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BAB III

GAMBARAN UMUM BPKKD dan METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Gambaran Umum BPKKD

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan ftmgsi organisasi

perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman

Nomor 12 Tahun 2003 tentang Penibahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor

12 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten

Sleman perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Stniktur Organisasi,

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan

Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD).

Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) adalah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sleman. BPKKD

dipimpin oleh seorang kepala badan dan satnan organsisasi yang terdiri dan

Sekretanat, Bidang, Sub Bagian, Sub Bidang, dan Kelompok Jabatan Fungsional

pada BPKKD Kabupaten Sleman yang masing-masing dipimpin oleh kepala

satuan organisasi.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah berkedudukan

sebagai unsur penunjang pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang kepala

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris

Daerah. BPKKD mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan

pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah.



Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah dalam

menyelenggarakan tugas mempunyai fungsi:

a) Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan

kekayaan daerah,

b) Pemberian pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.

3.2 Struktur Organisasi

Stniktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah

terdiri dari :

a) Kepala Badan,

b) Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,

2. Sub Bagian Keuangan,

3. Sub Bagian Perencanaan.

c) Bidang Pendapatan terdin dari :

1. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan,

2. Sub Bidang Penetapan,

3. Sub Bidang Penagihan,

4. Sub Bidang Pendapatan Daerah lainnya.

d) Bidang Belanja terdiri dari :

1. Sub Bidang Anggaran,

2. Sub Bidang Perbendaharaan,

3. Sub Bidang Pennodalan.
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e) Bidang Kekayaan terdiri dari :

1. Sub Bidang Pengadaan,

2. Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian.

3. Sub Bidang Perawatan.

f) Bidang Pembukuan dan Pelaporan terdiri dan :

1. Sub Bidang Verifikasi,

2. Sub Bidang Pembukuan,

3. Sub Bidang Pelaporan.

g) Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat dan bidang masing-masing dipimpin oleh seorang sekretaris

dan kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan.

Sub bagian dan sub bidang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris dan kepala bidang.

Kelompok jabatan fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

kepala badan yang dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh seorang

koordinator. Bagan Stniktur organisasi BPKKD sebagaimana tersebut dalam

lampiran 3.

3.3Uraian Tugas Pokok dan Fungsi

A. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, kepegawaian,

keuangan, dan perencanaan. Sekretariat untuk melaksanakan tugas mempunyai

fungsi :
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a) Penyelenggaraan urusan umum,

b) Penyelenggaraan urusan kepegawaian,

c) Penyelenggaraan urusan keuangan,

d) Penyelenggaraan urusan perencanaan.

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan

urusan surat-menyurat, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi,

perlengkapan, rumah tangga, menerima dan mencatat tanda terima benda

berharga dan bukti penerimaan serta pengeluaran/pengambilan benda

berharga, menghitung dan merinci persediaan benda berharga, serta

menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai,

pengembangan pegawai, kepangkatan, hak dan kewajiban pegawai,

pembinaan pegawai dan tata usaha kepegawaian BPKKD.

2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan

anggaran, perbendaharaan, dan pembukuan keuangan BPKKD.

3) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas menyusun program kerja,

rencana kegiatan, penyajian data, evaluasi dan penyusunan laporan

BPKKD.

B. Bidang Pendapatan

Bidang Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas

BPKKD di bidang pengelolaan pendapatan daerah. Bidang Pendapatan dalam

melaksanakan tugas mempunyai fungsi :
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a) Penyelenggaraan pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah dan wajib

retribusi daerah,

b) Penyelenggaraan penghitungan penetapan pajak daerah dan retribusi

daerah,

c) Penyelenggaraan penagihan pajak daerah, retribusi daerah. dan pendapatan

daerah lainnya,

d) Pengelolaan pendapatan daerah lainnya,

e) Penyelenggaraan penyuluhan pajak daerah, retribusi daerah, dan

pendapatan daerah lainnya,

f) Penyelenggaraan pengkajian dan pengembangan pendapatan daerah.

1) Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas melaksanakan
pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah,

melakukan pemeriksaan lapangan terhadap objek dan subjek pajak daerah

dan retribusi daerah, serta menyelenggarakan pengawasan terhadap

penyediaan dan penggunaan benda berharga.

2) Sub Bidang Penetapan mempunyai tugas melaksanakan penghitungan dan

penetapan pajak daerah dan retribusi daerah serta menerbitkan surat

ketetapan pajak daerah dan surat ketetapan retribusi daerah.

3) Sub Bidang Penagihan mempunyai tugas melaksanakan pencatatan

penerimaan dan tunggakan pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan

daerah lainnya, melaksanakan penagihan, dan melayani permintaan

keberatan atas penetapan pajak daerah dan retribusi daerah.
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4) Sub Bidang Pendapatan Daerah Lainnya mempunyai tugas melaksanakan

pengelolaan, pengkajian, dan pengembangan pendapatan daerah lainnya,

serta pengkajian pendapatan daerah.

