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BAB I 

   PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pajak merupakan wujud partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional. 

Pajak ternasuk salah satu Pendapatan Negara yang terbesar yang memberikan peran 

aktif di dalam menentukan keberhasilan pemerintah dalam mengatur pembangunan 

Negara. 

 Berdasarkan kewenangan pemungutannya, di Indonesia pajak dapat dibagi 

menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang dikelola 

oleh pemerintah pusat. Pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah 

daerah, baik provinsi maupun kabupaten atau kota yang berguna untuk menunjang 

penerimaan pendapatan asli daerah. 

 Salah satu kebijakan dalam bidang perpajakan adalah melalui perubahan 

Undang-Undang Perpajakan. Reformasi undang-undang pajak pertama kali terjadi di 

tahun 1987, yakni dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997. 

Pemberlakuan undang-undang pajak daerah yang pertama kali ini menghapus 

pemungutan pajak daerah lain yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan karena 

terlalu banyak pemungutan yang dirasa memberatkan masyarakat wajib pajak, maka 

terdapat keadilan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. 
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 Seiring dengan diberlakukannya Otonomi Daerah sesuai dengan Undang 

Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai penyempurna UU Nomor 22 Tahun 1999 

tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 sebagai  

pengganti atas UU Nomor 29 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara  

Pemerintah Pusat dan Daerah, setiap daerah diberi wewenang yang lebih luas untuk  

menggali, mengelola dan menggunakan sumber-sumber daya alam serta potensi-

potensi  lain yang terdapat  di  daerahnya  sendiri, guna  menunjang kelancaran 

pelaksanaan pembangunan dan pemerintahannya. Tujuan akhirnya adalah setiap 

daerah dituntut untuk bisa mengurangi seminimal mungkin ketergantungan keuangan 

kepada pemerintah pusat, sehingga setiap daerah harus bisa dan mampu membiayai 

rumah tangganya sendiri. 

Fenomena yang selama ini berkembang di Indonesia sampai sekarang adalah 

sebagian besar daerah masih menggantungkan kegiatan pemerintahannya dari 

bantuan pemerintah pusat, hal ini dapat dilihat dari kesimpulan yang diungkapkan 

Eko Agus Budiyanto (Abdul Halim, 2002), bahwa   ‘Kontribusi   Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) terhadap APBD masih relatif kecil atau dengan kata lain hampir  

sebagian kabupaten/kota belum memiliki tingkat kemandirian’. Rendahnya PAD 

pada hampir sebagian besar daerah kabupaten/kota di Indonesia adalah salah satunya 

disebabkan oleh masih rendahnya kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli 

Daerah (Abubakar dalam Abdul Halim, 2002). 

Menurut Halim (2004), Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan “semua 

penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah”. Dengan demikian, 

ANALISIS EFEKTIVITAS..., MOCHAMAD SATRIO, Ak.-IBS, 2013



3 
 

kebijakan dalam usaha penerimaan dan pengelolaan pendapatan daerah sangat 

diperlukan. Penerimaan dari PAD merupakan refleksi dari 4 (empat) jenis pungutan yakni 

pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan lain-lain Pendapatan asli 

daerah yang sah. 

 Di era otonomi daerah bagi setiap daerah, salah satu sumber PAD yang paling 

dapat diandalkan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan dan  pemerintahannya 

yang tentunya dengan tidak mengesampingkan sumber-sumber yang lainnya adalah 

pajak daerah. Mengingat pentingnya pajak daerah guna membiayai pemerintahan dan 

pembangunan, maka pemerintah daerah harus mengupayakan peningkatan  

pengelolaan pajak daerah tersebut.  

 Kota Depok sebagai bagian Propinsi Jawa Barat tentunya memerlukan dana 

yang cukup besar dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan daerah di 

berbagai sektor. Dana pembangunan tersebut diusahakan sepenuhnya oleh pemerintah 

daerah dan bersumber dari penerimaan pemerintah kota Depok itu sendiri. Sejalan 

dengan upaya untuk meningkatkan serta menggali sumber-sumber penerimaan daerah 

terutama penerimaan yang berasal dari daerah itu sendiri, hal ini perlu dilakukan 

untuk mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat 

dalam pembiayaan pembangunan daerah. 

 Guna meningkatkan kemampuannya dalam bidang pendanaan untuk 

pembangunan, kota Depok berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

melalui pajak daerah. Komposisi pajak daerah yang ada di kota Depok adalah pajak 
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hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, dan pajak 

parkir.  

 Melihat kenyataan yang ada, sebenarnya sulit bagi kota/kabupaten untuk bisa 

menjalankan otonomi daerah secara konsisten, hal ini dikarenakan salah satu faktor 

penting yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan daerah adalah kemampuan 

keuangan daerah yang memadai. Begitu juga kota Depok, dalam berotonomi daerah 

masih sangat bergantung pada pajak daerah. Hal ini dapat dilihat melalui tabel 

dibawah ini : 

Tabel 1.1 

Perkembangan Sumber-sumber PAD Kota Depok 

Periode Tahun 2006-2010 

(Nilai dalam Rupiah) 

 

 

TAHUN 

JENIS PENERIMAAN 

Pajak Daerah 

Retribusi 

Daerah 

Hasil Perusahaan 

Milik Daerah 

Lain-lain PAD 

Yang Sah 
Total PAD 

2006 38.385.172.874 19.260.036.473 1.661.389.352 7.911.729.657 67.218.328.356 

2007 42.395.759.461 26.051.519.089 2.627.750.359 15.270.638.545 86.345.667.454 

2008 48.456.451.986 32.979.350.563 2.656.353.155 28.671.030.028 112.763.185.732 

2009 55.796.344.529 34.337.345.655 6.067.983.949 19.518.673.322 115.720.347.455 

2010 68.323.364.446 42.435.922.931 6.971.018.714 38.589.913.275 156.320.219.366 

Sumber: DPPKA Kota Depok 

Berdasarkan data pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa sumber-sumber 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk kota Depok selama periode 2006-2010, yaitu 

pajak daerah memperlihatkan peningkatan yang cukup signifikan dan merupakan 

penerimaan yang paling besar diantara sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah 
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(PAD) yang lainnya. Dari dasar ini dapat diketahui bahwa komponen PAD dari 

sektor pajak daerah merupakan tumpuan bagi kota Depok. Dari uraian di atas, maka 

peneliti tertarik untuk mengetahui seberapa besar tingkat keefektifan, kontribusi, dan 

laju pertumbuhan penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan daerah kota Depok. 

Efektivitas, dianalisis dengan melihat realisasi penerimaan pajak daerah terhadap 

target pajak daerah. Kontribusi, dianalisis dengan melihat realisasi penerimaan pajak 

terhadap realisasi pendapatan daerah. Laju Pertumbuhan, dianalisis dengan melihat 

realisasi penerimaan pendapatan Kota Depok pada tahun berjalan dan realisasi 

penerimaan pendapatan Kota Depok pada tahun sebelumnya. Perbedaan dari 

penelitian-penelitian sebelumnya yang hanya menggunakan satu atau dua analisis 

serta menggunakan variabel satu atau dua jenis pajak daerah, penulisan skripsi ini 

menggunakan tiga analisis yang berbeda yaitu efektivitas, kontribusi, dan laju 

pertumbuhan dan menggunakan semua variabel jenis pajak daerah yang ada di kota 

Depok. 

 Dengan demikian penulisan skripsi ini secara lengkap ditulis dengan judul 

“Analisis Efektivitas, Kontribusi Dan Laju Pertumbuhan Pajak Daerah 

terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Depok”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

 Pendapatan daerah terdiri dari 4 komponen yaitu: pajak daerah, retribusi 

daerah, hasil perusahaan milik daerah dan lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah. Di 

era otonomi daerah bagi setiap daerah, salah satu sumber PAD yang paling dapat 
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diandalkan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan dan  pemerintahannya yang 

tentunya dengan tidak mengesampingkan sumber-sumber yang lainnya adalah pajak 

daerah. Dari latar belakang masalah di atas muncul berbagai masalah yang akan 

diidentifikasi dengan mengetengahkan berbagai pernyataan berikut. 

 Bagaimana tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah pada pemerintahan 

Kota Depok? Seberapa besar kontribusi pajak daerah terhadap PAD? Bagaimana laju 

pertumbuhan pajak daerah pada pemerintahan Kota Depok? 

 Semua masalah yang ditanyakan itu merupakan fokus penelitian yang 

mendasar dan menarik untuk diungkapkan. 

1.3 Perumusan Masalah 

1. Bagaimana tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah pada pemerintah 

daerah kota Depok dari tahun 2006 sampai dengan 2010 ?  

2. Seberapa besar kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan daerah pada 

pemerintah daerah kota Depok dari tahun 2006 sampai dengan 2010 ? 

3. Bagaimana laju pertumbuhan pajak daerah pada pemerintah daerah kota Depok dari 

tahun 2006 sampai 2010 ? 

1.4 Pembatasan Masalah 

 1. Jenis PAD yang akan dibahas adalah pajak daerah 

 2. Tahun pajak yang dipakai adalah tahun pajak 2006-2010 

3. Analisis yang digunakan adalah analisis efektivitas, kontribusi dan laju 

pertumbuhan 
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 1.5  Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah pada 

pemerintahan daerah kota depok dari tahun 2006-2010 

2. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) di kota Depok periode tahun 2006-2010. 

3. Untuk mengetahui laju pertumbuhan pajak daerah pada pemerintah daerah 

kota Depok dari tahun 2006-2010 

1.6 Manfaat Penelitian 

1. Dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang pajak daerah di 

kota Depok. 

2. Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya 

pihak pemerintahan daerah kota Depok untuk kebijakan pengelolaan daerah. 

3. Sebagai bahan bacaan atau referensi bagi pembaca atau mahasiswa yang 

memerlukan informasi penerimaan daerah khususnya pajak daerah. 

 1.7 Sistematika Penulisan 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari latar belakang penelitian; identifikasi masalah, pembatasan 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, serta 

sistematika penulisan. 
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BAB II  LANDASAN TEORI 

Pada bagian ini berisi pemaparan teori-teori yang berkaitan 

dengan topik penelitian khususnya mengenai Pajak Daerah, 

efektivitas, Kontribusi, Laju Pertumbuhan dan komponen-

komponen pembentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain 

itu, bab ini mengemukakan tentang kerangka penelitian yang 

akan dilakukan peneliti. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Metode penelitian membahas mengenai objek, waktu dan 

tempat penelitian; serta teknik pengumpulan dan pengolahan 

data. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini memberikan penjelasan mengenai proses dan hasil 

analisis data. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan 

penelitian yang terdiri dari kesimpulan dan beberapa saran 

berkaitan dengan penelitian ini. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1  Pajak 

2.1.1  Pengertian pajak 

 Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus 

menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan rakyat baik materil maupun spritual. Untuk dapat merealisasikan 

tujuan tersebut banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. 

Salah satu usaha mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau Negara dalam 

pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam 

negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang 

berguna untuk kepentingan bersama. 

Apabila membahas pengertian pajak, banyak para ahli memberikan 

batasan tentang pajak, diantaranya pengertian pajak yang dikemukakan oleh Siti 

dalam bukunya berjudul “Perpajakan: Teori Dan Kasus”, pajak adalah peralihan 

kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran 

rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber 

utama untuk membiayai public invesment, (Siti Resmi, 2009). Sedangkan 

Rachmat Soemitro, menyatakan: “Pajak adalah iuran pajak kepada kas Negara 

berdasarkan undang-undang (yang dapat disahkan) dengan tidak mendapat jasa 
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timbal baik (kontraprestasi), yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan 

untuk membayar pengeluaran umum” (dalam Mardiasmo, 2011) 

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang 

melekat pada pengertian pajak, adalah: 

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang     

sifatnya dapat dipaksakan. 

2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi 

individual oleh pemerintah. 

3. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun daerah. 

4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila 

pemasukannya masih mendapat surplus, dipergunakan untuk membiayai Public 

Invesment. 

5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter,yaitu mengatur. 

 

2.1.2 Fungsi Pajak 

 Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak 

dari berbagai definisi, Menurut Mardiasmo (2011) terlihat adanya dua fungsi 

pajak, yaitu: 

1. Fungsi Penerimaan (Budgeter) 

 Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan 

pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh yaitu dimasukkannya pajak 

dalam APBD sebagai penerimaan dalam negeri. 

 

ANALISIS EFEKTIVITAS..., MOCHAMAD SATRIO, Ak.-IBS, 2013



11 
 

2. Fungsi mengatur (Reguler) 

 Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan 

di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: yaitu dikenakannya pajak yang 

lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula dengan barang 

mewah. 

