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ABSTRACT 

In the era of regional autonomy for each area, one of the most reliable PAD in order 
to support the development and implementation is local taxes. The income of local own 
revenues is a significant sources for routine and development expenditure in local 
government. The amount of local taxation are influence by the kind of local taxation which is 
being implemented and adjusted by the rule that is implemented. This research is purpose to 
know (1) How the level of the effectiveness of local tax in Depok City (2) How the local tax 
contributions to the local revenue in Depok City (3) How growth rate of local tax in Depok 
City.  

This study uses local tax data in Depok Government, and the study period from 
2006-2010. The data used in this study were obtained from Dinas Pendapatan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Kota Depok. The method used in this research is descriptive qualitative 
analysis with a case study approach. 

From the analysis showed that (1) The effectiveness of local tax revenues in 2006-
2010 based on the highest value obtained in 2009 with very effective criteria and the lowest 
value in 2007 with very effective criteria. Local tax that have the highest level of 
effectiveness is hotel tax, the average percentage of taxes effectiveness reach 124,33% per 
year. While,The lowest effectiveness obtained from street lighting tax is 105,08%. (2) The 
contribution of each type of tax areas to PAD obtained the highest contribution in 2006 and 
the lowest contribution in 2008. The largest contribution to PAD provided by street lighting 
tax, while the lowest contribution given by parking taxes. Street lighting tax in period of 2006-
2010 gives an average contribution of 21,36% per year. As for the parking tax amounted to 
1.40% per year. (3) Growth rate of local taxes during 2006-2010 is increase, the highest 
value happened in 2010 and the lowest rate of growth occured in 2007. Local tax that have 
the highest growth rate is hotel tax, the average percentage growth rate reach 20,8% per 
year. As for the lowest growth rate obtained from street lighting tax of 6.5% 

 

Keywords: Local Revenue, Local Tax, effectiveness, contributions, and growth rate. 

 

1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 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 
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pusat. Pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, baik provinsi 

maupun kabupaten atau kota yang berguna untuk menunjang penerimaan pendapatan asli 

daerah. 

 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, 

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. 

Kota Depok sebagai bagian Propinsi Jawa Barat tentunya memerlukan dana yang 

cukup besar dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan daerah di berbagai sektor. 

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 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 : 
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      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 

 

 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 (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. 

 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 Pembatasan Masalah 

 Pembahasan masalah pada penelitian ini akan dibatasi hanya pada jenis PAD yg 

dibahas adalah Pajak Daerah, Tahun pajak dipakai adalah tahun pajak 2006-2010 dan 

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

1.3 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti ingin meneliti berbagai masalah, antara lain: 

1. Bagaimana tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah pada pemerintah daerah kota 

Depok dari tahun 2006 sampai dengan 2010 ?  
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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 Tujuan Penelitian 

 Terkait dengan beberapa permasalahan yang dihadapi, tujuan penelitian ini yakni : 

1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah pada pemerintahan 

daerah kota depok setiap tahun. 

2. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan 

daerah pada pemerintah daerah kota Depok setiap tahun. 

3. Untuk mengetahui laju pertumbuhan pajak daerah pada pemerintah daerah kota   

Depok setiap tahun. 

2. LANDASAN TEORITIS 

2.1 Pajak 

Apabila membahas pengertian pajak, banyak para ahli memberikan batasan tentang 

pajak, diantaranya pengertian pajak yang dikemukakan oleh Siti (2004) dalam bukunya 

berjudul “Perpajakan: Teori Dan Kasus”, mengatakan pajak dipungut oleh negara baik 

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atau dengan kekuatan undang-

undang serta aturan pelaksanaannya, dimana diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran 

pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk 

membiayai publict investment. 

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

Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat disahkan) dengan tidak mendapat jasa 

timbal baik (kontraprestasi), yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk 

membayar pengeluaran umum” (dalam Mardiasmo, 2011). 

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 Siahaan (2005) memberikan definisi pajak daerah sebagai “Pungutan dari 

masyarakat oleh Negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat 

dipaksakan dan terhutang oleh wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi 

kembali (kontraprestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk 

membiayai pengeluaran Negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan”. 
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2.3 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. 

