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ABSTRAKSI

EVALUASI PERBANDINGAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN 
RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN 

ASLI DAERAH SURAKARTA

PULUNG MAHAYOGI MUHADI

F3406050

The implementation of local autonomy undertaken currently obliges the 
local government to fund its own local expense. The source of local 
expenditure is the local income, obtained by optimizing the management of 
local resources owned by each area. One of local original income (PAD) to 
which the government relies on is from the local tax and local retribution 
sectors.

The objective of research is to find out how much the ratio of local tax 
and local retribution revenues on the Surakarta local original income during 
2004-2008 periods.

The analyses used in this study were: analyses on the local tax 
revenue on the local original income during 2004-2008 periods either from the 
revenue realization or from the revenue target aspect, analysis on local 
retribution revenue on the local original income during 2004-2008 periods 
either from the revenue realization or from the revenue target aspect and the 
comparative analysis on the ratio of local tax and retribution revenues on the 
Surakarta local original income during 2004-2008 periods.

The result of research shows that: local retribution revenue always 
decreases over years. Based on the result of research, the writer gives the 
following recommendations: the attempt of improving the local revenue, 
particularly the revenue from local original income includes directing the local 
retribution sector to the sustainable and continual attemps in order to 
increase the local original income.

Keywords: Local Original Income, Local Tax, Local Retribution.
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pajak merupakan iuran wajib rakyat kepada Negara. Pajak digunakan 

untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Sejak tahun 1999 pembagian 

pajak menurut wewenang pemungutan pajak digolongkan menjadi pajak 

pusat dan pajak daerah. Pajak pusat yang dipungut oleh pemerintah 

pusat terdiri dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak 

kendaraan bermotor, bea cukai dan pajak atas barang mewah. Pajak 

daerah di pungut oleh pemerintah daerah itu sendiri. Dasar dilakukan 

pemungutan oleh pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang 

Nomor 25 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah mengatakan bahwa 

pemerintah dan masyarakat di daerah dipersilahkan mengurus rumah 

tangganya sendiri secara bertanggung jawab. Pemerintah pusat tidak lagi 

mempatronisasi, apalagi mendominasi mereka. Peran pemerintah pusat 

dalam konteks desentralisasi ini adalah melakukan supervisi, memantau, 

mengawawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah. Langkah-

langkah yang perlu diambil dengan cara menggali segala kemungkinan 

sumber keuangannya sendiri sesuai dengan batas-batas peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.
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Untuk merealisasikan pelaksanaan Otonomi Daerah, Pemerintah  

Daerah berhak mengurus sumber-sumber penerimaan daerah  yang 

dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) sesuai dengan peraturan 

yang berlaku. Penerimaan inilah yang disebut Pendapatan asli Daerah 

(PAD).maka sumber pembiayaan pemerintah daerah tergantung pada 

peranan PAD. Hal ini diharapkan dan diupayakan dapat menjadi 

penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah. 

Oleh karena itu, pemerintah daerah harus dapat mengupayakan 

peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri sehingga akan 

memperbesar persediaan keuangan daerah yang dapat digunakan untuk 

berbagai kegiatan pembangunan. Peningkatan penerimaan ini akan 

semakin memperbesar keleluasaan daerah untuk mengarahkan 

penggunaan keuangan daerah sesuai dengan rencana, skala prioritas, 

dan kebutuhan daerah yang bersangkutan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan peningkatan 

pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan pembangunan 

daerah, maka daerah membutuhkan sumber-sumber penerimaan yang 

cukup memadai. Sumber-sumber penerimaan daerah tersebut dapat 

berasal dari bantuan dan sumbangan pemerintah pusat maupun 

penerimaaan yang berasal dari daerah itu sendiri. Tidak semua daerah 

memiliki kekayaan alam. Hal ini tentu akan membuat daerah yang kaya 
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akan potensi daerah yang dimiliki akan semakin maju dan tentunya 

bertolak belakang bagi daerah yang memiliki potensial yang kurang. 

Kiranya dengan asas ini pemerintah perlu memberikan jalan keluar agar 

seluruh daerah yang ada di Indonesia berkembang secara merata.

Di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah 

Daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari 

Pendapatan Asli Daerah, bagi hasil pajak dan bukan pajak. 

Pendapatan asli daerah terdiri dari:

a. Pajak Daerah.

b. Retribusi daerah.

c. Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan.

d. Lain-lain PAD yang sah

Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber penerimaan 

daerah mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Hal ini dapat 

dilihat dalam pelaksanaan Otonomi Daerah. Dalam pelaksanaanya

peranan PAD diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga 

utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah. Oleh karena 

itu, pemerintah daerah harus dapat mengupayakan peningkatan 

penerimaan yang berasal dari daerah itu sendiri. Dengan demikian akan 
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memperbesar tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk 

berbagai kegiatan pembangunan yang bersifat mandiri. Sehingga 

pemerintah daerah tidak tergantung pada pemerintah pusat.

B. RUMUSAN MASALAH

Pokok permasalahan yang akan penulis bahas dalam tugas akhir ini 

adalah sebagai berikut:

1. Berapa besarnya penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah 

terhadap PAD di Kota Surakarta ?

2. Berapa perbandingan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah 

terhadap PAD di Kota Surakarta ?

3. Hambatan apa saja yang dihadapi dalam pemungutan dan 

pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian merupakan sarana yang ingin di capai dalam suatu 

dengan jalan mencari jawaban atas masalah yang diteliti. Tujuan yang 

ingin di capai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui besarnya penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

terhadap PAD di Kota Surakarta.
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2. Mengetahui perbandingan penerimaan pajak Daerah dengan retribusi 

Daerah terhadap PAD di Kota Surakarta.

3. Mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dalam pemungutan 

Pajak daerah di kota Surakarta.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian yang berjudul “Evaluasi Perbandingan Penerimaan Pajak 

Daerah Dengan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah 

Surakarta”, dapat memberikan manfaat sebagai berikut

1. Bagi Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Diharapkan sebagai 

pertimbangan, evaluasi, dan masukan bagi DIPENDA untuk 

meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

terhadap PAD.

2. Bagi penulis

Diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan di bidang perpajakan 

dan retribusi daerah serta arti pentingnya bagi Negara dan Daerah 

yang bersangkutan.

3. Bagi pihak fakultas

Diharapkan dapat digunakan sebagai sarana untuk perbendaharaan 

kepustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.