 

2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak 

Menurut Mardiasmo (2011) sistem/teknik pemungutan pajak dibedakan 

menjadi 3, yaitu: 

1. Official Assessment System 

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada 

pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang 

oleh Wajib Pajak. 

2. Self Assesment System 

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya 

kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, 

dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. 

3. With Holding System 

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada 

pihak ketiga (vukan fiskus dan bukan wajib pajak yangbersangkutan) 

utuk menentukan besarnya pajak yang terutan oleh Wajib Pajak. 
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2.1.4  Asas Pengenaan Pajak  

Terdapat beberapa asas yang dapat dipakai oleh negara sebagai asas dalam 

menentukan wewenangnya untuk mengenakan pajak, khususnya untuk pengenaan 

pajak penghasilan. Menurut Widyaningsih (2011), Asas utama yang digunakan 

oleh negara sebagai landasan untuk mengenakan pajak adalah: 

1. Asas Domisili (asas kependudukan domicile), berdasarkan asas ini negara 

akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh 

orang pribadi atau badan, apabila untuk kepentingan perpajakan, orang 

tersebut merupakan penduduk (resident) atau berdomisili di negara itu. 

Dalam hal ini tidak dipersoalkan dari mana penghasilan yang dikenakan pajak 

itu berasal. Oleh karena itu, sistem pengenaan pajak terhadap penduduknya 

akan menggabungkan asas domisili dengan konsep pengenaan pajak atas 

penghasilan baik di negara itu maupun penghasilan yang diperoleh di luar 

negeri (world wide income concept). 

2. Asas Sumber. Negara yang menganut asas sumber akan mengenakan pajak 

atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan 

yang bersangkutan dari sumber-sumber yang berada di negara itu. 

3. Asas Kebangsaan/ Asas Nasionalitas/ Asas Kewarganegaraan     

(Nasionality/citizenship principle).  Dalam asas ini, yang menjadi landasan 

pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang 

memperoleh penghasilan. Berdasarkan asas ini, tidaklah menjadi persoalan 

dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak berasal. 
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2.2 Pajak Daerah 

 Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau 

badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat 

dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang 

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan 

pembangunan daerah. Menurut Mardiasmo (2008), pajak daerah adalah iuran 

wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan 

langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasrkan pertauran perundang-

undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan 

pemerintah daerah dan pembangunan daerah. 

 Sedangkan menurut Undang-undang No.28 Tahun 2009 tentang pajak 

daerah dan Retibusi daerah, pengertian pajak daerah adalah kontribusi wajib 

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

berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung 

dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-sebesarnya kemakmuran 

rakyat. 

2.2.1 Jenis-jenis pajak daerah 

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, pajak daerah dibagi 

menjadi 2 bagian yaitu; 

1. Pajak Propinsi, terdiri dari: 

 a. Pajak kendaraan Bermotor 

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 
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d. Pajak Air Permukaan 

e. Pajak Rokok 

 

2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari: 

a.Pajak Hotel 

   b.Pajak Restoran 

   c.Pajak Hiburan 

   d.Pajak Reklame 

   e.Pajak Penerangan jalan 

   f.Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C 

g.Pajak Parkir 

Sedangkan Pajak kabupaten/kota yang dipungut oleh pemerintah Kota 

Depok menurut Peraturan daerah Kota Depok nomor 07 tahun 2010 adalah 

sebagai berikut: (1) Pajak Hotel, (2) Pajak Restoran, (3) Pajak Hiburan, (4) Pajak 

reklame, (5) Pajak Penerangan Jalan Umum, (6) Pajak Parkir. 

 

2.2.2 Pajak Hotel 

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. Jasa penunjang sebagaimana dimaksud adalah fasilitas telepon, 

faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan 

fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel. 
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Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan 

pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel. 

Sedangkan wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan 

hotel. 

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 yang ditetapkan 

pemerintah pusat, tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh 

persen). Sedangkan Kota Depok sesuai Peraturan Daerah Kota Depok nomor 07 

tahun 2010 tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) 

atau sama seperti pemerintah pusat. Dasar pengenaan Pajak hotel adalah jumlah 

pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.  

 

2.2.3  Pajak Restoran  

Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. 

Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana yang dimaksud adalah 

pelayanan penjualan makanan dan, atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, 

baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. 

Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli 

makanan dan, atau minuman dari restoran. Sedangkan wajib pajak restoran adalah 

orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran. 

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 yang ditetapkan 

pemerintah pusat, tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% 

(sepuluh persen). Sedangkan Kota Depok sesuai Peraturan Daerah Kota Depok 

nomor 07 tahun 2010 tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% 
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(sepuluh persen) atau sama seperti pemerintah pusat. Dasar pengenaan pajak 

restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima 

restoran.  

 

2.2.4 Pajak Hiburan 

Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan. hiburan 

sebagaimana yang dimaksud adalah : 

1. Tontonan Film 

2. Pagelaran kesenian, musik, tari dan busana 

3. Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya 

4. Pameran 

5. Diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya 

6. Sirkus, akrobat, dan sulap 

7. Permainan bilyar, golf dan boling 

8. Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan 

ketangkasan; 

9. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran 

10. Pertandingan olahraga 

Disamping itu, yang tidak termasuk objek pajak hiburan adalah: 

1. Tontonan film dalam rangka kegiatan sosial dan 

kemasyarakat yang tidak mengandung unsur komersial. 

2. Pertandingan olahraga yang diselenggarakan dalam rangka 

kegiatan sosial dan kemasyarakatan. 
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Subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati 

hiburan. Sedangkan untuk wajib pajak hiburan, adalah orang pribadi atau badan 

yang menyelenggarakan hiburan. 

Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau 

yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. Jumlah uang yang 

seharusnya diterima termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang 

diberikan kepada penerima jasa hiburan. Tarif Pajak Hiburan menurut Undang-

undang Nomor 28 Tahun 2009 (pemerintah pusat), ditetapkan sebagai berikut: 

1. Tontonan film sebesar 10% (sepuluh persen) dan 15 % 

(persen) 

2.  Pagelaran kesenian, musik, tari dan busana sebesar 20% 

(dua puluh persen) 

3. Pameran sebesar 10% (sepuluh persen) 

4. Diskotik, klab malam, dan sejenisnya sebesar 75% (tujuh 

puluh lima persen) 

5. Karaoke, dan sejenisnya 35% (tiga puluh lima persen) 

6. Sirkus, akrobat, dan sulap sebesar 10% (sepuluh persen) 

7. Permainan bilyar dan boling sebesar 30% (tiga puluh 

persen) 

8. Pusat kebugaran sebesar 20% (dua puluh persen) 

9. Permainan golf sebesar 10% (sepuluh persen) 

10. Pacuan kendaraan bermotor sebesar 35% (tiga puluh lima 

persen) 
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11.Pacuan kuda dan permainan ketangkasan sebesar 15% (lima 

belas persen) 

12. Refleksi sebesar 10% (sepuluh persen) 

13. Pertandingan olahraga 10% (sepuluh persen) 

Sedangkan untuk Kota Depok menurut Peraturan Daerah Kota Depok 

nomor 07 tahun 2010, menetapkan tarif pajak yang sama dengan Undang-undang 

Nomor 28 Tahun 2009 yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Besaran pokok 

pajak hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar 

pengenaan pajak. 

 

2.2.5  Pajak Reklame 

 Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Dalam 

pemungutan pajak reklame terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui. 

terminologi tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Pajak reklame yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas 

penyelenggaraan reklame. 

2. Reklame adalah benda, alat perbuatan atau media yang menuntut bentuk 

susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, diperhitungkan untuk 

memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, 

ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang 

yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar dari suatu 

tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan pemerintah. 
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3. Panggung/lokasi reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau 

beberapa buah reklame. 

4. Penyelenggara reklame adalah perorangan atau badan hukum yang 

menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk 

dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya. 

5. Kawasan/zone adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan 

pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan 

reklame. 

6. Nilai Jual Objek Pajak Reklame adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran 

biaya, yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame 

termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, kontruksi, 

instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan,pemancaran, peragaan, 

penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain 

sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung, dipancarkan, 

diperagakan, ditayangkan, dan atau terpasang di tempat yang telah diizinkan. 

7. Nilai Strategi Lokasi Reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada tiga 

lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan 

pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha.  

Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. 

Penyelenggaraan reklame dapat dilakukan oleh penyelenggara reklame atau 

perusahaan jasa periklanan. 

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 yang ditetapkan 

pemerintah pusat, tarif pajak reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% 
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(sepuluh persen). Sedangkan Kota Depok sesuai Peraturan Daerah Kota Depok 

nomor 07 tahun 2010 tarif pajak reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% 

(sepuluh persen) atau sama seperti pemerintah pusat. 

 

2.2.6 Pajak Penerangan Jalan 

Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang 

dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Listrik yang 

dihasilkan sendiri meliputi seluruh pembangkit listrik. 

Disamping itu, yang dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan 

adalah: 

1. Penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan 

Pemerintah daerah. 

2. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang 

digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing. 

3. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan 

kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi 

teknis terkait. 

Subjek pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang dapat 

menggunakan tenaga listrik. Sedangkan, wajib pajak penerangan jalan adalah 

orang pribadi atau Badan ang menggunakan tenaga listrik. Dalam hal tenaga 

listrik disediakan oleh sumber lain, wajib wajak, penerangan jalan adalah 

penyedia tenaga listrik. 
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Dasar pengenaan pajak penerangan jalan adalah nilai jual tenaga listrik. 

Nilai jual tenaga listrik ditetapkan: 

1. Tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, 

nilai jual tenaga listrik adalah jumlah tagihan biaya 

beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian 

kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik. 

2. Tenaga listrik dihasilkan sendiri, nilai jual tenaga listrik 

dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan 

listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan 

listrik yang berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan. 

 

Menurut Undang-undang No.28 Tahun 2009 tentang pajak daerah, tarif 

pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). 

Sedangkan menurut Peraturan Daerah Kota Depok No. 07 Tahun 2010 tentang 

pajak daerah, tarif pajak penerangan jalan untuk penggunaan tenaga listrik dari 

sumber lain ditetapkan sebesar: 

1. Cluster 250-1000 VA: 3% 

2. Cluster 1001-3500 VA: 4% 

3. Cluster di atas 3500 VA: 5% 

Kemudian untuk penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, 

pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan 

sebesar 3% (tiga persen). Sedangkan untuk penggunaan tenaga listrik yang 
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dihasilkan sendiri, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 1,5% (satu 

koma lima persen). 

Besaran pokok pajak penerangan jalan yang terutang dihitung dengan cara 

mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Hasil penerimaan pajak 

penerangan jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan. 

 

2.2.7 Pajak Parkir 

Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan 

jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang 

disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan 

bermotor. Yang tidak termasuk objek pajak parkir adalah: 

1. Penyelenggaraan tempat parkir oleh pemerintah dan 

Pemerintah daerah. 

2. Penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang 

hanya digunakan untuk karyawannya sendiri. 

3. Penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat dan 

perwakilan negara asing dengan asas timbal balik. 

Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan 

parkir kendaraan bermotor. Untuk wajib pajak parkir dikenakan kepada orang 

pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir. 

 Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang 

seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir. Jumlah yang seharusnya 

dibayar sebagaimana termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang 
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diberikan kepada penerima jasa parkir. Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 

2009 Tentang Pajak Daerah, tarif pajak parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 

30% (tiga puluh persen). Sedangkan menurut Peraturan Daerah Kota Depok No. 

07 Tahun 2010 tentang pajak daerah, Kota Depok menetapkan tarif pajak parkir 

sebesar 20% (dua puluh persen). Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang 

dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. 

 

2.3  Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

2.3.1  Pengertian Pendapatan Asli Daerah 

  Pendapatan asli daerah merupakan suatu pendapatan yang menunjukan 

kemampuan suatu daerah dalam menghimpun sumber-sumber dana untuk 

membiayai pengeluaran rutin. 

  Jadi dapat dikatakan bahwa pendapatan asli daerah sebagai pendapatan 

rutin dari usaha-usahan pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi 

sumber keuangan daerahnya sehingga dapat mendukung pembiayaan 

penyelenggaraan Pemerintah dan pembangunan daerah. 

Menurut Halim (2004), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua 

penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Sedangkan 

menurut Nurcholis (2007:182), pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang 

diperoleh daerah dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan 

daerah, dan lain-lain yang sah. 
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2.3.2 Jenis-Jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

 Klasifikasi PAD yang terbaru berdasarkan Permendagri 13/2006 adalah 

terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah 

yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sumber-sumber 

dari pendapatan asli daerah dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut: 

1. Pajak Daerah 

 Menurut Undang-undang No.28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan 

Retibusi daerah, pengertian pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah 

yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-sebesarnya kemakmuran rakyat.  