Sedangkan menurut Halim (2004), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah “semua 

penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah”. 

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. 

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 tujuan atau sasaran yang ditentukan, 

maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. 

 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. Adapun menurut kriteria efektivitas penilaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut: 
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  Tabel 2.1 

Tabel Interpretasi Nilai Efektivitas 

Persentase Kriteria 

>100 % Sangat Efektif 

90-100 % Efektif 

80-90 % Cukup Efektif 

60-80 % Kurang Efektif 

<60 % Tidak Efektif 

         Sumber: Depdagri, Kemendagri No. 690.900.327 

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 

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 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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2.7 Kerangka Pemikiran Teoritis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. METODE ANALISIS DATA 

3.1 Objek Penelitian 

 Dalam penulisan ini, penelitian dilakukan pada Dinas Pendapatan Pengelola 

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 Metode Analisis Data 

3.2.1 Analisis Efektivitas 

Yaitu merupakan hubungan antara realisasi penerimaan pajak daerah terhadap 

target penerimaan pajak daerah yang memungkinkan apakah besarnya pajak daerah sesuai 

dengan target yang ada. 

Besarnya efektivitas pajak dihitung dengan rumus sebagai berikut : 

 Efektivitas Pajak =     
                          

            
       

       (Abdul Halim, 2002) 

  Adapun menurut kriteria efektivitas penilaian kinerja dapat dilihat pada Tabel berikut: 

 

 

 

 

Penerimaan Pajak Daerah 

- Pajak Reklame 
- Pajak Hiburan 
- Pajak Parkir 
- Pajak Penerangan Jalan 
- Pajak Restoran 
- Pajak Hotel 

Kontribusi 

- Realisasi Penerimaan 
Pajak 

- Realisasi Penerimaan 
Pendapatan Asli 
Daerah 

Laju Pertumbuhan Pajak 

- Realisasi penerimaan 
Pajak Daerah 

- Realisasi Penerimaan 
Pajak Daerah pada 
Tahun Sebelumnya 

Efektivitas 

- Target Pajak Daerah 
- Realisasi Penerimaan 

Pajak Daerah 

PAD 
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Tabel Interpretasi Nilai Efektivitas 

Persentase Kriteria 

>100 % Sangat Efektif 

90-100 % Efektif 

80-90 % Cukup Efektif 

60-80 % Kurang Efektif 

<60 % Tidak Efektif 

  Sumber: Depdagri, Kemendagri No. 690.900.327 

3.2.2 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. Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi adalah sebagai berikut : 

                 
                                 

                                           
     % 

        (Abdul Halim, 2004) 

3.2.3 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. 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 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Analisis Efektivitas 

4.1.1 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 
 

 

  

 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. 

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. 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 

realisasi penerimaan pajak hotel di kota Depok sudah mencapai target penerimaannya. 

4.1.2 Efektivitas Pajak Restoran 

Tabel 4.2 
Efektivitas Pajak Restoran Pada Pemerintahan Kota Depok  

Tahun Anggaran 2006-2010 
Tahun Target Realisasi Efektivitas (%) 

2006 11.885.599.918 12.864.057.723 108,23 

2007 14.194.075.573 15.129.339.253 106,59 

2008 15.432.644.475 17.746.763.032 115,67 

2009 18.242.650.000 20.128.554.423 110,34 

2010 21.330.000.000 24.497.635.770 114,85 

 

 Dari tabel 4.2 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. Selama tahun 2006-2010, tingkat efektivitas per tahunnya 

tergolong kriteria sangat efektif. 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.  

Tahun Target Realisasi Efektivitas (%) 

2006 1.156.249.017 1.238.628.869 107,12 

2007 1.398.677.085 1.433.568.696 102,49 

2008 1.408.052.609 1.654.253.897 117,49 

2009 1.890.600.000 2.831.355.997 149,76 

2010 3.016.000.000 4.368.108.406 144,83 
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4.1.3 Efektivitas Pajak Hiburan 

Tabel 4.3 
Efektivitas Pajak Hiburan Tahun Anggaran 2006-2010  

Pada Pemerintahan 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. Efektivitas tertinggi terjadi di tahun 2009 sebesar 142,45%, sedangkan 

efektivitas terendah terjadi di tahun 2006 sebesar 111,35%. Hal ini disebabkan karena 

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. 