E. METODE PENELITIAN
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Metode merupakan cara utama yang diperlukan untuk mencapai satu 

tujuan. Disini penulis akan menjelaskan tentang metodologi yang di 

gunakan dalam pengerjaan tugas akhir ini.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Ruang Lingkup penelitian

Penelitian ini di lakukan di Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) 

Surakarta

2. Metode Observasi

Adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengunjungi 

obyek dan mencatat segala sesuatu yang berhubungan dengan judul 

yang akan ditulis.

3. Metode Wawancara

Adalah metode pengumpulan data dengan bertanya langsung kepada 

pihak-pihak yang terkait dalam jajaran DIPENDA

4. Metode Kepustakaan

Adalah metode pengumpulan data dengan cara membaca buku 

pengetahuan yang berhubungan dengan materi Tugas Akhir

F. SISTEMATIKA PENULISAN
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Sistematika penulisan ini ditujukan untuk memudahkan analisis dan 

pembahasan dengan membagi Tugas Akhir ini dalam 4 bab yaitu sebagai 

berikut: 

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

B. Rumusan masalah

C. Tujuan penelitian

D. Manfaat penelitian

E. Metode penelitian

F. Sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

B. PAJAK

a. Pengertian pajak

b. Fungsi pajak

c. Syarat pemungutan pajak

d. Tarif pajak

B.  PAJAK DAERAH

f. Pengertian pajak daerah

g. Jenis-jenis pajak daerah

h. Tarif pajak daerah

i. Sarana pelaporan pajak daerah
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j. Sistem pemungutan pajak daerah

C. RETRIBUSI DAERAH

f. Pengertian retribusi daerah

g. Jenis-jenis retribusi daerah

h. Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi daerah 

i. Sarana oelaporan retribusi daerah

j. Sistem pemungutan retribusi daerah

BAB III PEMBAHASAN

C. Gambaran objek penelitian

a. Sejarah DIPENDA

b. Kedudukan,tugas pokok, fungsi, visi dan misi DIPENDA

c. Susunan Organisasi DIPENDA

D. Analisis dan Pembahasan

a. Besar penerimaan pajak daerah dan Retribusi daerah 

terhadap pendapatan asli daerah Surakarta.

b. Perbandingan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi 

daerah terhadap pendapatan asli daerah kota Surakarta.

c. Hambatan yang dihadapi dalam pemungutan dan 

pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah.
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BAB IV PENUTUP

C. Temuan

a. Kelebihan

b. Kelemahan

D. Rekomendasi

a. Kesimpulan

b. Saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PAJAK

a.  Pengertian Pajak

Ada beberapa pengertian pajak yang dikemukakan para ahli 

dan menurut undang-undang, antara lain :

1.  Menurut Undang-Undang No 28 tahun 2007

Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang 

oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 
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langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat.

2. Menurut Prof. Dr. Rachmat Soemitro, SH.( dalam buku Mardiasmo, 

2008:1), Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan 

undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat 

jasa dan imbalan (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan 

dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

3.  Menurut Prof. Dr. M. J. H. Smeets (dalam buku Erly Suandi, 2003)

Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui 

norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa 

adakalanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang 

individual (membiayai pengeluaran umum).

4. Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja (dalam buku Erly 

Suandy, 2003). Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau 

barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma 

hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa 

kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

b. Fungsi Pajak

Salah satu unsur dalam pembiayaan Negara adalah dengan adanya 

pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah. 
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Oleh karena itu dalam pelaksanaanya pajak mempunyai beberapa fungsi 

sebagai berikut:

1. Fungsi Budgetair

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluarannya dalam rangka meningkatkan 

kesejahteraan rakyat.

2. Fungsi Mengatur (Regulerend)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk melaksanakan kebijakan negara 

dalam bidang ekonomi dan sosial serta sebagai alat untuk mencapai 

tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan.

c. Syarat Pemungutan Pajak

Agar syarat pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau 

perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai 

berikut :

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan), sesuai dengan tujuan 

hukum yakni mencapai keadilan sehingga pelaksanaan pemungutan 

harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan 

pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan 

kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya 

yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan 
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keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding 

kepada majelis Pertimbangan Pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat   

yuridis) yang diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2.

3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomi) pemungutan tidak 

boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun 

perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian 

masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial) dengan cara 

menekan biaya pemungutan pajak.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana untuk memudahkan dan 

mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak. 

d.   Tarif pajak

Tarif pajak merupakan alat ukur untuk menilai tingkatan 

besarnya pajak yang harus di  bayar oleh wajib pajak. Secara teoritis 

terdapat 4 (empat) macam tarif pajak , yaitu: 

a. Tarif Proporsional

Tarif pajak yang persentasenya tetap dan tidak tergantung pada 

besarnya dasar pengenaan pajak.

b. Tarif progresif
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Tarif pajak yang persentasenya meningkat, sesuai besarnya dasar 

pengenaan pajak.

c. Tarif Degresif

Tarif pajak yang persentasenya menurun, sesuai meningkatnya 

dasar pengenaan pajak.

d. Tarif tetap

Jumlah atau angkanya tetap, tidak tergantung dasar pengenaan 

pajak. 

B. PAJAK DAERAH

a. Pengertian pajak daerah

Pengertian pajak daerah menurut Undang-undang 34 tahun 

2000 tentang Perubahan Undang-undang nomor 18 Tahun 1997 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  adalah iuran wajib yang 

dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan 

langsung yang seimbang, yang digunakan untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (pasal 

1 ayat 6)

Sementara itu dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 65 tahun 2001 tentang pajak daerah, yang di maksud pajak 

daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau 
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badan kepada daerah atau badan tanpa imbalan langsung yang 

seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

b. Jenis-jenis pajak daerah

Pajak dibagi menjadi 2 (dua) bagian (Mardiasmo, 2008:99), yaitu:

1. Pajak propinsi, terdiri dari:

a. Pajak Kendaraan Bermotor.

b. Bea Balik nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas air.

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air 

Permukaan.

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.
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h. Pajak Lain-lain.

c. Tarif pajak daerah

     Tarif jenis pajak daerah ditetapkan paling tinggi:

1. Pajak Kendaraan Bermotor dan kendaraan di atas air sebesar 5% 

(lima persen).

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air 

sebesar 10% (sepuluh persen).

3. Pajak Bahan Kendaraan Bermotor sebesar 1,5 % (satu setengah 

persen).

4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah anah dan Air 

Permukaan sebesar 20% (dua puluh persen).