Dasar hukum pemungutan Pajak daerah dan Retribusi daerah adalah 

Undang-undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah. 

Beberapa pengertian atau istilah yang terkait dengan pajak daerah antara lain: 

1.  Daerah otonom, Selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang 

berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyakat setempat menurut prakarsa sendiri 

berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

 

2.  Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi 

wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau 
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badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, 

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. 

 

3.  Badan, adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan 

kesatuan,baik yang melakukan usaha maupun yang tidak 

melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan 

lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan 

Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk 

apapun, firma, kongsi, koperasi,dana pensiun, persekutuan, 

perkumpulan, yayasan, organisasi massa,organisasi sosial 

politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan 

lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha 

tetap. 

4. Subjek Pajak, adalah orang pribadi atau badan yang dapat 

dikenakan pajak. 

5. Wajib Pajak, adalah orang pribadi atau Badan, meliputi 

pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang 

mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah. 

  Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh 

pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda), yang wewenang 
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pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan 

untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan 

penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah. Menurut Undang-

undang No.28 Tahun 2009 tentang pajak daerah, pajak di Indonesia dibagi 

menjadi 2, yaitu pajak daerah propinsi dan pajak daerah Kabupaten/Kota. Pajak 

provinsi yang terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan 

bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak 

rokok. Sedangkan untuk pajak kabupaten/kota terdiri dari pajak hotel, pajak 

restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak 

pengambilan bahan galian golongan C, dan pajak parkir. 

 Dari pengertian pajak daerah tersebut diatas maka dapat diartikan bahwa 

pemungutan pajak daerah merupakan wewenang daerah yang diatur dalam 

undang-undang tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah dan Hasilnya 

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah itu sendiri. 

2. Retribusi Daerah 

 Menurut Undang-undang No.28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan 

Retibusi daerah, pengertian retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai 

pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan 

diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 

   Menurut Undang-undang No.28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan 

Retibusi daerah jenis pendapatan retribusi untuk kabupaten/kota meliputi objek 

pendapatan berikut: 
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1.Retribusi Pelayanan Kesehatan 

 2.Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 

 3.Retribusi Penggantian  Biaya Cetak KTP 

 4.Retribusi Penggantian Biaya Cetak Akta sipil 

 5.Retribusi Pelayanan Pemakaman 

 6.Retribusi Pengabuan Mayat 

 7.Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 

 8.Retribusi Pelayanan Pasar 

 9.Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 

 10.Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 

 11.Retribusi Lainnya. 

3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik 

Daerah Yang Dipisahkan. 

  Menurut Halim (2004), “Hasil perusahaan milik daerah dan hasil 

pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan 

daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan 

daerah yang dipisahkan. Menurut Halim (2004), Jenis pendapatan ini meliputi 

objek pendapatan berikut: 

  1. Bagian laba perusahaan milik daerah 

  2. Bagian laba lembaga keuangan bank 

  3. Bagian laba keuangan nonbank 

  4. Bagian laba atas penyertaan modal/investasi 
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  Sumber penerimaan PAD yang lainnya yang menduduki peran penting 

setelah pajak dan retribusi adalah bagian Pemerintah Daerah atas laba Badan 

Usaha Milik Daerah (BUMD). Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 

Hasil perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah 

yang dipisahkan atau Bagian Laba BUMD merupakan penerimaan daerah yang 

berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengeloaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan. 

  BUMD merupakan badan usahan yang didirikan seluruhnya atau sebagian 

dengan modal daerah. Tujun didirikannya BUMD adalah dalam rangka 

menciptakan lapangan kerja atau mendorong pembangunan ekonomi derah. Selain 

itu, BUMD juga merupakan cara yang lebih efisien dalam melayani masyakat, 

dan merupakan salah satu sumber penerimaan daerah. Bagian laba BUMD 

tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan daerah dan anggara belanja 

daerah, setelah dikurangi dengan penyusutan, dan pengurangan lain yang wajar 

dalam BUMD. 

  BUMD sebenarnya juga merupakan salah satu potensi sumber keuangan 

bagi daerah yang perlu terus ditingkatkan guna mendukung pelaksanaan otonomi 

daerah. Besarnya kontribusi laba BUMD dalam Pendapatan Asli Daerah Dapat 

menjadi indikator kuat dan lemahnya BUMD dalam suatu daerah.  

Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut: 

1. Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah 

2. Bagian Laba Lembaga Keuangan Bank 

3. Bagian Laba Lembaga Keuangan NonBank 
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4. Bagian laba atas Penyertaan Modal/Investasi 

 

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah 

  Menurut Halim (2004), “Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang 

berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah”. 

  Menurut Halim (2004) jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan 

berikut: penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, 

penerimaan bunga deposit, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, dan 

penerimaan ganti rugi atas kerugian/kehilangan kekayaan daerah”. 

  Menurut Peraturan Pemerintah No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan 

Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, Lain-lain PAD yang sah meliputi: 

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. 

2. Jasa giro. 

3. Pendapatan Bunga. 

4. Keuntungan selisih nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing dan 

5. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari 

penjualan dan pengadaan barang dan jasa oleh daerah 

 

2.4  Efektivitas 

Menurut Mardiasmo (2004) Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya 

suatu organisasi mencapai tujuannya. Kegiatan operasional dikatakan efektif 

apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (spending 

wisely). Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian 
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tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit 

organisasi. 

Adapun kaitan konsep efektivitas dengan kinerja organisasi pemerintah 

khususnya pemerintah daerah dalam hal pemungutan pendapatan daerah, konsep 

efektivitas lebih mengacu pada keberhasilan pemerintah dalam mengemban tugas 

pokok dan fungsi pemerintahan dalam mengumpulkan pendapatan daerah 

sehingga target yang telah ditetapkan bisa tercapai. 

Dari uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa efektivitas pajak merupakan 

kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan penerimaan pajak yang 

direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Menurut Abdul Halim 

(2002), besarnya efektivitas pajak dihitung dengan rumus sebagai berikut : 

 

 Efektivitas Pajak =     
                          

            
       

Target pajak pada umumnya didefinisikan sebagai sasaran penerimaan pajak 

yang telah ditetapkan untuk dicapai oleh instansi pemungut pajak pada periode 

tertentu. Sedangkan realisasi penerimaan pajak adalah sejumlah penerimaan pajak 

pada periode tertentu. Kriteria efektivitas penilaian kinerja dapat dilihat di tabel 

berikut:    Tabel 2.1 

Tabel Interpretasi Nilai Efektivitas 

 

Persentase Kriteria 

>100 % Sangat Efektif 

90-100 % Efektif 

80-90 % CukupEfektif 

60-80 % Kurang Efektif 

<60 % Tidak Efektif 

Kemendagri No. 690.900.327 
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2.5 Kontribusi 

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian Kontribusi adalah 

sumbangan, sehingga kontribusi disini dapat diartikan sebagai sumbangan yang 

diberikan oleh Pajak Daerah terhadap besarnya Pendapatan Asli Daerah. Semakin 

tinggi rasio yang diperoleh berarti semakin besar pula kontribusi pajak tersebut 

terhadap Pendapatan Asli Daerah. Menurut Abdul Halim (2004), rumus yang 

digunakan untuk menghitung kontribusi adalah sebagai berikut : 

                 
                                 

                                           
     % 

 

2.6  Laju Pertumbuhan Pajak 

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian Pertumbuhan adalah 

hal (keadaan) tumbuh; sedangkan menurut Halim (2011) Rasio Pertumbuhan 

mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan 

dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode 

berikutnya. Adapun untuk menghitung laju pertumbuhan dari penerimaan pajak 

daerah Kota Depok digunakan rumus sebagai berikut: 

   

         

      
       

       (Abdul Halim,2004) 

   =   Laju pertumbuhan Pajak Daerah Kota Depok pertahun 

    = Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota depok pada tahun tertentu 

       = Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Depok pada tahun  sebelumnya 
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2.7 Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh 

Nugraha dengan judul “Analisis Efektifitas Pajak Hotel dan Restoran dan 

Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung”, dapat 

disimpulkan bahwa tingkat efektifitas penerimaan PHR di Kota Bandung 

mencapai target. Sedangkan, untuk tingkat kontribusi PHR terhadap penerimaan 

PAD secara keseluruhan mengalami fluktuasi setiap bulannya, hal ini diakibatkan 

dari kenaikan perolehan indikator-indikator lainnya di luar PHR. Secara 

keseluruhan selama tahun penelitian, bahwa PHR merupakan kontribusi terbesar 

terhadap perolehan PAD, hal ini dapat dilihat kontribusi PHR mencapai 30,56%. 

Penelitian lainnya juga dilakukan oleh Euis Rosidah dengan judul “Analisis 

efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak reklame serta kontribusinya terhadap 

penerimaan pajak daerah kota Tasikmalaya”, dapat disimpulkan bahwa tingkat 

efektivitas pemungutan pajak reklame yang menggambarkan pencapaian realisasi 

pajak reklame dibandingkan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil 

daerah, selama tahun penelitian menunjukkan rata-rata 117,94 % setiap tahunnya. 

Berdasarkan kinerja keuangan yang ditetapkan Departemen Dalam Negeri, 

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900.327 Tahun 1996 Tentang 

Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan, mengenai persentase efektivitas 

dikatakan sangat efektif apabila memenuhi syarat kriteria >100%. Sehingga hasil 

tersebut menunjukkan bahwa kinerja pemungutan pajak reklame yang 

dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya tergolong sangat efektif. 
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Sedangkan kontribusi pajak reklame terhadap penerimaan pajak daerah 

berdasarkan hasil perhitungan dan analisis menunjukkan rata-rata tingkat 

kontribusi sebesar 10,68%. Dengan demikian, maka dapat diartikan bahwa 

kontribusi yang berasal dari penerimaan pajak reklame hanya memberikan 

sumbangan yang kecil dibandingkan kontribusi penerimaan komponen pajak 

daerah lainnya seperti pajak penerangan jalan setiap tahunnya. 

Sementara itu, hasil penelitian sebelumnya yang ditulis oleh Amri (2009) 

dengan judul “Analisis Tingkat Efektivitas Pajak dan Retribusi Daerah Sebagai 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumatera utara”. Dapat diketahui bahwa 

penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap PAD adalah efektif. Disamping 

itu, kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap PAD mengalami penurunan. 

Penelitian berikutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Indra (2010), 

yang berjudul “Analisis Potensi Penerimaan dan Efektivitas Pajak Penerangan 

Jalan Di Kabupaten Garut”. Penelitian tersebut didasarkan pada data yang 

berhasil didapat melalui DPPKA Kabupaten Garut. Kesimpulan pada penelitian 

tersebut menjelaskan bahwa pemungutan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten 

Garut belum efektif, sehingga disimpulkan bahwa realisasi penerimaan pajak 

Penerangan jalan belum mencapai potensi yang optimal. 

Penelitian yang hampir serupa dengan penelitian-penelitian di atas adalah 

penelitian yang dilakukan oleh Yuliana (2010). Penelitian yang dilakukan 

Berjudul “Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan 

Bangunan Terhadap Pendapatan Daerah Di Kota Bandung”. Penelitian itu 

dirancang dengan mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif, dan penelitian 
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tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan Pajak bumi dan 

bangunan sesuai berdasarkan target, dengan kriteria sangat efektif. Hal ini 

menunjukan bahwa pengelolaan pajak bumi dan bangunan pada pemerintahan 

daerah kota Bandung telah dilaksanakan secarai memadai. 

 

2.6 Rerangka Pemikiran 

Gambar 2.1 
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        BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1  Objek Penelitian 

Dalam penulisan ini, penelitian dilakukan pada Dinas Pendapatan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset kota Depok. DPPKA kota Depok berlokasi di 

jalan Margonda Raya No. 54. Objek Penelitian ini adalah jenis pajak daerah yang 

merupakan komponen PAD Kota Depok dari tahun 2006 sampai dengan 2010. 

Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Mei hingga selesai. Penelitian ini bersifat 

studi kasus, yakni menganalisis efektivitas, kontribusi, dan laju pertumbuhan 

pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah kota Depok. 