C Bidang Belanja

Bidang Belanja mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BPKKD

di bidang pengelolaan belanja daerah. Bidang Belanja dalam melaksanakan tugas

mempunyai fungsi :

a) Pengelolaan anggaran daerah,

b) Penyelenggaraan dan pembinaan perbendaharaan daerah,

c) Penyelenggaraan pennodalan daerah.

1) Sub Bidang Anggaran mempunyai tugas melaksanakan pengkajian

kebijakan belanja daerah, penyusunan anggaran daerah, penyusunan juklak

APBD, dan penyusunan standarisasi harga barang dan jasa.

2) Sub Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan pengujian

dan analisa surat pennintaan pembayaran, menerbitkan surat perintah

membayar uang, pengendalian kas dan menyimpan uang milik daerah

pada bank.

3) SubBidang Pennodalan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan

penyertaan modal daerah.
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D. Bidang Kekayaan

Bidang Kekayaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas

BPKKD di bidang pengelolaan kekayaan daerah. Bidang Kekayaan dalam

melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

a) Pelaksanaan penyusunan rencana kebutulian aktiva tetap,

b) Pelaksanaan inventarisasi dan pengadaan aktiva tetap,

c) Pengendalian, pemanfaatan, dan merawat kekayaan daerah,

d) Pelaksanaan pengelolaan tanah dan bangunan milik daerah,

e) Penyimpanan seluruh bukti sah kepemilikan kekayaan daerah.

1) Sub Bidang Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan

analisis kebutuhan, dan pengadaan aktiva tetap.

2) Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian mempunyai tugas

melaksanakan pengelolaan, pemanfaatan, penyimpanan, pendistribusian,

penghapusan, dan pengendalian aktiva tetap serta seluruh bukti sah

kepemilikan kekayaan daerah.

3) Sub Bidang Perawatan mempunyai tugas melaksanakan perawatan aktiva

tetap.

E. Bidang Pembukuan dan Pelaporan

Bidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas BPKKD di bidang pembukuan dan pelaporan. Bidang pembukuan

dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :
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a) Penyelenggaraan venfikasi keuangan daerah.

b) Penyelenggaraan pembukuan pendapatan dan belanja daerah,

e) Penyelenggaraan pelaporan keuangan dan kekayaan daerah.

1) Sub Bidang Venfikasi mempunyai tugas melaksanakan venfikasi atas

pertanggungiawaban pendapatan dan belanja daerah, serta pembinaan

administrasi bagi pemegang kas.

2) Sub Bidang Pembukuan mempunyai tugas melaksanakan pembukuan

realisasi pendapatan dan belanja daerah. serta memben bahan

pertimbangan penerbitan surat perintah membayar.

3) Sub Bidang Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pelaporan

keuangan dan kekayaan daerah serta evaluasi laporan keuangan daerah.

F. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas BPKKD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

3.4 Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah dalam melaksanakan

tugas wajib menyelenggarakan koordinasi dengan mstansi yang secara fungsional

mempunyai hubungan kerja. Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan

tugas wajib menerapkan pnnsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di

lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi.
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Kepala Badan dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang
ditetapkan Bupati. Kepala Badan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas

kepada Bupati secara berkala melalui Sekretaris Daerah.
Setiap kepala satuan organisasi bertugas memimpin, mengkoord.nasikan,

dan memberikan bimbmgan serta petunjuk bag, pelaksanaan tugas bawahannya.
Setiap kepala satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya
dan apabila terjad, penvimpangan mengambil langkah yang diperiukan sesuai
dengan peraturan perundang-iindangan yang berlaku.

Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh
kepala satuan organisasi dibawahnya. dan wajib mengadakan rapat secara berkala.
Setiap bawahan di lingkungan BPKKD dapat memberikan saran dan
pertimbangan mengenai langkah yang perlu diambil.

Setiap kepala satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk
serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan
laporan berkala tepat pada waktunya. Setiap laporan dan bawahan yang ditenma
oleh kepala satuan organisasi diolah dan dipergunakan sebagai bahan laporan
kepada atasan serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahan. Setiap laporan
yang disampa.kan kepada atasan, untuk tembusan laporan disampaikan kepada
satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan dan jabatan di lingkungan

BPKKD diatur sesuai dengan peraturan perundang-iindangan yang berlaku.
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3.5 Objek Penelitian