4.1.4 Efektivitas Pajak Reklame:  

Tabel 4.4 
Efektivitas Pajak Reklame Tahun Anggaran 2006-2010 

Pada Pemerintahan Kota Depok 
 

 

   

 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 

Tahun Target Realisasi Efektivitas (%) 

2006 1.192.636.492 1.328.047.382 111,35 

2007 1.570.496.943 1.887.301.264 120,17 

2008 1.889.094.773 2.464.074.076 130,44 

2009 2.400.000.000 3.418.783.642 142,45 

2010 3.235.872.750 3.384.359.310 104,59 

Tahun Target Realisasi Efektivitas (%) 

2006 2.180.110.212 2.561.925.436 117,51 

2007 3.008.990.000 2.802.234.350 93,13 

2008 3.754.903.559 4.316.077.976 114,95 

2009 4.970.180.000 5.486.803.627 110,39 

2010 5.980.847.600 7.020.822.643 117,39 
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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%. 

4.1.5 Efektivitas Pajak Penerangan Jalan Umum 

Tabel 4.5 
Efektivitas Pajak Penerangan Jalan Umum Tahun Anggaran 2006-2010 Pada 

Pemerintahan 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 untuk pajak penerangan jalan umum 

setiap tahunnya berdasarkan potensi dan wajib pajak baru yang akan muncul. 

  Efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2010 dan efektivitas terendah terjadi pada 

tahun 2009. Pada tahun 2009 persentase efektivitas turun menjadi 102,92%, namun 

realisasi  penerimaan pajak penerangan jalan tahun 2010 sangat besar berjumlah 

27.345.080.153, sehingga persentase efektivitas mengalami peningkatan yang signifikan 

mencapai 109,38%. Hal ini disebabkan banyaknya permintaan sumber daya listrik dari wajib 

pajak baru seperti komplek perumahan dan ruko-ruko yang baru dibangun.  

Persentase efektivitas lima tahun terakhir daerah di kota Depok, efektivitas pajak 

penerangan jalan di kota Depok termasuk kriteria sangat efektif jika digolongkan sesuai 

ketentuan tabel kemendagri.  

Tahun Target Realisasi Efektivitas (%) 

2006 18.734.343.422 19.338.375.703 103,22 

2007 18.840.000.000 19.819.728.787 105,20 

2008 19.782.000.000 20.701.221.970 104,65 

2009 21.645.450.000 22.276.592.943 102,92 

2010 25.000.000.000 27.345.080.153 109,38 
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4.2.1.6 Efektivitas Pajak Parkir 

Tabel 4.6 
Efektivitas Pajak Parkir Tahun Anggaran 2006-2010  

Pada Pemerintahan Kota Depok 
 

 

 

  

  

 Dari tabel 4.6 di atas dapat dilihat dari persentase efektivitas penerimaan Pajak 

Parkir terjadi fluktuasi peningkatan dan penurunan yang cukup signifikan dari tahun ke 

tahun. Pemerintah Kota Depok menetapkan target setiap tahunnya berdasarkan potensi dan 

wajib pajak baru.  

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

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

115.29%, kemudian di tahun 2009 mengalami penurunan menjadi 103.41%, penurunan 

tersebut sangat disayangkan mengingat banyaknya pusat perbelanjaan di Kota Depok yang 

tentunya dapat ditarik pemasukan dalam bentuk pajak parkir yang cukup besar. 

 Pemerintah sebaiknya mulai menertibkan juru parkir liar yang tidak memberikan 

kontribusi kepada pajak parkir, menilang kendaraan yang parkir sembarangan dengan tidak 

memiliki karcis parkir resmi untuk parkir di pinggir jalan umum, mengkaji ulang potensi 

pemasukan pajak parkir yang akan diperoleh di kota depok, dan 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. 