3.2 Data & Sumber Data 

1. Jenis data 

Penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan 

data sekunder, dengan rincian sebagai berikut : 

- Data primer 

Data yang didapat langsung dari pihak yang  berkepentingan yaitu 

bagian penerimaan DPPKA kota Depok selama proses penelitian 

berlangsung. Peneliti melakukan teknik wawancara menggunakan 

pertanyaan lisan kepada subjek penelitian. 
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- Data sekunder 

Data sekunder yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan oleh 

seseorang dan bukan bagian penerimaan DPPKA kota Depok. Data-

data seperti struktur organisasi DPPKA,  undang-undang perpajakan, 

dan  rincian target, realisasi  dan  pendapatan asli daerah yang 

dipungut sesuai ketentuan yang berlaku 

3.2.1 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang dilakukan penulis melalui beberapa cara, terdiri 

dari : 

- Penelitian lapangan (field research) 

Dalam penelitian lapangan, penulis meninjau secara langsung objek 

penelitian untuk memperoleh data yang berkaitan dengan topik yang 

dibahas. 

Pada penelitian lapangan penulis hanya menggunakan teknik 

wawancara yaitu dengan mengadakan Tanya jawab langsung dengan 

individu terkait dari DPPKA kota Depok  pada bagian pendapatan dan 

penerimaan karena merupakan bagian yang kompeten berkaitan 

dengan masalah yang diteliti 
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- Penelitian kepustakaan (library research) 

Dalam penelitian ini, penulis berusaha untuk memperoleh data 

sekunder yang bersifat teoritis untuk dijadikan dasar dalam melakukan 

analisis terhadap masalah yang diteliti 

- Telaah Dokumen 

Telaah dokumen dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen-

dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu data-data 

Pendapatan Daerah, dan data-data penerimaan pajak daerah. 

3.3  Operasionalisasi Variabel 

 Pajak Daerah adalah pungutan dari masyarakat oleh Negara 

(pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat 

dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak 

mendapat prestasi kembali secara langsung, yang hasilnya untuk 

membiayai pengeluaran Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan 

dan pembangunan. 

 Pendapatan Asli Daerah adalah Semua penerimaan daerah yang berasal 

dari sumber ekonomi asli daerah. 

3.4 Metode Analisis Data 

3.4.1 Analisis Efektivitas 
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 Yaitu merupakan hubungan antara realisasi penerimaan pajak daerah 

terhadap target penerimaan pajak daerah yang memungkinkan apakah besarnya 

pajak daerah sesuai dengan target yang ada. Menurut Abdul Halim (2002), 

besarnya efektivitas pajak dihitung dengan rumus sebagai berikut : 

 Efektivitas Pajak =     
                          

            
       

 Adapun menurut kriteria efektivitas penilaian kinerja dapat dilihat pada 

Tabel berikut: 

Tabel 3.1 

Tabel Interpretasi Nilai Efektivitas 

 

Persentase Kriteria 

>100 % Sangat Efektif 

90-100 % Efektif 

80-90 % CukupEfektif 

60-80 % Kurang Efektif 

<60 % Tidak Efektif 

 Sumber: Depdagri, Kemendagri No. 690.900 

 

3.4.2 Analisis Kontribusi 

Yaitu suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak daerah terhadap 

Pendapatan Asli Daerah Kota Depok, maka dibandingkan antara realisasi 

penerimaan pajak daerah terhadap realisasi PAD. Menurut Abdul Halim (2004), 

rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi adalah sebagai berikut : 
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     % 

         

3.4.3 Analisis Laju Pertumbuhan   

 Yaitu suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui sebesar besar laju 

pertumbuhan Pajak Daerah sehingga dapat diketahui tingkat perkembangan 

penerimaan pajak daerah Kota Depok. Menurut Abdul Halim (2004), untuk 

menghitung laju pertumbuhan dari penerimaan pajak daerah Kota Depok 

digunakan rumus sebagai berikut: 

   

         

      
       

        

   =   Laju pertumbuhan Pajak Daerah Kota Depok pertahun 

    = Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota depok pada tahun tertentu 

       = Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Depok pada tahun sebelumnya 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1   Gambaran Umum 

 Depok pada mulanya merupakan salah satu Kecamatan di wilayah, 

Kabupaten Bogor, satu-satunya di Kabupaten Bogor yang mendorong pemerintah 

pusat untuk meningkatkan Kecamatan Depok menjadi Kota administratif, dan 

pada tahun 1999, Depok ditetapkan menjadi kotamadya yang terpisah dari 

Kabupaten Bogor. 

 Sebagai kota yang relatif baru tentu banyak tantangan yang harus dihadapi, 

salah satu tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Kota Depok adalah 

bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun daerahnya. 

Partisipasi masyarakat dapat tumbuh meningkat apabila warga masyarakat 

mengenal dan memahami Kota Depok dengan baik, untuk masyarakat Kota 

Depok kepada warga masyarakat diperlukan upaya yang sistematis dan kontinyu. 

 Kewenangan otonomi luas merupakan keleluasaan daerah untuk 

menyelenggarakan pemerataan yang mencakup kewenangan di semua bidang 

pemerintahan yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh hidup dan dan 

berkembang di daerah yang menekankan pada segi kemandirian daerah untuk 

mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. 

 Untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri diperlukan sumber-

sumber keuangan daerah berupa penerimaan daerah guna membiayai kebutuhan 
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masyarakat dan tuntutan aspirasi yang harus dipenuhi dalam rangka pelayanan 

prima khususnya dan penyelenggaraan tugas daerah. 

 Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 06 Tahun 2010 tentang 

Perubahan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah dan Keputusan Walikota Depok Nomor 44 Tahun 

2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Depok, tugas pokok Dinas Pendapatan, 

Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah merumuskan kebijaksanaan teknis dan 

melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pengelolaan pendapatan, 

keuangan dan aset yang meliputi perencanaan dan pengendalian operasional 

pendapatan, anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan aset daerah serta 

melaksanakan ketatausahaan Dinas. 

 Untuk lingkup yang lebih besar, tugas DPPKA adalah mengemban dan 

menuntun upaya suatu daerah untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD)-nya dalam kerangka otonomi daerah, diharapkan PAD nanti menjadi 

penyanggah utama dalam membiayai kegiatan pembangunan daerahnya. 

 

4.1.2 Tujuan dan Sasaran 

 Dalam rangka agar terwujudnya Kota Depok yang maju dan Sejahtera, 

maka tugas yang harus diemban adalah meningkatkan pendapatan dari sumber-

sumber penerimaan daerah guna membiayai atau mencukupi kebutuhan 

penyelenggaraan tugas daerah. Hal ini sesuai dengan visi DPPKA yaitu “Menjadi 
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Pengelola Pendapatan, Keuangan, dan Aset  Daerah yang Dipercaya dan 

Akuntabel Guna Mendorong Terwujudnya Kota Depok yang Maju dan 

Sejahtera”. 

  Misi yang perlu diemban oleh Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan 

Aset Kota Depok Adalah “Mewujudkan pendapatan daerah yang optimal dengan 

peningkatan secara berkelanjutan”. Misi tersebut mengandung makna bahwa 

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset bertekad untuk mewujudkan 

Pendapatan Daerah sesuai potensi yang dimiliki dan meningkatkannya secara 

kontinyu dengan cara meningkatkan pendapatan dari sumber-sumber pendapatan 

yang sudah ada, pengembangan dan penggalian sumber-sumber pendapatan baru, 

pemenuhan sarana-prasarana penunjang kegiatan pelayanan, meningkatkan 

koordinasi dan kerja sama dengan pihak terkait, serta dengan meningkatkan 

kepatuhan dan pemahaman wajib pajak/retribusi. 

 Sesuai dengan visi dan misi yang diterapkan, tujuan yang akan dicapai 

dengan visi dan misi tersebut adalah tercapainya target penerimaan daerah pada 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal tersebut dimaksud dapat 

memenuhi kebutuhan pembiayaan untuk melaksanakan tugas yang 

diselenggarakan daerah. Sasaran yang akan dicapai dalam melaksakan tugas 

Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset adalah sebagai berikut: 

a. Meningkatkan Penerimaan dari PAD (pendapatan Asli Daerah) 

b. Meningkatkan penerimaan pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan daerah 

dalam penyelenggaraan tugas daerah. 
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4.1.3 Pokok dan Fungsi Unsur Organisasi 

Tugas pokok dan fungsi unsur organisasi Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan 

dan Aset adalah sebagai berikut : 

 a. Kepala Dinas 

Tugas pokok dari Kepala Dinas adalah melaksanakan urusan 

pemerintahan serta tugas dibidang administrasi keuangan dan pengelolaan 

daerah. Fungsinya adalah: 

 a. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan rencana 

strategis dinas sesuai dengan rencana strategis kota. 

b. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan, pengelolaan 

keuangan dan  aset, pelaksanaan akuntansi dan pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD. 

c. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan 

daerah. 

d. Penyusunan rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD. 

e. Pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan 

dengan peraturan daerah. 

f. Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 

ANALISIS EFEKTIVITAS..., MOCHAMAD SATRIO, Ak.-IBS, 2013



 

 

44 

 

g. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh 

kepala daerah. 

h. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, 

kepegawaian dan rumah tangga dinas.  

b. Sekretariat 

Tugas pokoknya melaksanakan administrasi umum, 

pengkoordinasian perencanaan dan evaluasi serta pengelolaan keuangan 

dinas. Fungsinya adalah: 

a.  Penyusunan program kerja sekretariat sesuai dengan renstra dinas 

b. Penghimpunan dan pengelolaan data, penyusunan renstra dinas 

c. Penyelenggarakan administrasi umum. 

d.  Penyusunan evaluasi dan laporan dinas. 

e.  Penyelenggaraan upaya pemecahan masalah sekretariat. 

f.  Pengkoorinasian upaya pemecahan masalah dinas. 

Bagian Sekretariat membawahi: 

1.  Sub Bagian Umum 

 Tugas pokok melaksanakan pengelolaan admnistrasi umum Dinas. 

 Fungsi:  
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 a. Penyusunan program kerja sub bagian sesuai dengan program kerja 

sekretariat 

b. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan 

kegiatan sub. Bagian. 

 c. Pelaksanaan administrasi kepegawaian. 

 d. Pelaksanaan pemberian informasi dan komunikasi. 

 e. Pengelolaan perpustakaan dinas. 

f. Pelaksanaan pengurusan perjalanan dinas, kendaraan dinas, keamanan 

kantor serta pelayanan kerumahtanggaan yang lainnya. 

2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 

Mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan perencanaan, evaluasi 

dan pelaporan kegiatan dinas. Mempunyai Fungsi: 

 a.  Penyusunan program kerja sub bagian sesuai dengan program kerja 

sekretariat. 

b. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginvestarisasi 

permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan 

permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan 

perencanaan, evaluasi dan pelaporan. 

c. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan 

kegiatan sub bagian. 
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d. Pengkoordinasian penyusunan bahan-bahan kebijakan. 

e. Penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja dinas 

f. Pelaksanaan penyusunan renstra dinas. 

g. Pelaksanaan penyusunan rencana anggaran dinas. 

3. Sub Bagian Keuangan 

 Mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan keuangan Dinas. 

Fungsi: 

a. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, inventarisasi 

permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan 

permasalahan yang berkaitan dengan urusan keuangan. 

b. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan 

kegiatan sub bagian. 

c. Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan 

dengan urusan keuangan, penatausahaan administrasi keuangan yang 

meliputi evaluasi semester dan pertanggungjawaban. 

d. Penyimpanan berkas-berkas keuangan dan pengadministrasian 

dokumen dalam rangka pelayanan administrasi keuangan di 

lingkungan dinas 

 e. Pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja sub bagian 
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  f. Pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh   

sekretaris. 

c. Bidang Anggaran 

 Bidang anggaran mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan 

pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang perencanaan anggaran pendapatan, 

perencanaan anggaran belanja dan pembiayaan daerah. Mempunyai fungsi: 

a. Penyusunan rencana kerja bidang mengacu pada rencana strategis 

dinas. 

b. Pelaksanaan pengkajian bahan perumusan penetapan Perda tentang 

pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. 

 

c. Pelaksanaan pengkajian bahan perumusan perencanaan anggaran 

penanganan urusan pemerintah kota meliputi kebijakan umum 

APBD dan prioritas dan Plafon anggaran seminar. 

d. Pelaksanaan pengkajian bahan perumusan penetapan perda tentang 

APBD dan perubahan APBD 

e. Pelaksanaan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan 

perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan 

dengan anggara pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. 

f. Pelaksanaan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan 

anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. 
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g. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan 

bidang anggaran. 

h. Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan, pengawasan 

dan pengendalian penganggaran. 

 i.  Pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja. 

j.  Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya yang 

diberikan oleh Kepala Dinas. 