5. Pajak Hotel sebesar 10% (sepuluh persen).

6. Pajak Restoran sebesar 35% (tigapuluh lima persen).

7. Pajak Hiburan sebesar 25% (duapuluh lima persen).

8. Pajak Reklame sebesar 25% (duapuluh lima persen).

9. Pajak Penerangan Jalan sebesar 25% (duapuluh lima persen).

10.Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C sebesar 20% (duapuluh 

persen).

11.Pajak Parkir sebesar 20% (duapuluh persen).

d. Sarana Pelaporan Pajak Daerah
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Formulir-formulir isian yang digunakan untuk melaporkan, 

menghitung, membayar, dan menyetorkan pajak daerah yang terutang 

menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah (Kesit, 

2003:77-79), meliputi:

1. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah 

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang disingkat SPTPD adalah 

surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan 

penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan 

perundang-undangan perpajakan daerah.

2.   Surat Setoran Pajak Daerah

Surat Setoran Pajak Daerah, yang dapat disingkat SSPD adalah surat 

yang digunakan wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau 

penyetoran pajak yang terutang ke kas daerah atau ke tempat lain 

yang ditetapan oleh Kepala Daerah.

3. Surat Ketetapan Pajak Daerah

Surat ketetapan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SKPD adalah 

surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang 

terutang.

4. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
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Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang dapat disingkat 

SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah 

pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan 

pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah  

yang masih harus dibayar.

5. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang dapat 

disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan 

tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

6. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat  

SKPDLB adalah surat keputusan yang menetukan jumlah kelebihan 

pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak 

yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

7. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil

   Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang dapat disingkat SKPDN 

adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang 

sama besar dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan 

tidak ada kredit pajak. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



xxx

8. Surat Tagihan Pajak Daerah

Surat Tagihan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SPTD adalah surat 

untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa 

bunga dan/atau denda.

9. Surat Keputusan Pembetulan

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan untuk 

membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan 

dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah 

yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar 

Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat 

Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau Surat Tagihan Pajak Daerah.   

10.Surat Keputusan Keberatan

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan 

terhadap surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan pajak daerah 

kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, 

surat ketetapan pajak daerah nihil atau terhadap pemotongan atau 

pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak
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e. Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah digunakan 2 sistem 

pemungutan pajak daerah (Erly Suandy, 2003) yaitu:

1. Official Assesment System

Pemungutan pajak daerah berdasarkan penetapan Kepala Daerah 

dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau 

dokumen lainya yang dipersamakan.

2. Self Assesment System

Wajib Pajak menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak 

daerah yang terutang. Dokumen yang digunakan adalah Surat 

Pemberitahuan pajak Daerah (SPTPD).

C. RETRIBUSI DAERAH

a. Pengertian Retribusi Daerah

Pengertian retribusi daerah menurut undang-undang nomor 34 

tahun 2000 tentang pajak Daerah dan Retribusi daerah adalah yang 

dimaksud Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai 

pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus 

disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 

kepentingan orang pribadi atau badan.
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b. Jenis-jenis Retribusi Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2001 tantang 

Retribusi Daerah dapat dikelompokan menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang 

disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan 

kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh 

orang pribadi atau badan.

Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum terdiri dari:

a. Retribusi Pelayanan Kesehatan.

b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

c. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.

d. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan 

Akte Catatan Sipil.

e. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.

f. Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum.

g. Retibusi Pengujian Kendaraan Bermotor .

h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
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i. Retribusi Pengambilan Biaya Cetak Peta.

j. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.

2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan 

oleh Pemerintah daerah dengan menggunakan prinsip komersial 

karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri dari: 

a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

b. Retribusi Tempat Pelelangan.

c. Retribusi Terminal.

d. Retribusi Tempat Khusus Parkir.

e. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.

f. Retribusi Penyedotan Kakus.

g. Retribusi Rumah Potong Hewan.

h. Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal.

i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

j. Retribusi Penyeberangan di Atas Air.

k. Retribusi Pengolahan Limbah Air.

l. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
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3 Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan 

tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada 

orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, 

pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan 

pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang 

prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi 

kepentingan umum dan menjaga kelestarian  lingkungan

Jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu tediri dari:

a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

c. Retribusi Izin Gangguan.

d. Retribusi Izin Trayek.

c. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Daerah

Prinsip dan Sasaran penetapan tarif jenis Retribusi Daerah 

(Mardiasmo, 2008:104) adalah sebagai berikut:

1. Retribusi Jasa Umum

Berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya 

penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan 

aspek keadilan.
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2. Retribusi Jasa Usaha

Berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak 

sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha 

swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada 

harga pasar.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya

penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

d. Sarana Pelaporan Retribusi Daerah

Sarana pelaporan pajak daerah berupa surat keterangan yang 

dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah meliputi:

1. Surat Setoran Retribusi Daerah

Surat Setoran retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD adalah 

surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan 

pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah 

atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah

2. Surat Ketetapan Retribusi Daerah

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat dsingkat SKRD adalah 

keputusan yang menetukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
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3. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat 

SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan 

pembayaran retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

4. Surat Tagihan Retribusi Daerah

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD adalah 

surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi 

berupa bunga dan/atau denda.

e. Sistem Pemungutan Retribusi Daerah

Sistem pemungutan Retribusi Daerah (Erly Suandy, 2003) adalah 

Official Assesment System, yaitu Pemungutan Retribusi Daerah 

berdasarkan penetapan Kepala Daerah dengan menggunakan Surat 

Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lainya yang 

dipersamakan.
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BAB III

PEMBAHASAN

A. GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

a. Sejarah DIPENDA

Wilayah Negara Republik Indonesia sangat luas maka tidak 

mungkin jika segala sesuatu diurus oleh pemerintah pusat. Untuk 

mengurus penyelenggaraan pemerintahan sampai ke pelosok daerah 

maka perlu di bentuk suatu Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah 

sama halnya dengan pemerintah pusat memerlukan dana untuk 

membiayai penyelenggaraan pembangunan dan jalannya 

pemerintahan. Penerimaan pemerintah dapat menjadi sumber untuk 

membiayai kegiatan pemerintahan, untuk itu pemerintah selalu 

berusaha menggali sumber dana untuk membiayai pembangunan dan 
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penyelenggaraan pemerintahan. Dalam pelaksanaan otonomi daerah 

dinas daerah adalah unsur pelaksana daerah, salah satu dinas daerah 

yang dibentuk oleh pemerintah Daerah adalah Dinas Pendapatan 

Daerah. Untuk melaksanakan urusan rumah tangga sendiri 

Pemerintah Daerah mempunyai hak–hak untuk menggali pendapatan 

Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah, Dinas 

pendapatan Daerah Kota Surakarta tentunya tidak dapat dipisahkan 

dari sejarah daerah Surakarta sebagai daerah otonom.

Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, sampai 

dengan tahun 1946 di Surakarta terjadi konflik sehubungan adanya 

pertentangan pendapat antara pro dan kontra daerah Istimewa. Hal ini 

dapat diredam untuk sementara oleh pemerintah dengan 

mengeluarkan Surat Penetapan Pemerintah tanggal 15 Juli 1946 

Nomor 16/S-D yang menetapkan Daerah Surakarta untuk sementara 

sebagai daerah karesidenan dan dibentuk Daerah baru dengan nama 

kota Surakarta.

Peraturan tersebut kemudian disempurnakan dengan 

dikeluarkannya Undang–Undang No 16 Tahun 1947 yang menetapkan 

Kota Surakarta menjadi Haminte Kota Surakarta. Kota Surakarta pada 

waktu itu terdiri dari 5 wilayah Kecamatan dan 44 Kelurahan, karena 9 

kelurahan di wilayah Karanganyar belum diserahkan. Baru pada 
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tanggal 9 September 1950 terjadi penyerahan 9 kelurahan tersebut. 

Pelaksana teknis pemerintahan Haminte Kota Surakarta terdiri atas 

jawatan. Jawatan tersebut antara lain Jawatan Sekretariat Umum, 

Keuangan, Pekerjaan Umum, Sosial, Kesehatan, Perusahaan, 

Pamong Praja dan Jawatan Perekonomian. Penerimaan Daerah 

diurusi oleh jawatan Keuangan.

Dengan dikeluarkannya keputusan DPRS Kota besar Surakarta 

No. 4 Tahun 1956 tentang Perubahan Struktur Pemerintahan, maka 

Jawatan Umum diganti menjadi Dinas Pemerintahan Umum ini terbagi 

dalam urusan–urusan dan setiap urusan–urusan ini ada bagian–

bagian.

Dengan adanya perubahan tersebut dapat dilihat bahwa untuk 

penanganan pajak sebagai pendapatan daerah yang sebelumnya 

ditangani oleh Jawatan Keuangan kini ditangani lebih khusus oleh 

Urusan Pajak. Selanjutnya berdasar Surat Keputusan Walikota Kepala 

Daerah Kota Surakarta tanggal 23 Februari 1970 No. 259/X.10/Kp. 70 

tentang Struktur Organisasi Kotamadya Surakarta, urusan-urusan dari 

dinas-dinas di Kotamadya Surakarta termasuk Dinas Kepentingan 

Umum diganti menjadi bagian dan bagian itu membawahi urusan-

urusan sehingga dalam Dinas Pemerintahan Umum, Urusan Pajak 

diganti menjadi Bagian Pajak.
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Menurut Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Kotamadya 

Surakarta tanggal 30 Juni 1972 No.162/Kep./Kdh.IV.Kp.72 tentang 

Penghapusan Bagian Pajak dari Dinas Pemerintahan Umum karena 

bertalian dengan pembentukan dinas baru. Dinas baru tersebut adalah 

Dinas Pendapatan Daerah yang kemudian sering disingkat DIPENDA. 

Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang 

berkedudukan langsung dan bertanggung jawab kepada Walikota. 

Pada saat itu Dipenda dibagi menjadi empat seksi yaitu seksi Umum, 

seksi Pajak Daerah, seksi Pajak Pusat/Propinsi yang diserahkan 

kepada Daerah dan seksi Doleansi/P3 dan Retribusi dan Leges. 

Masing-masing seksi dipimpin oleh Kepala seksi yang dalam 

menjalankan tugasnya langsung di bawah pimpinan dan bertanggung 

jawab kepada Kepala Dipenda.

Tugas pokok Dipenda pada waktu itu adalah sebagai pelaksana 

Walikota di bidang Perencanaan, penyelenggaraan dan kegiatan di 

bidang pengelolaan sektor-sektor yang merupakan sumber 

pendapatan daerah. 

Terbitnya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. KUPD 

7/12/41-101 Tahun 1978 yang mengatur Susunan Organisasi dan Tata 

Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kotamadya Tingkat II 

makin memperjelas keberadaan Dinas Pendapatan Daerah. Struktur 
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Organisasi Dipenda disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam 

Negeri mulai Perda No. 23 Tahun 1981. Menurut Keputusan Menteri 

Dalam Negeri tanggal 26 Mei 1988 No. 473-442 tentang Sistem dan 

Prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah 

lainnya, telah mengakibatkan pembagian tugas dan fungsi dilakukan 

berdasarkan tahapan kegiatan pemungutan pendapatan daerah yaitu 

pendataan, pemetaan, pembukuan dan seterusnya. Sistem dan 

Prosedur tersebut dikenal dengan MAPADA (Manual Pendapatan 

Daerah). Sistem ini diterapkan di Kota Surakarta dengan terbitnya 

Perda No. 24 Tahun 2001 tentang Pedoman Uraian Tugas Dinas 

Pendapatan Daerah Kota Surakarta.

b.   Kedudukan, tugas pokok, fungsi, visi, dan misi DIPENDA.

Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Surakarta adalah 

unsur pelaksana di bidang Pendapatan Daerah, yang dipimpin oleh 

Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab 

kepada Walikota Surakarta.

Dipenda Surakarta mempunyai tugas pokok seperti yang 

tercantum dalam Perda No. 24 Tahun 2001 Bab III, yaitu 

melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dalam 

bidang Pendapatan Daerah dan tugas-tugas lainnya yang 

diserahkan oleh Walikota Surakarta.
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Fungsi Dinas Pendapatan Daerah sebagai berikut:

a. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan tugas-tugas 

lain yang diserahkan oleh Walikota Surakarta kepadanya 

sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

b. Melaksanakan urusan tata usaha.

c. Melakukan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak (WP) 

Daerah dan Retribusi Daerah.

d. Melaksanakan pendataan subyek dan obyek Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB) yang dilaksanakan oleh Dirjen 

Pajak/Direktorat PBB dalam hal menyampaikan dan menerima 

kembali Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) Wajib 

Pajak.

e. Melakukan penetapan besarnya Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah.

f. Melakukan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak 

Terutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat 

Tagihan Pajak (STP) dan sarana administrasi lainnya, yang 

diterbitkan oleh Dirjen Pajak kepada Wajib Pajak serta 

membantu melakukan penyampaian Daftar Himpunan Pokok 

Pajak (DHPP) PBB yang dibuat oleh Dirjen Pajak kepada 

Petugas pemungut PBB yang ada di bawah pengawasannya.
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g. Melakukan pembukuan dan pelaporan atau pemungutan dan 

penyetoran Pajak Daerah serta Pendapatan Daerah lainnya.

h. Melakukan koordinasi dan pengawasan atas penagihan Pajak 

Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Asli Daerah 

lainnya serta penagihan PBB yang dilimpahkan oleh Menteri 

Keuangan kepada daerah.

i. Melakukan perencanaan dan pengendalian operasional di 

bidang pendataan, penetapan dan penagihan Pajak Daerah, 

Retribusi Daerah, Penerimaan Asli Daerah lainnya serta PBB.

j. Melakukan penyuluhan mengenai Pajak Daerah, Retribusi 

Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya serta PBB.

Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta 

sebagai berikut:

a) Visi Dinas Pendapatan Daerah.

Mewujudkan peningkatan Pendapatan Daerah yang optimal 

untuk mendukung pembangunan daerah Surakarta.

b) Misi Dinas Pendapatan Daerah.

1) Peningkatan kapasitas administrasi perpajakan daerah.

2) Pengembangan pola intensifikasi dan ekstensifikasi 

pengelolaan pendapatan daerah.
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3) Peningkatan kualitas pelayanan yang bertumpu pada 

standart pelayanan prima.

4) Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang profesioanal.

c. Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Surakarta

     Struktur organisasi yang baik perlu diterapkan untuk 

mempermudah dalam pengawasan manajemen agar pelaksanaan 

suatu kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Penetapan struktur 

organisasi yang jelas sangat diperlukan sesuai dengan bagian 

masing-masing. Tujuan disusunnya struktur organisasi adalah 

untuk:

a. Mempermudah pelaksanaan tugas dan pekerjaan.

b. Mempermudah pimpinan dalam mengawasi pekerjaan 

bawahan.

c. Mengkoordinasi kegiatan untuk mencapai tujuan.  

d. Menentukan kedudukan seseorang dalam fungsi dan kegiatan,  

sehingga mampu menjalankan tugas yang dibebankan 

kepadanya.

Adapun susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah 

Surakarta adalah sebagai berikut:

1) Kepala Dinas 
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Kepala dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan 

pemerintahan dibidang pendapatan daerah.

2) Bagian Tata Usaha

Bagian tata usaha mempunyai tugas melaksanakan 

administrasi umum, perijinan, kepegawaian dan keuangan 

sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh kepala 

dinas.

Sub bagian tata usaha terdiri dari:

a) Sub Bagian Umum

Sub bagian umum mempunyai tugas melaksanakan 

urusan surat menyurat, kearsipan, panggandaan, 

administrasi perijinan, perjalanan dinas, rumah tangga, 

pengelolaan barang inventaris, pengaturan penggunaan 

kendaraan dinas dan perlengkapannya, hubungan 

masyarakat serta sistem jaringan dokumentasi dan informasi 

hukum.

b) Sub Bagian Kepegawaian 

Bagian kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan 

pengelolaan administrasi kepegawaian.

c) Sub Bagian Keuangan

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



xlvi

Bagian keuangan mempunyai tugas melaksanakan 

pengelolaan administrasi keuangan.

3) Sub Dinas Bina Program

Sub dinas bina program mempunyai tugas menghimpun, 

mengolah dan menyajikan data dan informasi untuk menyusun 

rencana strategis, melaksanakan monitoring, pengendalian 

pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja tahunan serta 

melaksanakan evaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan 

rencana strategis dan rencana kerja tahunan.

Sub dinas bina program, terdiri dari:

a) Seksi Perencanaan

Seksi perencanaan mempunyai tugas mengumpulkan 

data, mengolah, menganalisa dan menyajikan data untuk 

mengembangkan kegiatan dinas, melaksanakan pembinaan 

tata kerja dan tata hubungan kerja serta melaksanakan 

pembinaan penggunaan sarana dan prasarana perpajakan 

daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah.

b) Seksi Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan

Seksi pengendalian evaluasi dan pelaporan mempunyai 

tugas melaksanakan monitoring dan pengendalian, analisa 

dan evaluasi data serta menyusun laporan hasil 
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pelaksanaan rencana strategis dan program kerja tahunan 

dinas

4) Sub Dinas Pendaftaran Pendataan dan Dokumentasi

Sub dinas pendaftaran pendataan dan dokumentasi 

mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan 

bimbingan di bidang pendaftaraan dan pendataan serta 

dokumentasi dan pengolahan data.

Sub dinas pendaftaran pendataan dan dokumentasi, terdiri dari:

a) Seksi Pendaftaran dan Pendataan

Seksi pendaftaran dan pendataan mempunyai tugas 

melaksanakan pendaftaran dan pendataan wajib pajak, 

menetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 

melaksanakan pemeriksaan di lapangan.

b) Seksi Dokumentasi dan Pengolahan data

Seksi dokumentasi dan pengolahan data mempunyai 

tugas mengumpulkan, mengolah data wajib pajak serta 

menyiapkan data potensi pajak dan retribusi.

5) Sub Dinas Penetapan
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Sub dinas penetapan mempunyai tugas melaksanakan 

penghitungan dan penetapan pajak dan retribusi, menghitung 

jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT).

Sub dinas penetapan terdiri dari:

a) Seksi Perhitungan

Seksi perhitungan mempunyai tugas melaksanakan 

penghitungan dan penetapan besarnya pajak dan retribusi.

b) Seksi Penerbitan Surat Ketetapan

Seksi penerbitan surat ketetapan mempunyai tugas 

menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Ketetapan 

Retribusi (SKR) dan surat ketetapan pajak lainnya.

c) Seksi Angsuran

Seksi angsuran mempunyai tugas mengolah dan 

menetapkan besarnya angsuran pajak dan retribusi.

6) Sub Dinas Pembukuan

Sub dinas pembukuan mempunyai tugas menyelenggarakan 

pembukuan penerimaan dan pembukuan persediaan.

Sub dinas pembukuan terdiri dari:

a) Seksi Pembukuan Penerimaan
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Seksi pembukuan penerimaan mempunyai tugas 

mencatat penerimaan, pembayaran setoran pajak dan 

retribusi.

b) Seksi Pembukuan Persediaan

Seksi pembukuan persediaan mempunyai tugas 

mengelola pembukuan, penerimaan dan pengeluaran benda 

berharga.