Objek penelitian yang akan diiakukan oleh penulis adalah laporan

rekapitulasi keuangan pemerintah Kabupaten Sleman pada sektor Pajak Hotel dan

Restoran dari tahun anggaran 1997/1998 sainpai dengan 2001/2002. Hotel dan

Restoran yang terdapat di kabupaten Sleman yang menggunakan sistem

pembukuan atau selfassessment system yang terdaftar dalam laporan rekapitulasi

keuangan pemerintah daerah dari tahun 1997/1998 sainpai tahun 2001/2002. yaitu

58 hotel dan 66 restoran dan rumah makan dan wajib pajak hotel yang tidak

menggunakan pembukuan sebanyak 196 pengusaha hotel yang aktif dan 179

pemilik peginapan yang berada di Kaliurang, dan wajib pajak restoran yang tidak

menggunakan pembukuan sebanyak 800 pemilik rumah makan yang aktif dan

membayar Pajak Restoran dalam 'kesanggupan' tiap bulannya.

3.6Sampel Penelitian

Sampel yang dipilih adalah Wajib Pajak Hotel dan Restoran yang ada di

Kabupaten Sleman yang membayar Pajak Hotel dan Restoran dengan

menggunakan pembukuan selama periode 1997/1998 - 2001/2002. Daftar hotel

dan restoran yang dipilih sebagai sampel ada pada lampiran 1.

Dari data yang terdapat pada lampiran 1maka diperoleh sampel sebanyak

58 pengusaha hotel dan 66 pengusaha restoran yang membayar Pajak Hotel dan

Restoran dengan menggunakan pembukuan.
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3.7 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang telah dihimpun

sebelumnya oleh instansi pemerintahan, dalam hal ini yaitu BPKKD Kabupaten

Sleman. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Laporan Realisasi Pendapatan dan Rencana Pendapatan periode tahun

1997/1998 . 2001/2002, benipa laporan PAD, Pajak Daerah dan Pajak

Hotel dan Restoran.

Data ini diperoleh dari BPKKD Kabupaten Sleman yang merupakan

infonnasi laporan realisasi pendapatan dan rencana pendapatan khususnya

PAD, Pajak Daerah, Pajak Hotel dan Restoran yang dibayarkan hotel dan

restoran yang melakukan pembayaran Pajak Hotel dan Restoran ke

BPKKD Kabupaten Sleman;

2. Laporan Pembayaran Pajak Hotel dan Restoran atau omzet oleh Wajib

Pajak Hotel dan Restoran dengan menggunakan pembukuan;

3. Daftar nama hotel dan restoran yang membayar Pajak Hotel dan Restoran

dengan menggunakan pembukuan yang ada di Kabupaten Sleman untuk

mengetaliui jumlah Wajib Pajak Hotel dan Restoran yang melakukan

pembukuan di Kabupaten Sleman.

3.8Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan :



a. Studi Kasus, yaitu penelitian dengan lnengiunpulkan data-data secara

langsiing di BPKKD Kabupaten Sleman. seperti laporan realisasi

pendapatan dan rencana pendapatan:

b. Studi Pustaka. yaitu melakukan kajian sumber bacaan untuk memperoleh

konsep, teori serta data yang mendukung penelitian.

3.9 Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

analisis deskriftif kualitatif dengan inengukur tingkat efisiensi, efektivitas

pemungutan Pajak Hotel dan Restoran.

3.9.1Efisiensi Pajak Hotel dan Restoran

Efisiensi adalah suatu perbandingan antara masukan (input) dengan

keluaran (output) dari suatu proses. (Jones and Pendleburry,1996:56)

Dan ada pada tingkatan tertentii efisiensi akan menyangkut analisa

hubungan antara manfaat yang diperoleh dan biaya yang dikeluarkan.

Dalam konteks penghimpunan sumber pendapatan daerah, dalam hal ini

adalah realisasi penerimaan Pajak Hotel dan Restoran oleh Wajib Pajak Hotel dan

Restoran merupakan ukuran dan masukan (input), sedangkan penenmaan atau

omzet dari Pajak Hotel dan Restoran menjadi ukuran dan pada keluaran (output),

dimana hasil perhitungannya didapat dari (Abdul Halim,2001:156):
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, ,,, Biaya pengelolaan PHR . nna
Efisiensi PHR = :—'—^ x100%

Realisasi penerimaan PHR

Dikatakan efisien apabila < 40 %.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan ukuran efisiensi diatas untuk

inengukur efisiensi kinerja Pajak hotel dan Restoran di Kabupaten Sleman. Dalam

kaitannya dengan pemungutan sumber pendapatan daerah, dalam hal ini adalah

Pajak Hotel dan Restoran, efisiensi pembayaran Pajak Hotel dan Restoran oleh

Wajib Pajak Hotel dan Restoran dapat diartikan sebagai efisiensi yang ukuran

masukannya sudah tertentu yaitu biaya pemungutan Pajak Hotel dan Restoran,

sedangkan keluarannya dapatdiukur dengan potensi Pajak Hotel dan Restoran.