Bidang anggaran terdiri dari: 

a. Seksi Perencanaan Anggaran 

Mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah dibidang 

perencanaan anggaran. Mempunyai fungsi: 

 a.  Perencanaan kegiatan mengacu pada rencana kerja bidang anggaran. 

b. Penyiapan bahan rencana anggaran pendapatan, belanja, dan 

pembiayaan pada kebijakan umum APBD, prioritas plafon anggaran 

sementara serta perumusan bahan rencana kerja dan anggaran. 

 c.  Pelaksanaan perencanaan alokasi anggaran. 

 d. Pengumpulan, pengelohan data dan informasi, inventarisasi 

permasalahan serta pelaksanaan pemecahan permasalahan yang 

berkaitan dengan perencanaan anggaran. 

e. Penyusunan bahan pengkajian perumusan kebijakan, bimbingan dan 

pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan perencanaan 

belanja anggaran. 

 f.  Pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan Seksi Perencanaan Anggaran. 
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 g. Pelaksanaan penyusunan pelaporan dan evaluasi kinerja seksi. 

h. Pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh 

kepala bidang. 

b. Seksi Penyusunan dan Administrasi Anggaran. 

Mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dibidang 

penyusunan dan pelaksanaan anggaran. Mempunyai fungsi: 

 a. Perencanaan kegiatan mengacu pada rencana kerja bidang anggaran 

 b.  Penyiapan rancangan surat penyedia dana. 

 c.  Pelaksanaan penyusunan dan admistrasi anggaran daerah 

 d. Perumusan bahan raperda tentang APBD dan raperda perubahan 

APBD. 

e. Pengumpulan, pengelolahan data dan informasi, inventarisasi 

permasalahan yang berkaitan dengan penyusunan dan administrasi 

anggaran. 

 

4.2 Analisa dan Hasil Pembahasan 

4.2.1 Analisis Efektivitas 

4.2.1.1 Efektivitas Pajak Hotel 

 Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu 

dianalisis mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan melakukan 

perhitungan efektivitas dengan membandingkan target pajak dengan realisasinya. 

Perencanaan pajak hotel di pemerintah Kota Depok dapat dilihat sebagai berikut: 
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Tabel 4.1 

Efektivitas Pajak Hotel Tahun Anggaran 2006-2010 

Pada Pemerintahan Kota Depok 

 

Tahun Target Realisasi Efektivitas (%) Kriteria 

2006 1.156.249.017 1.238.628.869 107,12 Sangat Efektif 

2007 1.398.677.085 1.433.568.696 102,49 Sangat Efektif 

2008 1.408.052.609 1.654.253.897 117,49 Sangat Efektif 

2009 1.890.600.000 2.831.355.997 149,76 Sangat Efektif 

2010 3.016.000.000 4.368.108.406 144,83 Sangat Efektif 

Sumber: DPPKA Kota Depok 

 

 Dari tabel di atas dapat dilihat persentase efektivitas pajak hotel yang 

diperoleh dari tahun 2006-2010, dan diketahui bahwa persentase efektivitas pajak 

hotel selama lima tahun terakhir sangat efektif jika diinterpretasikan ke dalam 

kriteria efektivitas. Pemerintah Kota Depok menetapkan target setiap tahunnya 

berdasarkan potensi dan wajib pajak baru. Dengan potensi yang ada, maka akan 

didapatkan besarnya potensi yang terpendam, sehingga akan diperkirakan rencana 

dan tindakan apa yang akan dilakukan untuk menggali potensi yang ada untuk 

menentukan berapa besarnya rencana penerimaan yang akan datang. Persentase 

tertinggi dicapai pada tahun 2009 yaitu sebesar 149,76%, hal ini disebabkan 

pemerintah kota Depok mulai melakukan promosi yang cukup baik sehingga 

tingkat kunjungan wisatawan ke Kota Depok mulai tumbuh yang mengakibatkan 

meningkatkan penghuni hotel dan meningkatnya wajib pajak baru. Sedangkan 

persentase terendah terjadi di tahun 2007 yaitu sebesar 102,49%. Walaupun 

tingkat efektivitas telah menurun dari tahun-tahun tertentu, yang dimana pada 

tahun 2007 menjadi 102,49% dan pada 2010 menjadi 144,83%, tetapi persentase 

efektivitas yang diperoleh masih tergolong sangat efektif. Hal ini menunjukkan 
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realisasi penerimaan pajak hotel di kota Depok sudah mencapai target 

penerimaannya. 

 

4.2.1.2 Efektivitas Pajak Restoran 

 Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu 

dianalisis mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan melakukan 

perhitungan efektivitas dengan membandingkan target pajak dengan realisasinya. 

Efektivitas pajak restoran di pemerintah kota depok dapat dilihat sebagai berikut: 

Tabel 4.2 

Efektivitas Pajak Restoran Pada Pemerintahan Kota Depok Tahun 

Anggaran 2006-2010 

 

Tahun Target Realisasi Efektivitas 

(%) 

Kriteria 

2006 11.885.599.918 12.864.057.723 108,23 Sangat Efektif 

2007 14.194.075.573 15.129.339.253 106,59 Sangat Efektif 

2008 15.432.644.475 17.746.763.032 115,67 Sangat Efektif 

2009 18.242.650.000 20.128.554.423 110,34 Sangat Efektif 

2010 21.330.000.000 24.497.635.770 114,85 Sangat Efektif 

Sumber: DPPKA Kota Depok 

  

 Dari data di atas dapat dilihat pada tahun 2008, tingkat efektivitas 

mencapai persentase tertinggi sebesar 115,67% dan persentase terendah terjadi 

pada tahun 2007 sebesar 106,59%. Pemerintah Kota Depok menetapkan target 

setiap tahunnya berdasarkan potensi dan wajib pajak baru. Dengan potensi yang 

ada, maka akan didapatkan besarnya potensi yang terpendam, sehingga akan 

diperkirakan rencana dan tindakan apa yang akan dilakukan untuk menggali 

potensi yang ada untuk menentukan berapa besarnya rencana penerimaan yang 

akan datang. Selama tahun 2006-2010, tingkat efektivitas per tahunnya tergolong 

kriteria sangat efektif. 
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 Jika dilihat dari persentase efektivitas penerimaan pajak restoran terjadi 

peningkatan yang signifikan. Hal ini dibuktikan dengan tercapainya target yang 

telah ditetapkan dari tahun 2006-2010 bahkan melebihi target. Hal ini disebabkan 

karena banyaknya bermunculan kafe maupun restoran cepat saji di pinggir jalan 

maupun di mall-mall yang ada di Depok.  

 

4.2.1.3 Efektivitas Pajak Hiburan 

 Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu 

dianalisis mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan melakukan 

perhitungan efektivitas dengan membandingkan target pajak dengan realisasinya. 

Efektivitas pajak hiburan di pemerintah kota Depok dapat dilihat sebagai berikut: 

Tabel 4.3 

Efektivitas Pajak Hiburan Tahun Anggaran 2006-2010 

Pada Pemerintahan Kota Depok 

 

Tahun Target Realisasi Efektivitas (%) Kriteria 

2006 1.192.636.492 1.328.047.382 111,35 Sangat Efektif 

2007 1.570.496.943 1.887.301.264 120,17 Sangat Efektif 

2008 1.889.094.773 2.464.074.076 130,44 Sangat Efektif 

2009 2.400.000.000 3.418.783.642 142,45 Sangat Efektif 

2010 3.235.872.750 3.384.359.310 104,59 Sangat Efektif 

Sumber: DPPKA Kota Depok 

 

 Dari tabel di atas dapat dilihat dari persentase efektitivitas penerimaan 

pajak hiburan terjadi peningkatan yang cukup signifikan dan termasuk kriteria 

sangat efektif. Hal ini dibuktikan dengan tercapainya target yang telah ditetapkan 

pada tahun 2006 hingga 2010. Pemerintah Kota Depok menetapkan target setiap 

tahunnya berdasarkan potensi dan wajib pajak baru. Dengan potensi yang ada, 

maka akan didapatkan besarnya potensi yang terpendam, sehingga akan 
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diperkirakan rencana dan tindakan apa yang akan dilakukan untuk menggali 

potensi yang ada untuk menentukan berapa besarnya rencana penerimaan yang 

akan datang. Efektivitas tertinggi terjadi di tahun 2009 sebesar 142,45%, 

meningkat dari tahun 2008, dampak dari banyaknya di gelar konser artis yang 

dipungut bayaran di wilayah kota Depok, dan lainnya disamping penerimaan 

bioskop dan tempat karaoke karena tingginya animo masyarakat Depok untuk 

menonton film layar lebar dan serta karaoke bersama keluarga atau teman di Inul 

Vista dan NAV. Efektivitas terendah terjadi di tahun 2010 sebesar 104,59%, hal 

ini disebabkan penarikan pajak hiburan tidak berjalan sebagaimana seharusnya. 

Pajak hiburan dimaksud adalah pajak hiburan diskotik, dan kafe yang memiliki 

izin operasional dan beroperasi di malam hari. 

 

4.2.1.4 Efektivitas Pajak Reklame 

 Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu 

dianalisis mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu dengan melakukan 

perhitungan efektivitas. Efektivitas Pajak Reklame di Pemerintah Kota Depok 

dapat dilihat sebagai berikut:  

Tabel 4.4 

Efektivitas Pajak Reklame Tahun Anggaran 2006-2010 

Pada Pemerintahan Kota Depok 

 

Tahun Target Realisasi Efektivitas 

(%) 

Kriteria 

2006 2.180.110.212 2.561.925.436 117,51 Sangat Efektif 

2007 3.008.990.000 2.802.234.350 93,13 Efektif 

2008 3.754.903.559 4.316.077.976 114,95 Sangat Efektif 

2009 4.970.180.000 5.486.803.627 110,39 Sangat Efektif 

2010 5.980.847.600 7.020.822.643 117,39 Sangat Efektif 

Sumber: DPPKA Kota Depok 
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 Perhitungan efektivitas dilakukan dengan cara membandingkan realisasi 

pemungutan pajak reklame dengan target pemungutan pajak reklame. Pemerintah 

Kota Depok menetapkan target setiap tahunnya berdasarkan potensi dan wajib 

pajak baru. Dengan potensi yang ada, maka akan didapatkan besarnya potensi 

yang terpendam, sehingga akan diperkirakan rencana dan tindakan apa yang akan 

dilakukan untuk menggali potensi yang ada untuk menentukan berapa besarnya 

rencana penerimaan yang akan datang. Efektivitas tertinggi terjadi di tahun 2006, 

dan efektivitas terendah terjadi di tahun 2007. Dari perhitungan ini, tingkat 

efektivitas mengalami fluktuasi, dapat dilihat pada tahun 2006 persentase 

efektivitas sebesar 117.51%, mengalami penurunan yang cukup drastis pada tahun 

2007 menjadi 93,13%, Hal ini merupakan indikasi adanya penertiban atau 

pembersihan reklame liar oleh pemerintah Depok, sehingga pemasangan reklame 

baru dibatasi. 

 Pada Tahun 2008 penerimaan pajak reklame mengalami peningkatan yang 

cukup signifikan sebesar 114.95% dengan kriteria sangat efektif, hal ini 

disebabkan bagian Pengawasan dan Pengendalian Dinas Tata Ruang dan 

Pemukiman melakukan sosialisasi di mall-mall sekitar kawasan Depok, hal ini 

secara tidak langsung mendorong Wajib Pajak memenuhi kewajibannya 

membayar pajak. Walaupun pada tahun 2009 efektivitas pajak reklame 

mengalami penurunan yaitu sebesar 110.39%, namun pada tahun 2010 mengalami 

peningkatan menjadi 117,39%. 
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4.2.1.5 Efektivitas Pajak Penerangan Jalan Umum 

 Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu 

dianalisis mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan melakukan 

perhitungan efektivitas dengan membandingkan target pajak dengan realisasinya. 

Efektivitas pajak penerangan jalan umum di Pemerintah Kota Depok dapat dilihat 

sebagai berikut: 

Tabel 4.5 

Efektivitas Pajak Penerangan Jalan Umum Tahun Anggaran 2006-2010 

Pada Pemerintahan Kota Depok 

 

Tahun Target Realisasi Efektivitas 

(%) 

Kriteria 

2006 18.734.343.422 19.338.375.703 103,22 Sangat Efektif 

2007 18.840.000.000 19.819.728.787 105,20 Sangat Efektif 

2008 19.782.000.000 20.701.221.970 104,65 Sangat Efektif 

2009 21.645.450.000 22.276.592.943 102,92 Sangat Efektif 

2010 25.000.000.000 27.345.080.153 109,38 Sangat Efektif 

Sumber: DPPKA Kota Depok 

 

 Dari tabel di atas dapat dilihat persentase efektivitas Pajak Penerangan 

Jalan yang diperoleh dari tahun 2006-2010, terjadi fluktuasi peningkatan dan 

penurunan dari tahun ke tahun. Pemerintah Kota Depok menetapkan target setiap 

tahunnya berdasarkan potensi dan wajib pajak baru. Dengan potensi yang ada, 

maka akan didapatkan besarnya potensi yang terpendam, sehingga akan 

diperkirakan rencana dan tindakan apa yang akan dilakukan untuk menggali 

potensi yang ada untuk menentukan berapa besarnya rencana penerimaan yang 

akan datang. Efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2010 dan efektivitas terendah 

terjadi pada tahun 2009. Pada tahun 2009 persentase efektivitas turun menjadi 

102,92%, namun penerimaan pajak penerangan jalan tahun 2010 sangat besar, 

sehingga persentase efektivitas mengalami peningkatan yang signifikan mencapai 
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109,38%. Dari persentase efektivitas lima tahun terakhir, efektivitas pajak 

penerangan jalan di kota Depok termasuk kriteria sangat efektif.  