  Walaupun persentase efektivitas mengalami fluktuasi selama tahun 2006 hingga 

2010, namun persentase tersebut masih tergolong kriteria tingkat efektivitas yang sangat 

efektif jika disesuaikan dengan ketentuan golongan tabel yang ditentukan oleh kemendagri. 

 

 

 

 

 

Tahun Target Realisasi Efektivitas (%) 

2006 1.022.153.000 1.054.137.761 103,13 

2007 1.242.087.501 1.323.587.111 106,56 

2008 1.361.639.818 1.569.834.601 115,29 

2009 1.599.680.000 1.654.253.897 103,41 

2010 1.592.120.000 1.707.358.164 107,24 
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4.2 Analisis Kontribusi 

4.2.1 Kontribusi Pajak Hotel 

        Tabel 4.7 
Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah  

Pada Pemerintahan Kota Depok 
Tahun Anggaran 2006 s/d 2010 

 
 

 

  

  

 

 

 Berdasarkan tabel 4.24, terlihat bahwa penerimaan pajak Hotel setiap tahunnya 

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

selama lima tahun 2.05%, kecilnya kontribusi pajak hotel disebabkan kurangnya fasilitas 

perhotelan, 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%,  

 

4.2.2. 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% 

 

 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 

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  
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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. 

4.2.3 Kontribusi Pajak Hiburan 

Tabel 4.9 
Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah 

Pada Pemerintahan Kota Depok Tahun Anggaran 2006 s/d 2010 
 

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  

 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 2.29%.  

 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. 

4.2.4 Kontribusi Pajak Reklame 

Tabel 4.10 
Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah 

Pada Pemerintahan Kota Depok 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% 



15 
 

 

 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%, persentase ini 

disebabkan tidak tercapainya target penerimaan pajak reklame karena adanya peningkatan 

pelanggaran. 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, dan diikuti penurunan di tahun 2010 

menjadi 4,49%. 

4.2.5 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 

 

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  

 

 Berdasarkan Tabel 4.14 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%. Walaupun 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.  

 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 
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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 

4.2.6 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  

  

 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 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 konstribusi pada 

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

Daerah, dan serta birokrasi dalam perizinan pengelolaan parkir. 

4.3 Analisis Laju Pertumbuhan 

4.3.1 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% 

  

 Dari tabel 4.13 di atas dapat diketahui bahwa laju pertumbuhan pertumbuhan pajak 

hotel di pemerintahan Kota Depok pada tahun 2008 mengalami penurunan menjadi 13.56%, 
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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. Pada Tahun 

anggaran 2010 laju pertumbuhan kembali menurun menjadi 35.18%. 

 

4.3.2 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   

 

 Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa laju pertumbuhan Pajak Restoran di 

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

anggaran 2007 naik sebesar 14,97%. 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%. Pada tahun 2010, laju 

pertumbuhan penerimaan Pajak Restoran di Kota Depok mengalami peningkatan yang 

cukup signifikan menjadi Rp. 24.497.635.770 atau naik 17,83%. 

4.3.3 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   

  

 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 
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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. Selama tahun 2006-2010 rata-rata laju pertumbuhan pajak 

hiburan sebesar 16,0%. 

 

4.3.4 Laju Pertumbuhan Pajak Reklame 

Tabel 4.16 
Laju pertumbuhan Pajak Reklame Pada Pemerintahan Kota Depok 

Tahun Anggaran 2006-2010 
 

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   

  

 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. Sedangkan penurunan terbesar 

terjadi Pada tahun anggaran 2009 mengalami penurunan menjadi 21,34%. 

 

4.3.5 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   

 

 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 
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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%. 

Pengembangan sarana dan prasarana penerangan jalan memiliki peran penting, tidak 

hanya untuk meningkatkan penerimaan akan teapi berguna untuk keamanan, keindahan 

dan meningkatkan produktivitas disuatu daerah. 

4.3.6 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   

 

 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% 

4.7 Implikasi Manajerial 

 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 
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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, 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. 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini yakni : 

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 
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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 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.Untuk itu penulis mengemukakan 

saran sebagai berikut: 

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 

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 
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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 pertumbuhan usaha dan 

jasa reklame agar target terealisasi dengan tingkat ketepatan yang sesuai. 
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