7) Sub Dinas Penagihan

Sub dinas penagihan mempunyai tugas melaksanakan 

penagihan pajak dan retribusi serta melayani keberatan dan 

permohonan banding, serta pengelolaan penerimaan sumber 

pendapatan lain

Sub dinas penagihan terdiri dari:

a) Seksi Penagihan dan Keberatan

Seksi penagihan dan keberatan mempunyai tugas 

melaksanakan penagihan tunggakan pajak, menyiapkan dan 

mendistribusikan surat-menyurat dan dokumentasi yang 

berhubungan dengan penagihan  serta melayani 

permohonan keberatan dan banding.
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b) Seksi Pengelolaan Penerimaan Sumber Pendapatan Lain

Seksi pengelolaan penerimaan sumber pendapatan lain 

mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah data 

sumber-sumber penerimaan lain di luar pajak daerah dan 

retribusi daerah. 

8) Cabang Dinas 

Cabang dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian 

kepala dinas kepada cabang dinas di kecamatan.

Cabang dinas terdiri dari:

a) Cabang Dipenda I meliputi kecamatan Banjarsari

b) Cabang Dipenda II meliputi kecamatan Jebres dan 

kecamatan Pasar Kliwon

c) Cabang Dipenda III meliputi kecamatan Serengan dan 

kecamatan Laweyan.

9) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional juga diperlukan dalam 

kinerja pada Dipenda karena merupakan pelengkap bagi 

kebutuhan dinas pemerintah daerah kota Surakarta . Kelompok 

jabatan fungsional di lingkungan dinas terdiri dari : pranata 

komputer, arsiparis, pustakawan, auditor, dan pemeriksa pajak. 
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Uraian tugas kelompok jabatan fungsional mengikuti pedoman 

uraian tugas sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

B. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Besar penerimaan pajak daerah dan Retribusi daerah terhadap 

pendapatan asli daerah Surakarta.

Sebelum penulis menyajikan tabel mengenai besarnya 

penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan 

Asli Daerah Surakarta, terlebih dahulu penulis akan menyajikan tabel

Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota surakarta.

Tabel 3.1

Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Kota Surakarta

Tahun anggaran 2004-2008

Tahun Anggaran
Target

RP

Realisasi 

Rp

Persentase

%

2004 58.886.517.223 59.101.372.207 1.00

2005 62.602.084.457 66.052.438.987 1.06

2006 74.709.440.000 78.585.751.288 1.05

2007 88.034.379.000 89.430.977.982 1.02

2008 96.199.901.000 102.989.919.269 1.07

Jumlah 380.432.321.690 396.160.459.733 5.02
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Rata-rata 76.086.464.338 79.232.091.947 1.04

Sumber: DIPENDA KOTA SURAKARTA

Persentase Pendapatan Asli Daerah di atas di dapat dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut:

     Realisasi Pendapatan
Persentase Penerimaan =        X 100%

       Target Pendapatan

Tahun 2004 Target Pendapatan Asli Daerah Rp 58.886.517.223,  

realisasinya sebesar Rp 59.101.372.207, Target Pendapatan Asli Daerah 

untuk tahun 2005 mencapai Rp 62.602.084.457, realisasinya     sebesar  

Rp 66.052.438.987, Target Pendapatan Asli Daerah untuk tahun 2006 

mencapai Rp 74.709.440.000, sedangkan realisasinya mencapai Rp 

78.585.751.288, Target Pendapatan Asli Daerah untuk tahun 2007 

mencapai Rp 88.034.379.000, dan realisasinya sebesar Rp 

89.430.977.982, Target Pendapatan Asli Daerah untuk tahun 2008 

mencapai  Rp 96.199.901.000, sedangkan realisasinya sebesar Rp 

102.989.919.269. jumlah target dan realisasi PAD masing-masing 

sebesar Rp 380.432.321.690 dan Rp 396.160.459.733 rata-rata sebesar 

Rp 76.086.464.338 untuk targetnya, sedangka realisasinya sebesar Rp 

79.232.091.947.
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Target PAD dalam tahun angaran 2004 sampai dengan 2008

mengalami kenaikan setiap tahunya, jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa 

kenaikan tesebut dapat disebabkan oleh meningkatnya penerimaan Pajak 

Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah yang 

dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

a. Pajak Daerah

Tabel mengenai target dan realisasi penerimaan PAD di Kota 

Surakarta tahun anggaran 2004 sampai dengan tahun anggaran 2008 

telah penulis sajikan, maka untuk selanjutnya penulis akan menyajikan 

tabel mengenai penerimaan Pajak Daerah terhadap PAD di Kota 

Surakarta tahun anggaran 2004 sampai dengan tahun 2008.

Tabel 3.2

Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah 

Kota Surakarta 

Tahun Anggaran 2004-2008

Tahun 

Anggaran

Penerimaan

Pajak Daerah 

Penerimaan

PAD

Persentase

Penerimaan

%

2004 Rp 27.395.764.287 Rp. 59.101.372.207 0.46

2005 Rp. 29.089.219.883 Rp. 66.052438.987 0.44

2006 Rp. 35.589.765.500 Rp. 78.585.751.288 0.45

2007 Rp. 41.404.082034 Rp. 89.430.977.982 0.46

2008 Rp. 46.855.622.021 Rp. 102.989.919.269 0.45

jumlah Rp. 180.334.453.725 Rp 396.160.459.733 2.27

Sumber: DIPENDA KOTA SURAKARTA
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Dalam menghitung persentase penerimaan pajak daerah terhadap 

Pendapatan Asli Daerah, dapat dihitung dengan menggunakan rumus 

yaitu persentase penerimaan sama dengan jumlah keseluruhan 

penerimaan pajak daerah di bagi dengan jumlah keseluruhan penerimaan 

PAD dan dikalikan seratus persen (100%), 

bila dijabarkan adalah sebagai berikut:

Penerimaan Pajak Daerah
Persentase Penerimaan = X 100%

      Penerimaan PAD

Dari tabel di atas dapat dihitung sebagai berikut ini.