 

4.2.1.6 Efektivitas Pajak Parkir 

 Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu 

dianalisis mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan melakukan 

perhitungan efektivitas dengan membandingkan target pajak dengan realisasinya. 

Efektifitas pajak parkir di Pemerintah Kota Depok dapat dilihat sebagai berikut 

Tabel 4.6 

Efektivitas Pajak Parkir Tahun Anggaran 2006-2010 

Pada Pemerintahan Kota Depok 

 

Sumber: DPPKA Kota Depok 

 

 Dari tabel 4.6 di atas dapat dilihat dari persentase efektivitas penerimaan 

Pajak Parkir terjadi fluktuasi peningktan dan penurunan yang cukup signifikan 

dari tahun ke tahun. Pemerintah Kota Depok menetapkan target setiap tahunnya 

berdasarkan potensi dan wajib pajak baru. Dengan potensi yang ada, maka akan 

didapatkan besarnya potensi yang terpendam, sehingga akan diperkirakan rencana 

dan tindakan apa yang akan dilakukan untuk menggali potensi yang ada untuk 

menentukan berapa besarnya rencana penerimaan yang akan datang. Efektivitas 

tertinggi terjadi pada tahun 2008 sebesar 115,29% dan efektivitas terendah terjadi 

pada tahun 2009. Pada tahun 2008 penerimaan pajak parkir telah mencapai 

Tahun Target Realisasi Efektivitas 

(%) 

Kriteria 

2006 1.022.153.000 1.054.137.761 103,13 Sangat Efektif 

2007 1.242.087.501 1.323.587.111 106,56 Sangat Efektif 

2008 1.361.639.818 1.569.834.601 115,29 Sangat Efektif 

2009 1.599.680.000 1.654.253.897 103,41 Sangat Efektif 

2010 1.592.120.000 1.707.358.164 107,24 Sangat Efektif 
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115.29%, kemudian di tahun 2009 mengalami penurunan menjadi 103.41%, 

penurunan tersebut sangat disayangkan mengingat banyak pasar dan pusat 

perbelanjaan di Kota Depok yang tentunya dapat ditarik Pajak Parkir yang besar 

dari tempat perbelanjaan tersebut, pemerintah sebaiknya mulai menertibkan juru 

parkir liar yang tidak memberikan kontribusi kepada pajak parkir, dan menilang 

kendaraan yang parkir sembarangan dengan tidak memiliki karcis parkir resmi 

untuk parkir di pinggir jalan umum. Walaupun persentase efektivitas mengalami 

fluktuasi selama tahun 2006 hingga 2010, namun persentase tersebut masih 

tergolong kriteria tingkat efektivitas yang sangat efektif. 

4.2.2 Analisis Kontribusi 

4.2.2.1 Kontribusi Pajak Hotel 

Tabel 4.7 

Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah 

Pada Pemerintahan Kota Depok 

Tahun Anggaran 2006 s/d 2010 

 

Tahun Anggaran Pajak Hotel PAD 
Kontribusi Terhadap 

PAD 

2006 1.238.628.869 67.218.328.356 1,84% 

2007 1.433.568.696 86.345.667.454 1,66% 

2008 1.658.480.431 112.763.185.732 1,47% 

2009 2.831.355.997 115.720.347.455 2,45% 

2010 4.368.108.406 156.320.219.366 2,79% 

Jumlah 11.530.142.399 538.367.748.363  

Rata-Rata 

Kontribusi 

 

 
2,04% 

Sumber: DPPKA Kota Depok 

 

 Berdasarkan tabel 4.24, terlihat bahwa penerimaan pajak Hotel setiap 

tahunnya selalu mengalami peningkatan.  
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 Rata-rata persentase kontribusi pajak hotel terhadap PAD selama lima 

tahun 2.05%, kecilnya kontribusi pajak hotel disebabkan kurangnya fasilitas 

pendukung perhotelan, jumlah hotel dan kurangnya promosi pariwisata ke Kota 

Depok sehingga tingkat kunjungan wisatawan ke Kota Depok menjadi minim pula 

dan berdampak pada penerimaan pemerintah dari segi pajak.  

 Pada tahun 2007 dan 2008 persentase kontribusi pajak hotel terhadap PAD 

menurun dari tahun-tahun sebelumnnya, namun pada tahun 2009 dan 2010 

mengalami peningkatan masing-masing sebesar 2.45% dan 2.79%, hal ini 

disebabkan pemerintah kota Depok mulai melakukan promosi yang cukup baik 

sehingga tingkat kunjungan wisatawan ke Kota Depok mulai tumbuh yang 

mengakibatkan meningkatkan penghuni hotel dan meningkatnya wajib pajak baru. 

Peningkatan tingkat kontribusi ini diikuti oleh peningkatan tingkat efektivitas 

pada tahun 2009. Selama tahun 2006-2010 rata-rata kontribusi pajak hotel sebesar 

2,04%. 

4.2.2.2 Kontribusi Pajak Restoran 

Tabel 4.8 

Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah 

Pada Pemerintahan Kota Depok  

Tahun Anggaran 2006-2010 

 

Tahun 

Anggaran 

Pajak 

Restoran 
PAD 

Kontribusi 

Terhadap PAD 

2006 12.864.057.723 67.218.328.356 19,14% 

2007 15.129.339.253 86.345.667.454 17,52% 

2008 17.746.763.032 112.763.185.732 15,74% 

2009 20.128.554.423 115.720.347.455 17,39% 

2010 24.497.635.770 156.320.219.366 15,67% 

Rata-rata 

Kontribusi 

  
17,09 

 Sumber: DPPKA Kota Depok 
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 Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Kontribusi Pajak Restoran 

terhadap PAD setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Penurunan kontribusi mulai 

terlihat dari tahun 2007 sebesar 17,52% dan diikuti pada 2008 sebesar 15,74%. 

Sedangkan pada tahun 2009 kontribusi Pajak Restoran mencapai 17,39%, hal ini 

nampaknya telah diantisipasi pemerintah Kota Depok, walapun pada tahun 2010 

mengalami penurunan kembali sebesar 15,67%. 

  Penerimaan pajak restoran dari tahun anggaran 2006 sampai dengan 2010 

selama 5 (Lima) tahun ini selalu mengalami peningkatan, dan menempati urutan 

kedua dibawah pajak penerangan jalan dalam hal jenis pajak daerah yang 

memberikan kontribusi tertinggi kepada PAD, melihat hal tersebut menunjukkan 

bahwa pajak restoran merupakan sumber pendapatan yang cukup potensial, 

sehingga penerimaan pajak inilah yang memungkinkan dapat dikembangkan dan 

ditingkatkan guna meningkatkan pajak daerah dengan tanpa mengabaikan 

penerimaan pajak daerah lainnya. Selama tahun 2006-2010 rata-rata kontribusi 

pajak restoran sebesar 17,09%. 

4.2.2.3 Kontribusi Pajak Hiburan 

Tabel 4.9 

Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah 

Pada Pemerintahan Kota Depok Tahun Anggaran 2006 s/d 2010 

Sumber: DPPKA Kota Depok 

Tahun 

Anggaran 
Pajak Hiburan PAD 

Kontribusi Terhadap 

PAD 

2006 1.328.047.382 67.218.328.356 1,98% 

2007 1.887.301.264 86.345.667.454 2,19% 

2008 2.464.074.076 112.763.185.732 2,19% 

2009 3.418.783.642 115.720.347.455 2,95% 

2010 3.384.359.310 156.320.219.366 2,17% 

Jumlah 11.482.565.674 538.367.748.363  

Rata-rata 

Kontribusi 

 

 
2,30% 
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 Berdasarkan tabel 4.9 di atas, terlihat bahwa penerimaan pajak hiburan 

setiap tahunnya mengalami dari tahun 2006-2009. Rata-rata persentase kontribusi 

pajak hiburan terhadap PAD selama lima tahun sebesar 2.30%.  

 Pada tahun 2006 hingga tahun 2007 kontribusi pajak hiburan mengalami 

peningkatan sebesar 2.19%, Namun pada tahun 2008, tidak terjadi peningkatan 

kontribusi.  

 Pada tahun 2009 persentase kontribusi pajak hiburan mengalami 

peningkatan yang signifikan menjadi 2,95%, namun pada tahunnya berikutnya 

persentase tersebut mengalami penurunan menjadi 2.17%. Penurunan ini 

disebabkan karena realisasi pada tahun 2010, lebih kecil dibandingkan di tahun 

2009. Hal ini disebabkan penarikan pajak hiburan tidak berjalan sebagaimana 

seharusnya, para pemilik diskotik dan kafe enggan membayar pajaknya karena 

tidak diberikan izin operasional dan operasi di malam hari. Pajak hiburan yang 

dimaksud adalah pajak hiburan diskotik, dan kafe. 

 Persentase kontribusi pajak hiburan sangat kecil jika dibandingkan dengan 

pajak penerangan jalan atau pajak restoran, karena pajak penerangan jalan 

memiliki dasar pemungutan pajak yang jelas dan pasti, sedangkan untuk pajak 

restoran disebabkan banyaknya bermunculan kafe maupun restoran cepat saji. 

Selama tahun 2006-2010 rata-rata kontribusi pajak hiburan sebesar 2,30%. 
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4.2.2.4 Kontribusi Pajak Reklame 

Tabel 4.10 

Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah 

Pada Pemerintahan Kota Depok Tahun Anggaran 2006-2010 

 

Tahun 

Anggaran 
Pajak Reklame PAD 

Kontribusi Terhadap 

PAD 

2006 2.561.925.436 67.218.328.356 3,81% 

2007 2.802.234.350 86.345.667.454 3,25% 

2008 4.316.077.976 112.763.185.732 3,83% 

2009 5.486.803.627 115.720.347.455 4,74% 

2010 7.020.822.643 156.320.219.366 4,49% 

Rata-rata 

Kontribusi 

  
4,02% 

Sumber: DPPKA Kota Depok 

 

 Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa kontribusi pajak reklame 

terhadap PAD mengalami fluktuasi, namun dari peningkatan realisasi penerimaan 

pajak reklame sangat baik dimana setiap tahun penerimaan pajak reklame 

mengalami kenaikan. Pada tahun 2007, kontribusi Pajak Reklame mengalami 

penurunan menjadi 3,25%, Hal ini merupakan indikasi adanya penertiban atau 

pembersihan reklame liar oleh pemerintah Depok, sehingga pemasangan reklame 

baru dibatasi. Pada tahun 2008 kontribusi pajak reklame meningkat menjadi 

3,83%, diikuti pada tahun 2009, kontribusi Pajak Reklame mengalami kenaikan 

terbesar menjadi 4,74% atau naik sekitar 0,91% dari tahun sebelumnnya. Hal ini 

dampak dari bagian Pengawasan dan Pengendalian Dinas Tata Ruang dan 

Pemukiman melakukan sosialisasi di mall-mall dan daerah sekitar kawasan Depok 

berkaitan tentang pajak reklame, hal ini secara tidak langsung mendorong Wajib 
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Pajak memenuhi kewajibannya membayar pajak. Selama tahun 2006-2010 rata-

rata kontribusi pajak reklame sebesar 4,02%. 

4.2.2.5 Kontribusi Pajak Penerangan Jalan 

Tabel 4.11 

Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Umum Terhadap Pendapatan Asli  

Daerah Pada Pemerintahan Kota Depok 

 Tahun Anggaran 2006 s/d 2010 

Sumber: DPPKA Kota Depok 

 Berdasarkan Tabel 4.11 di atas, terlihat bahwa penerimaan pajak 

penerangan jalan setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2006, 

pajak penerangan jalan menyumbang kontribusi terbesar terhadap PAD yaitu 

sebesar 28.77%.  

 Pada tahun 2008 mengalami penurunan sebesar 18,36%, namun pada 

tahun 2009 mengalami kenaikan sebesar 19.25%, hal ini menunjukkan bahwa 

pajak penerangan jalan memiliki pencapaian yang baik karena memiliki 

kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah cukup stabil walaupun terjadi 

penurunan.  

