsi yang berjudul "'Analisis Peiigukuran Efisiensi dan

Efektivitas Pemiingutan Pajak Hotel dan Restoran (Studi kasus pada Badan

Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sleman Yogyakarta)".

Sholawat dan salam juga penulis sampaikan kepada junjungan kita Nabi

Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, maka skripsi

ini tidak mungkin terselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini pula penulis

ingin menyampaikan ucapan tenma kasih kepada pihak-pihak yang mendukung

terselesaikannya skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. Kesit Bambang Prakosa, M.Si, Selaku dosen pembimbing

skripsi, yang telah memberikan bimbmgan dan arahan yang sangat

bermanfaat selama penyusunan skripsi ini.

2. Bapak Drs. H. Suwarsono. MBA, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Indonesia.

3. Bapak dan Ibu pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan

Daerah Kabupaten Sleman Yogyakarta .
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4. Papa Mamaku tercinta, atas semua kasih sayang, doa, diikungan materiil

dan immateriil yang tak terbatas. Terima kasih atas cinta dan kasih sayang

kalian yang tulus kepadaku.

5. Adekku Nona dan Noni, yang telah menjadi adik yang manis. Terima

kasih atas persaudaraannya.

6. Eko, thanx for your support, yang telah memberikan pelajaran dan

pengalaman hidup yang berharga serta arti hidup sesungguhnya bagiku.

7. Saudara dan keluargaku di Jambi, Mbah Putri, ora dan tanteku. Terima

kasih atas perhatiannya.

H. Saudaraku di Ngawi, Bapak dan Ibu Hariyadi, Retno dan Wuri. Terima

kasih atas kekeluargaannya.

9. My best friend Dewi(thanx for your help), Lilik, Yuyun, Wiwit, Lukita,

Rina, Dewi Ellysa. Terima kasih atas persahabatannya selama ini.

10. Anak kost Ringin Raya 121b, (lcha, Fika, Sita, Vivin, Ruri, Njoel, Ira,

Sandra, M'Rara, Lia, Disti). Terima kasih atas kebersamaannya.

//. Temen-temenku Akuntansi Kelas 'E' 99.

12. Semua pihak yang telah meiubantu dalam penulisan skripsi ini.

Akhirnya semoga skripsi ini yang meskipun kurang sempuma, dapat

bennanfaat dan semoga Allah SWT senantiasa memberi jalan yang terang bagi

kita semua.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 24 Desember2003

Penulis
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