1. Tahun Anggaran 2004

Persentase Penerimaan = %100
207.372.101.59

287.764.395.27
X

  = 0.46 %

2. Tahun Anggaran 2005

Persentase Penerimaan = %100
987.438.052.66

883.219.089.29
X

  = 0.44%

3. Tahun Anggaran 2006

Persentase Penerimaan = %100
288.751.585.78

500.765.589.35
X

  = 0.45%
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4. Tahun Anggaran 2007

Persentase Penerimaan = %100
982.977.430.89

034.082.404.41
X

  = 0.46%

5. Tahun Anggaran 2008

Persentase Penerimaan = %100
269.919.989.102

021.622.855.46
X

  = 0.45%

Pada tahun anggaran 2004 penerimaan pajak daerah sebesar Rp 

27.395.764.287 penerimaan PAD sebesar Rp 59.101.372.207 dengan 

persentase penerimaan sebesar 0.46%. TAhun anggaran 2005 

penerimaan pajak daerah sebesar Rp29089.219.883 penerimaan PAD 

sebesar Rp 66.052.438.987 dengan persentase penerimaan sebesar 

0.44%. Tahun anggaran 2006 penerimaan pajak daerah sebesar Rp 

35.589.765.500 penerimaan PAD sebesar Rp 78.585.751.288 dengan 

persentase penerimaan sebesar 0.45%. Tahun anggaran 2007 

penerimaan pajak daerah sebesar Rp 41.404.082.034 penerimaan PAD 

sebesar Rp 89.430.977.982 dengan persentase penerimaan 0.46%. 

Tahun anggaran 2008 penerimaan pajak sebesar Rp 46.855.622.021 

penerimaan PAD sebesar Rp 102.989.919.269 dengan persentase 

penerimaan 0.45%
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Hal ini dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak daerah terhadap 

PAD di Kota Surakarta, untuk tahun anggaran 2004 sampai dengan 2008 

mengalami kenaikan setiap tahunya. Kenaikan tersebut dapat disebabkan 

oleh meningkatnya penerimaan pajak daerah.

b. Retribusi Daerah

tabel penerimaan pajak daerah terhadap PAD di Kota Surakarta 

tahun anggaran 2004 sampai dengan tahun 2008 telah penulis sajikan 

beserta uraian singkatnya, kemudian penulis akan menyajikan tabel

mengenai Retribusi Daerah terhadap PAD di Kota Surakarta untuk 

tahun 2004 sampai dengan 2008.

Tabel 3.3

Penerimaan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Kota Surakarta

Tahun Anggaran 2004-2008

Tahun

Anggaran

Penerimaan

Retribusi Daerah

Rp

Penerimaan 

PAD

Rp

Persentase 

Penerimaan

Rp

2004 28.485.132.866 59.101.372.207 0.48

2005 30.327.843.198 66.052.438.987 0.46

2006 31.738.906.507 78.585.751.288 0.40

2007 33.359.233.949 89.430.977.982 0.37
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2008 39.447.439.832 102.989.919.269 0.38

Jumlah 163.358.556.352 396.160.459.733 2.10

Sumber: DIPENDA KOTA SURAKARTA

Persentase penerimaan Retribusi Daerah terhadap PAD di kota 

Surakarta pada tabel di atas, untuk setiap tahunya yaitu dari tahun 

anggaran 2004 sampai dengan 2008 dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut.

Penerimaan Retribusi Daerah
Persentase Penerimaan =        X 100%

Penerimaan PAD

Dari tabel di atas maka didapat penghitungan sebagai berikut ini:

1. Tahun Anggaran 2004

Persentase Penerimaan = %100
207.372.101.59

866.132.485.28
X

  = 0.48%

2. Tahun Anggaran 2005

Persentase Penerimaan = %100
987.438.052.66

198.843.327.30
X

  = 0.46%

3. Tahun Anggaran 2006
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Persentase Penerimaan = %100
288.751.585.78

507.906.738.31
X

  = 0.40%

4. Tahun Anggaran 2007

Persentase Penerimaan = %100
269.919.989.102

439832,447.33
X

  = 0.37%

5. Tahun Anggaran 2008

Persentase Penerimaan = %100
269.919.989.102

832.439.447.39
X

  = 0.38%

Berdasarkan penghitungan di atas maka dapat dijelaskan bahwa pada 

tahun anggaran 2004 penerimaan retribusi daerah sebesar 

28.485.132.866 dan penerimaan PAD sebesar Rp 59.101.372.207 

dengan persentasenya sebesar 0.48%. Tahun anggaran 2005 

penerimaan retribusi daerah Rp 30.327.843.198 dan penerimaan PAD 

sebesar Rp 66.052.438.987 dengan persentase 0.46%. Tahun anggaran 

2006 penerimaan retribusi daerah sebesar Rp 31. 738.906.507 dan 

penerimaan PAD sebesar Rp 78.585.751.288 dengan persentase 0.40%. 

Tahun anggaran 2007 penerimaan retribusi daerah sebesar Rp 
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33.359.233.949 dan penerimaan PAD sebesar Rp 89.430.977.982 

dengan persentase 0.37%. Tahun anggaran 2008 penerimaan retribusi 

daerah sebesar Rp 39.447.439.832 dan penerimaan PAD sebesar Rp 

102.989.919.269 dengan persentase 0.38%.

Kesimpulanya bahwa penerimaan Retribusi Daerah terhadap 

Pendapatan Asli Daerah di Kota Surakarta, untuk tahun anggaran 2004

sampai dengan 2008 mengalami kenaikan setiap tahunya. Kenaikan 

tersebut dapat disebabkan oleh upaya dan kerja keras yang benar-benar 

dioptimallkan oleh Dinas Pendapatan Daerah di Kota Surakarta.

2. Perbandingan Penerimaan Pajak Daerah dengan Retribusi Daerah 

Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Surakarta.

Dari uraian di atas mengenai besarnya penerimaan Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah yang telah dijelaskan maka penulis 

dapat membandingkan penerimaan Pajak Daerah terhadap 

Pendapatan Asli Daerah di Kota Surakarta tahun anggaran 2004 

sampai dengan 2008. Dalam hal ini penulis perlu menyajikan tabel 

mengenai Perbandingan Penerimaan Pajak Daerah dengan Retribusi 

Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Surakarta tahun 

anggaran 2004 sampai dengan 2008 dalam bentuk tabel berikut ini.
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Tabel 3.4