 Rata-rata  persentase kontribusi pajak penerangan jalan terhadap PAD 

selama lima tahun sebesar 21.37%, hal ini menunjukkan bahwa pajak penerangan 

jalan memiliki kontribusi terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah bila 

dibandingkan jenis pajak daerah lainnya.  

Tahun 

Anggaran 
Pajak PJU PAD 

Kontribusi 

Terhadap PAD 

2006 19.338.375.703 67.218.328.356 28,77% 

2007 19.819.728.787 86.345.667.454 22,95% 

2008 20.701.221.970 112.763.185.732 18,36% 

2009 22.276.592.943 115.720.347.455 19,25% 

2010 27.345.080.153 156.320.219.366 17,49% 

Jumlah 109.480.999.556 538.367.748.363  

Rata-rata 

Kontribusi 

 

 
21,36 
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 Besarnya penerimaan yang diraup disebabkan dasar pemungutan pajak 

yang jelas dan pasti. Seperti yang diketahui ketika masyarakat pengguna listrik 

rumah tangga maupun perusahaan yang membayar tagihan PLN secara langsung 

maupun online akan selalu dikenakan tarif pajak sesuai cluster. Hal ini 

menyebabkan besarnya pendapatan yang diperoleh dari sektor pajak penerangan 

jalan daripada pajak lainnya yang masih belum pasti yang dapat menyebabkan 

rendahnya tingkat kesadaran masyarakat.  

 

4.2.2.6 Kontribusi Pajak Parkir 

Tabel 4.12 

Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah 

Pada Pemerintahan Kota Depok 

Tahun Anggaran 2006 s/d 2010 

 

Tahun 

Anggaran 
Pajak Parkir PAD 

Kontribusi 

Terhadap PAD 

2006 1.054.137.761 67.218.328.356 1,57% 

2007 1.323.587.111 86.345.667.454 1,53% 

2008 1.569.834.601 112.763.185.732 1,39% 

2009 1.654.253.897 115.720.347.455 1,43% 

2010 1.707.358.164 156.320.219.366 1,09% 

Jumlah 7.309.171.534 538.367.748.363  

Rata-rata 

Kontribusi 

 

 
1,40 

Sumber: DPPKA Kota Depok  

 

 Berdasarkan tabel 4.12 kontribusi pajak parkir terhadap PAD sangat kecil. 

Penerimaan pajak parkir selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun 

kontribusinya terhadap PAD mengalami fluktuasi di setiap tahunnya. Terbukti 

pada tahun 2006 persentase kontribusi mencapai 1,57%, kemudian di tahun 2007 

dan 2008 menurun menjadi 1.53% dan 1.39%. Walaupun pada tahun 2009 

persentase kontribusi meningkat menjadi 1.43%, namun pada tahun 2010 terjadi 
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penurunan kembali menjadi 1,09%. Tidak terlalu besarnya penerimaannya dari 

pajak parkir disebabkan adanya beberapa Zoning parkir yang dikelola oleh 

perseorangan atau kelompok tidak memberikan kontribusi pada pendapatan 

daerah , Zoning atau titik parkir yang tidak dimasukkan dalam Peraturan Daerah, 

dan serta birokrasi dalam perizinan pengelolaan parkir. Selama tahun 2006-2010 

rata-rata kontribusi pajak parkir sebesar 1,40%. 

 

4.2.3 Analisis Laju Pertumbuhan 

4.2.3.1 Laju Pertumbuhan Pajak Hotel 

 Tabel 4.13 

Laju Pertumbuhan Pajak Hotel Pada Pemerintahan Kota Depok 

Tahun Anggaran 2006-2010 

 

Tahun Anggaran Realisasi  

(Rp) 

Perkembangan 

 (Rp) 

G  

(%) 

2006 1.238.628.869    

2007 1.433.568.696 194.939.827 13,60% 

2008 1.658.480.431 224.911.735 13,56% 

2009 2.831.355.997 1.172.875.566 41,42% 

2010 4.368.108.406 1.536.752.409 35,18% 

Rata-rata Laju 

Pertumbuhan 

  
20,8% 

Sumber: DPPKA Kota Depok 

 

 Dari tabel 4.13 di atas dapat diketahui bahwa laju pertumbuhan 

pertumbuhan pajak hotel di pemerintahan Kota Depok pada tahun 2008 

mengalami penurunan sebesar 13.56%, namun pada tahun 2009 pertumbuhan 

Pajak Hotel mengalami peningkatan yang signifikan menjadi 41.42%, yaitu dari 

Rp. 1.658.480.431 menjadi 2.831.355.997, disebabkan pemerintah kota Depok 

mulai melakukan promosi yang cukup baik sehingga tingkat kunjungan 
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wisatawan ke Kota Depok mulai tumbuh yang mengakibatkan meningkatkan 

penghuni hotel dan meningkatnya wajib pajak baru. Peningkatan laju 

pertumbuhan mengikuti peningkatan yang terjadi di pada tingkat efektivitas dan 

kontribusi terhadap PAD. Pada Tahun anggaran 2010 laju pertumbuhan kembali 

menurun menjadi 35.18%. Selama tahun 2006-2010 rata-rata laju pertumbuhan 

pajak hotel 20,8%. 

 

4.2.3.2 Laju Pertumbuhan Pajak Restoran 

Tabel 4.14 

Laju Pertumbuhan Pajak Restoran di Pemerintah Kota Depok 

Tahun anggaran 2006-2010 

 

Tahun Anggaran Realisasi  

(Rp) 

Perkembangan 

 (Rp) 

G  

(%) 

2006 12.864.057.723   

2007 15.129.339.253 2.265.281.530 14,97% 

2008 17.746.763.032 2.617.423.779 14,75% 

2009 20.128.554.423 2.381.791.391 11,83% 

2010 24.497.635.770 4.369.081.347 17,83% 

Jumlah 90.366.350.201   

Rata-rata Laju 

Pertumbuhan 

  
11,9% 

Sumber: DPPKA Kota Depok 

 

  Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa laju pertumbuhan Pajak Restoran 

di Pemerintah Kota Depok selama 5 (lima) Tahun mengalami fluktuasi dimana 

Pada tahun 2008 mengalami penurunan dari Rp. 15.129.339.253 menjadi Rp. 

17.746.763.032 atau turun menjadi 14,75%, sedangkan pada tahun anggaran 2009 

mengalami penurunan menjadi 11,83%. Penurunan ini disebabkan masih 

terdapatnya tunggakan atau keterlambatan oleh wajib pajak dalam membayar 

besarnya pajak yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kota Depok. Pada tahun 
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2010, laju pertumbuhan penerimaan Pajak Restoran di Kota Depok mengalami 

peningkatan yang cukup signifikan menjadi Rp. 24.497.635.770 atau naik 

17,83%. Hal ini disebabkan karena Pemerintah Kota Depok mulai menertibkan 

wajib pajak yang memilki tunggakan dan keterlambatan dalam membayar pajak. 

Selama tahun 2006-2010 rata-rata laju pertumbuhan pajak restoran 11,9%. 

 

4.2.3.3 Laju Pertumbuhan Pajak Hiburan 

Tabel 4.15 

Laju Pertumbuhan Pajak Hiburan Pada Pemerintahan Kota Depok 

Tahun Anggaran 2006-2010 

 

Tahun Anggaran Realisasi  

(Rp) 

Perkembangan 

 (Rp) 

G  

(%) 

2006 1.328.047.382    

2007 1.887.301.264 559.253.882 29,63% 

2008 2.464.074.076 576.772.812 23,41% 

2009 3.418.783.642 954.709.566 27,93% 

2010 3.384.359.310 -34.424.332 -1,02% 

Jumlah 11.482.565.674   

Rata-rata Laju 

Pertumbuhan 

  
16,0% 

Sumber: DPPKA Kota Depok 

 

 Dari tabel di atas dapat diketahui laju pertumbuhan pajak hiburan di 

pemerintahan kota Depok pada tahun 2008 mengalami penurunan menjadi 

23.41% dari tahun sebelumnya sebesar 6,22%.  

 Pada tahun 2010 realisasi penerimaan pajak hiburan mengalami penurunan 

dari tahun 2009 sebesar 34.424.332, yang menyebabkan laju pertumbuhan turun 

drastis menjadi -1.02%. Hal ini disebabkan penarikan pajak hiburan tidak berjalan 

sebagaimana seharusnya, para pemilik diskotik dan kafe enggan membayar 

pajaknya karena tidak diberikan izin operasional dan operasi di malam hari. Pajak 
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hiburan yang dimaksud adalah pajak hiburan diskotik, dan kafe. Selama tahun 

2006-2010 rata-rata laju pertumbuhan pajak hiburan sebesar 16,0%. 

 

4.2.3.4 Laju Pertumbuhan Pajak Reklame 

Tabel 4.16 

Laju pertumbuhan Pajak Reklame Pada Pemerintahan Kota Depok  

Tahun Anggaran 2006-2010 

 Sumber: DPPKA Kota Depok 

 

  Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa laju pertumbuhan Pajak Reklame 

di Pemerintahan Kota Depok Selama 5 (Lima) Tahun mengalami fluktuasi.  

 Peningkatan paling signifikan diantara tahun-tahun yang lainnya terjadi di 

tahun 2008 sebesar 35.07%, yaitu dari Rp. Rp. 2.802.234.350 menjadi Rp. 

4.316.077.976 hal ini disebabkan bagian Pengawasan dan Pengendalian Dinas 

Tata Ruang dan Pemukiman melakukan sosialisasi di mall-mall sekitar kawasan 

Depok, hal ini secara tidak langsung mendorong Wajib Pajak memenuhi 

kewajibannya membayar pajak.  

 Sedangkan penurunan terbesar terjadi pada tahun anggaran 2009 

mengalami penurunan menjadi 21,34% disebabkan meningkatnya pelanggaran 

yang dilakukan oleh wajib pajak karena tidak mengetahui aspek legalitas dan 

Tahun Anggaran Realisasi  

(Rp) 

Perkembangan 

 (Rp) 

G  

(%) 

2006 2.561.925.436   

2007 2.802.234.350 240.308.914 8,58% 

2008 4.316.077.976 1.513.843.626 35,07% 

2009 5.486.803.627 1.170.725.651 21,34% 

2010 7.020.822.643 1.534.019.016 21,85% 

Total 22.187.864.032   

Rata-rata Laju 

Pertumbuhan 

  
17,4% 
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kewajiban perpajakannya. Pada tahun 2010 persentase laju pertumbuhan 

meningkat menjadi 21,85% karena pemerintah Kota Depok kembali melakukan 

sosialisasi pajak reklame dan penataan estetika pemasangan reklame. Selama 

tahun 2006-2010 rata-rata laju pertumbuhan pajak reklame 17,4%. 

 

4.2.3.5 Laju Pertumbuhan Pajak Penerangan Jalan 

Tabel 4.17 

Laju Pertumbuhan Pajak Penerangan Jalan Umum Pada Pemerintahan 

Kota Depok Tahun Anggaran 2006-2010 

 

Tahun Anggaran Realisasi  

(Rp) 

Perkembangan 

 (Rp) 

G  

(%) 

2006 19.338.375.703   

2007 19.819.728.787 481.353.084 2,43% 

2008 20.701.221.970 881.493.183 4,26% 

2009 22.276.592.943 1.575.370.973 7,07% 

2010 27.345.080.153 5.068.487.210 18,54% 

Jumlah 109.480.999.556   

Rata-rata Laju 

Pertumbuhan 

  
6,5% 

Sumber: DPPKA Kota Depok 

 

 Berdasarkan Tabel 4.17, terlihat total pertumbuhan penerimaan selama 

lima tahun dari pajak penerangan jalan di Kota Depok sangat tinggi, terlihat dari 

laju pertumbuhan yang selalu meningkat dari tahun-tahun sebelumnnya. Total 

realisasi selama kurun tahun 2006 hingga tahun 2010 sebesar Rp. 

109.480.999.556.  

 Pada tahun 2010, Pajak Penerangan Jalan Umum mengalami peningkatan 

yang signifikan dari 22.276.592.943 menjadi 27.345.080.153, jika dilihat dalam 

persentase mengalami kenaikan menjadi 18,54%.  
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 Hal ini indikasi adanya wajib pajak baru yang terul muncul sehingga 

permintaan akan sumber daya listrik meningkat, dan untuk  pengembangan sarana 

dan prasarana penerangan jalan bagi masyarakat Depok, tidak hanya untuk 

meningkatkan penerimaan akan teapi berguna untuk keamanan, keindahan dan 

meningkatkan produktivitas disuatu daerah. Selama tahun 2006-2010 rata-rata 

laju pertumbuhan pajak penerangan jalan 6,5%. 