Kinerja ini didasarkan atas proporsi dari pendapatan Pajak Hotel dan

Restoran, yang terpakai (dibelanjakan) dalam berbagai tahap, sampai

pengumpulan (penagihan).

Konsep biaya pengumpulan (collection cost) dapat meliputi arti langsiing

maupun tidak langsiing. Pengukuran unsur biaya pengumpulan, dengan demikian

juga tidak sederhana. Sekalipun dalam kinerja ini sangat berpengaruh untuk

pemanfaatan sumber daya ekonomi secara menyeluruh (nasional). Bahkan erat

kaitannya dengan kriteria (pedoman) evaluasi pajak yang telah lama dikenal, yaitu

economy sebagai satu diantara tax canons A. Smith.

1. Unsur biaya tak langsiing dalam hal ini dapat meliputi

a. Biaya pembuatan keputusan (rumusan rancangan sainpai menjadi

Perda)
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b. Biaya yang dikeluarkan oleh dan untuk organisasi lain dalam
membantu pengumpulan pajak (mungkin lebih dan yang tercantum

sebagai upahpungut)

c. Biaya permgatan. penuntunan, sainpai menegakkan ketentuan

pajak (law enforcement)

2. Seyogyanya perlu d.catat bahwa peningkatan efisiensi melalui penekanan

biaya pengumpulan dapat dipemiudah, antara lain

a. Penetapan otomatis (persentase atas nota...), asalkan disertai

dengan pembukuan yang cennat

b. Pengumpulan pungutan dapat dikaitkan dengan tagihan yang lain

(biaya pemakaian listrik)

3. Biaya makin tinggi (efisiensi minimum) apabila :

a. Tagihan relatif sangat kecil danpada kemungkinan biaya

pungutnya

b. Pungutan harus ditagih dan hotel ke hotel dan restoran ke restoran

3.9.2Efektivitas Pajak Hotel dan Restoran

Efektivitas dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan dalam mencapai

tujuan atau sasarannya (Etzioni.l964:10). Efektivitas mi sesungguhnya
merupakan suatu konsep yang lebih luas mencakup berbagai faktor di dalam
maupun di luar din seseorang. Dengan demikian efektivitas tidak hanya dapat
dilihat dan sisi produkt.vitas, akan tetapi juga dapat dilihat dan sis, perseps, atau

sikap orangnya.
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Disamping itu. efektivitas juga dapat dilihat dari bagaimana tingkat

kepuasan yang dicapai oleh orang (Robbins. 1997:49).

Dengan demikian efektivitas merupakan suatu konsep yang sangat

penting, karena mainpu memberikan gambaran mengenai keberhasilan seseorang

dalam mencapai sasarannya atau suatu tingkatan terhadap mana tujuan-tujuan

dicapai (Prokopenko, 1987:71), atau tingkat pencapaian tujuan (Hoy dan

Miskel, 1992:53).

Efektivitas adalah suatu ukuran keberhasilan atau kegagalan dan

organisasi dalam mencapai suatu tujuan. (Jones and Pendleburry, 1996:65)

Untuk menghitung efektivitas dapat diukur dengan rumus sebagai berikut

(Abdul Halim.2001:156):

realisasi penerimaan pajak hotel ^»f^fjj0,'}]}j_ x]qqo 0
,je n/as - potensi pajak hotel dan restoran

Untuk menghitung potensi PHR digunakan minus sebagai berikut:

Potensi PHR (Yi * Tanf pajak) (Y: * Tanfpajak)

Keterangan :

Yi - Omzet Hotel atau jumlah pembayaran yang ditenma Hotel

dan Losmen

Y- Omzet restoran atau jumlah pembayaran yang ditenma

Restoran.

Menghitung efektivitas dilihat dan perbandingan antara realisasi dan target

penenmaan PHR, (Arief Suadi, 1995:7), dapat dirumuskan sebagai berikut:
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realisasi penerimaan PHR A0,
Efektivitas = x 100°/o

7 argt?/

Dikatakan efektif apabila > 100%.

Potensi adalah daya, kekuatan, atau kesanggupan untuk menghasilkan

penenmaan daerah, atau kemampuan yang pantas diterima dalam keadaan seratus

persen. Potensi Pajak Hotel dan Restoran dapat diukur melalui dua pendekatan

yaitu :

1. berdasarkan fungsi penerimaan

2. berdasarkan atas indikator sosial ekonomi.

Sebagai contoh dalam penelitian ini digunakan Pajak Hotel dan Restoran sebagai

sarana pengukuran potensi menunit fungsi perpajakan, diiakukan melalui

pengamatan atas pelaksanaan pemungutan Pajak Hotel dan Restoran dengan cara

mengalihkan pengenaan pajak (tax base)nya.