4.2.3.6 Laju Pertumbuhan Pajak Parkir 

Tabel 4.18 

Laju Pertumbuhan Pajak Parkir Pada Pemerintahan Kota Depok 

Tahun Anggaran 2006-2010 

 

Tahun Anggaran Realisasi  

(Rp) 

Perkembangan 

 (Rp) 

G  

(%) 

2006 1.054.137.761    

2007 1.323.587.111 269.449.350 20,36% 

2008 1.569.834.601 246.247.490 15,69% 

2009 1.654.253.897 84.419.296 5,10% 

2010 1.707.358.164 53.104.267 3,11% 

Jumlah 7.309.171.534   

Rata-rata Laju 

Pertumbuhan 

  
8,9% 

Sumber: DPPKA Kota Depok 

 

 Dari tabel di atas dapat diketahui pertumbuhan Pajak Parkir di 

Pemerintahan Kota Depok selama 5 (Lima) tahun cenderung mengalami 

 penurunan setiap tahunnya, dimana pada tahun 2007 persentase laju 

pertumbuhan sebesar 20.36% kemudian di tahun 2008 menurun menjadi 15.69%. 

Sedangkan pada tahun 2009, mengalami penurunan yang sangat drastis sebesar 

10,59% menjadi 5,10% dan pada tahun 2010 laju pertumbuhan Pajak Parkir 

kembali menurun menjadi 3.11%. Penurunan Laju Pajak Parkir di Depok 

disebabkan masih ada nya juru parkir liar yang tidak memberikan kontribusi 
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kepada Pajak Parkir, Titik atau Zoning parkir yang tidak dimasukkan ke peraturan 

daerah, serta sulitnya birokrasi pengelolaan lahan parkir. Selama tahun 2006-2010 

rata-rata laju pertumbuhan pajak parkir 8,9%. 

4.3 Implikasi Manajerial 

 Penelitian ini dapat memberikan masukan yang dapat dipertimbangkan oleh 

para pelaku pajak daerah, yaitu pengelola dan penagih pajak daerah dalam hal 

meningkatkan penerimaan pajak daerah. Hal yang perlu diperhatikan berdasarkan 

penelitian ini adalah efektivitas, kontribusi dan laju pertumbuhan pajak daerah. 

 Selama tahun 2006-2010 tingkat efektivitas untuk masing-masing jenis 

pajak daerah di Kota Depok sudah tergolong kriteria sangat efektif, Oleh karena 

itu sangat perlu perhatian dari pemerintah Kota Depok untuk selalu berkomitmen 

dalam mempertahankan target-target yang akan dicapai dan pemerintah Kota 

Depok diharapkan agar melakukan sosialisasi kepada dinas-dinas terkait sehingga 

dapat menagih pajak sesuai target yang nantinya akan digunakan untuk 

pembangunan kota Depok itu sendiri. 

 Kemudian sangat perlu dipertimbangkan oleh pejabat pemerintahan bahwa 

kontribusi pajak daerah dapat mempengaruhi pembangunan yang akan di 

rencanakan. Kontribusi pajak daerah terbesar terhadap total penerimaan PAD 

diberikan oleh pajak penerangan jalan dan pajak restoran. Pajak penerangan jalan 

pada periode 2006-2010 memberikan rata-rata kontribusi sebesar 21,36% per 

tahunnya. Sedangkan untuk pajak restoran berada dibawahnya yaitu mencapai 

persentase sebesar 17,09% per tahun. Pemerintah Kota Depok perlu mempererat 

kerja sama dengan para pengusaha swasta untuk meningkatkan penanaman modal, 
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seperti pemberikan insentif pajak yang akan meningkatkan iklim investasi. 

Peningkatan tersebut dengan sendirinya akan semakin menambah PAD. Hasil dari 

penerimaan pajak daerah lebih ditingkatkan lagi untuk kesejahteraan masyarakat 

seperti peningkatan pembangunan fasilitas publik. 

 Untuk laju pertumbuhan, rata-rata setiap jenis pajak daerah di 

pemerintahan Kota Depok selama lima tahun terakhir selalu mengalami kenaikan. 

Jenis pajak daerah yang memiliki laju pertumbuhan tertinggi diperoleh pajak 

hotel, rata-rata persentase laju pertumbuhan mencapai 20,8% per tahunnya. Hal 

ini menunjukan bahwa keadaan daerah kota depok mengalami perkembangan. 

Perkembangan penerimaan pajak daerah ini harus dipertahankan dan lebih 

ditingkatkan dengan cara upaya peningkatan dengan program sosialisasi tentang 

pajak daerah dan peningkatan kesadaran terhadap wajib pajak daerah dapat 

dioptimalkan. Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan Kota Depok 

harus mendukung sehingga memberikan peningkatan penerimaan pajak daerah 

terhadap pendapatan daerah. 
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BAB V 

KESIMPULAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Setelah data diolah, dianalisis dan dibahas dengan menggunakan alat 

analisis yang disebutkan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pajak 

daerah berpengaruh signifikan meningkatkan pendapatan asli daerah di kota 

Depok. Oleh karena itu penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kriteria efektivitas penilaian kinerja yang digolongkan sesuai tabel 

interpretasi nilai efektivitas menurut Depdagri, Tingkat efektivitas pajak 

daerah di kota Depok yang terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak 

hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan umum, dan pajak parkir 

semuanya tergolong sangat efektif. Hal ini menunjukan bahwa pengelolaan 

pajak daerah kota Depok telah dilaksanakan secarai memadai, dan 

menunjukan keadaan perekonomian dan pembangunan daerah kota Depok 

mengalami perkembangan. 

2. Kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah selama kurun waktu 

2006 sampai 2010 memiliki rata-rata 2,04%. Kontribusi pajak restoran 

terhadap pendapatan asli daerah selama kurun waktu 2006 sampai 2010 

memiliki rata-rata 17,09%. Kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan 

asli daerah selama kurun waktu 2006 sampai 2010 memiliki rata-rata 

2,30%. Kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah selama 

kurun waktu 2006 sampai 2010 memiliki rata-rata 4,02%. Kontribusi pajak 
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penerangan jalan umum terhadap pendapatan asli daerah selama kurun 

waktu 2006 sampai 2010 memiliki rata-rata 21,36%. Kontribusi pajak parkir 

terhadap pendapatan asli daerah selama kurun waktu 2006 sampai 2010 

memiliki rata-rata 1,40%. 

3. Laju pertumbuhan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah 

pemerintah kota Depok dalam kurun waktu tahun 2006-2010 mencapai 

81,5% dengan tingkat pertumbuhan rata 16,3% pertahun. Dari 6 jenis 

pajak yang dipungut di kota Depok, laju pertumbuhan pajak hotel dan 

laju pertumbuhan pajak reklame merupakan laju pertumbuhan terbesar 

pajak daerah. Laju pertumbuhan pajak hotel mencapai 20,5% dengan 

tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 4,1% pertahunnya. Laju 

pertumbuhan pajak reklame mencapai 17,4% dengan tingkat 

pertumbuhan rata-rata 3,48%. 

 

5.2  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis maka 

sebagai bahan pertimbangan agar tingkat efektivitas, kontribusi dan laju 

pertumbuhan pajak daerah terhadap pendapatan daerah dapat lebih optimal, maka 

diperlukan lagi beberapa penyempurnaan atas kekurangan yang ada sebelumnya 

khususnya untuk pajak parkir, pajak hiburan, dan pajak reklame. Untuk itu penulis 

mengemukakan saran sebagai berikut : 
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1. Laju pertumbuhan pajak parkir di kota Depok pada setiap tahunnya 

mengalami penurunan yang disebabkan oleh juru parkir liar, oleh karena 

itu pemerintah kota depok harus melakukan kordinasi terhadap juru 

parkir liar dengan dinas-dinas terkait yaitu dengan Dishub dan Satlantas 

Polresta Depok. Untuk menentukan target, melakukan pengumpulan 

pajak parkir dan melakukan pengawasan daerah parkir yang tidak 

memiliki izin. 

2. Pajak hiburan di kota Depok pada tahun 2010 mengalami penurunan, hal 

ini disebabkan penarikan pajak hiburan yang tidak berjalan sebagaimana 

seharusnya, karena para pemilik diskotik dan kafe tidak diberikan izin 

operasional dan beroperasi di malam hari, mereka enggan membayar 

pajaknya. Pemerintah kota Depok perlu melakukan sosialisasi secara 

periodik tentang pajak hiburan, untuk meningkatkan kesadaran dan 

menambah pengetahuan wajib pajak hiburan dan memungut uang 

jaminan pembongkaran untuk restoran atau kafe bila pemilik restoran 

atau kafe tidak memenuhi syarat perizinan pendirian restoran atau kafe. 

3. Ada beberapa saran untuk meningkatkan pengumpulan dan menurukan 

tingkat pelanggaran pajak reklame di kota Depok, seperti menambah 

aparat yang bertugas menangani pajak reklame di bidang pengawasan 

dan pengendalian di Dinas Tata Ruang dan Pemukiman, serta 

perencanaan penetapan target pajak reklame  perlu disusun melalui kajian 

atas potensi pajak, sesuai dengan perkembangan ekonomi dan 
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pertumbuhan usaha dan jasa reklame agar target terealisasi dengan 

tingkat ketepatan yang sesuai. 

 

ANALISIS EFEKTIVITAS..., MOCHAMAD SATRIO, Ak.-IBS, 2013



76 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Bambang Prakoso, Kesit. 2003. Pajak dan Retribusi Daerah Cetakan Pertama. 

UII Press. Yogyakarta. 

Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Depok. 2012. Pajak 

Daerah. Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Depok. 

Depok 

Ghazali Syamni. 2011. Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Komponen 

Pendapatan Asli Daerah Terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 

Kabupaten Aceh Utara. Universitas Malikussaleh. Aceh 

Halim, Abdul. 2004. Manajemen Keuangan Daerah. UPP AMP YKPN. 

Yogyakarta. 

Haula Rosdiana. 2003. Pengantar perpajakan. Yayasan pendidikan dan      

Pengkajian Perpajakan. Jakarta. 

Mardiasmo. 2004. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. ANDI. 

Yogyakarta 

Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi revisi 2011. ANDI. Yogyakarta. 

Mat Juri. 2012. Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda. Jurnal Akuntansi. Vol 8 

No.1 Maret 2012. Politeknik Negeri Samarinda. Samarinda. 

Nugraha. 2004. Analisis Efektifitas Pajak Hotel dan Restoran dan Kontribusinya 

terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung. Jurnal ilmu 

administrasi. Volume IV Nomor 1 Tahun 2004. Universitas Pendidikan 

Indonesia. Bandung. 

Nurcholis, Hanif. 2007. Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah. 

Jakarta : PT. Grasindo 

Pemerintah Kota Depok. 2010. Peraturan Daerah Kota Depok Tentang Pajak 

Daerah. Pemerintah Kota Depok. Depok. 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.33 Tahun 2004 Tentang 

Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.  

ANALISIS EFEKTIVITAS..., MOCHAMAD SATRIO, Ak.-IBS, 2013



77 
 

Resmi, Siti. 2009. Perpajakan Teori dan Kasus. Salemba Empat. Jakarta.  

Ridhuansyah, Mochamad. 2003. Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 

Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Anggaran Pendapatan Dan 

Belanja Daerah (APBD) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah. 

Volume 7 Nomor 2 Tahun 2003. Universitas Indonesia. Depok 

Siahaan, Marihot. 2005. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi 1. PT Raja 

Grafindo Persada. Jakarta 

Siregar, Amri. 2009. Analisis Tingkat Efektivitas Pajak Dan Retribusi Daerah 

Sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumatera Utara. Universitas 

Sumatera Utara. Medan. 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah. 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah 

dan Penjelasannya. 

Yani, Ahmad. 2002. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah 

di Indonesia. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 

Yulia Anggara Sari. 2009. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak 

Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Daerah di Kota Bandung. 

Universitas Pendidikan Indonesia. Bandung. 

Widyaningsih, Aristanti. Hukum Pajak dan Perpajakan: Dengan pendekatan 

Mind Map. Alfabeta. 

WEBSITE 

Http://www.depok.go.id 

 

ANALISIS EFEKTIVITAS..., MOCHAMAD SATRIO, Ak.-IBS, 2013

http://www.depok.go.id/

	1. COVER, HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING, HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI, & TANDA PERSETUJUAN P
	BAB I REVISI
	BAB II REVISI
	BAB III REVISI
	BAB IV REVISI
	BAB V REVISI
	DAFTAR PUSTAKA REVISI