Perbandingan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Kota Surakarta

Tahun Anggaran 2004-2008

Tahun 

Anggaran

Persentase Pajak Daerah

Terhadap PAD

Persentase Retribusi 

Daerah Terhadap PAD

2004 0.46 0.48

2005 0.44 0.46

2006 0.45 0.40

2007 0.46 0.37

2008 0.45 0.38

Jumlah 2.27 2.10

Sumber: DIPENDA KOTA SURAKARTA

Pada tabel 3.4 dijelaskan bahwa persentase Pajak Daerah 

terhadap PAD tahun 2004 sebesar 0.46%, persentase Retribusi 

Daerah terhadap PAD sebesar 0.48%. Tahun 2005 persentase Pajak 

Daerah terhadap PAD sebesar 0.44%, persentase Retribusi Daerah 

terhadap PAD sebesar 0.46. Tahun 2006 persentase Pajak Daerah 

terhadap PAD sebesar 0.45%, persentase Retribusi Daerah terhadap 

PAD sebesar 0.40%. Tahun 2007 persentase Pajak Daerah terhadap 

PAD sebesar 0.45%, persentase Retribusi Daerah terhadap PAD 

sebesar 0.38%. Tahun 2008 persentase Pajak Daerah terhadap PAD 

sebesar 0.45%, persentase Retribusi Daerah terhadap PAD sebesar 

0.38%.
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Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

besarnya persentase pajak daerah dibadingkan dengan persentase 

retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Surakarta 

untuk tahun anggaran 2006, 2007, 2008, Persentase pajak daerah 

lebih besar dibandingkan retribusi daerah, tetapi pada tahun anggaran 

2004 dan 2005 persentase retribusi daerah lebih besar dibandingkan 

dengan pajak daerah. Hal ini dapat disebabkan oleh adanya 

peningkatan penerimaan dari retribusi daerah.

Kesimpulanya, perbandingan penerimaan Pajak Daerah 

dengan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota 

Surakarta untuk tahun anggaran 2004 sampai dengan 2008, untuk 

pajak daerah persentasenya lebih besar dibandingkan dengan 

retribusi daerah.

3. Hambatan yang Dihadapi dalam Pemungutan dan Pengelolaan 

dan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Memperhatikan prosedur dan mekanisme pengelolaan Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah yang transparan dan jelas, tidaklah 

berarti dalam pemungutan dan pengelolaan Pajak Daerah dan 

Retribusi aerah sudah pasti akan berjalan baik namun dalam 

pelaksanaanya masih sering mengalami atau di jumpai hambatan dari 

berbagai pihak baik hambatan yang bersifat internal maupun yang 
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bersifat eksternal. Adapun hambatan-hambatan tersebut dapat 

dikemukakan sebagai berikut:

a. Hambatan yang bersifat internal

Hambatan yang bersifat internal dalam pemungutan dan 

pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bersumber dari 

dalam organisasi pemerintah Kota Surakarta yang disebabkan oleh 

hal-hal antara lain adalah:

1. Perkembangan inteletual dan moral aparat pengelola Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah.

2. Kurangnya koordinasi antara lain unit pemungut dan pengelola 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan unit-unit yang 

terkait.

3. Kurangnya kesadaran petugas DIPENDA untuk memberikan 

sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat.

4. Kurangnya pelayanan yang  baik dari petugas terhadap Wajib 

Pajak yang ingin membayar Pajak Daerah di DIPENDA 

Surakarta.

b.  Hambatan yang bersifat eksternal

Hambatan yang bersifat eksternal dalam pemungutan dan 

pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap 
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Pendapatan Asli dari luar organisasi Pemerintahan Kota Surakarta 

yang disebabkan oleh hal-hal antara lain adalah:

1. Perkembangan inteletual dan moral masyarakat untuk 

membayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah belum 

sepenuhnya tertanam dalam masyarakat.

2. Rendahnya Income perkapita masyarakat.

3. Adanya usaha peningkatan beban Pajak Daerah oleh 

masyarakat sesuai ketentuan maupun tidak sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan

4. Sumber Daya Manusia yang rendah.

5. Ada sebagian masyarakat yang tidak mau mengerti tentang 

kewajiban mebayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

6. Kurangnya pemahaman tentang peraturan-peraturan Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah oleh masyarakat.

BAB IV

PENUTUP

A. TEMUAN
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Berdasarkan analisis data yang penulis sajikan, maka penulis 

menemukan beberapa kelebihan dan kelemahan sebagai berikut ini:

a. Kelebihan

1. Adanya otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab 

dapat semakin meningkatkan PAD khususnya dari pajak daerah 

dan retribusi daerah.

2. Dengan mengetahui besarnya penerimaan Pajak daerah dan 

retribusi daerah maka penulis dapat membandingkan besarnya 

presentase pajak daerah dan retribusi daerah terhadap 

Pendapatan Asli Daerah Surakarta 

3. Besarnya presentase penerimaan retribusi daerah untuk tahun 

anggaran 2004 dan tahun anggaran 2005 lebih besar dibandingkan 

dengan presentase peneriman pajak daerah tahun anggaran 2004 

dan tahun anggaran 2005.

4. Dengan mengetahui besarnya persentase pajak daerah dan 

retribusi daerah, penulis dapat mengetahui bahwa persentase 

penerimaan pajak daerah lebih besar dibandingkan dengan 

persentase penerimaan retribusi daerah.

5. Realisasi PAD selalu lebih besar dibandingkan dengan target yang 

sudah direncanakan.
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6. Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah tehadap total 

pendapatan asli daerah cukup besar, sehingga Pemerinah 

Kota Surakarta tidak terlalu bergantung pada pemerintah pusat.

7. Kenaikan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah 

merupakan hasil kerja keras DIPENDA Surakarta

b. Kelemahan

1. Persentase penerimaan Reribusi daerah untuk tahun anggaran

2006, 2007, dan 2008 tidak bisa melebihi penerimaan pajak daerah 

terhadap PAD.

2. Persentase penerimaan retribusi daerah dari tahun 2004 sampai 

dengan tahun 2007 selalu mengalami penurunan karena realisasi 

dari target yang telah di buat tidak mengalami kenaikan yang 

diharapkan, bahkan di tahun anggaran 2006 dan tahun anggaran 

2007 realisasi pendapatan mengalami minus atau lebih kecil dari 

target pendapatan yang telah dicanangkan.

3. Persentase penerimaan pajak daerah terhadap PAD untuk tahun 

anggaran 2004 sampai dengan tahun 2008 lebih kecil yaitu 

sebesar 2.10% dari jumlah persentase penerimaan retribusi daerah 

terhadap PAD.

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



lxvi

4. Kurangnya sosialisasi atau penyuluhan dari petugas DIPENDA 

kepada masyarakat.

5. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam kewajibanya untuk 

membayar pajak daerah dan retribusi daerah.

B. REKOMENDASI

Berdasarkan analisis data dan temuan yang diungkapkan penulis, 

maka penulis dapat menarik kesimpulan dan memberikan saran kepada 

Dinas Pendaatan Daerah Kota Surakarta. Kesimpulan dan saran tersebut 

adalah sebagai berikut:

a. Kesimpulan

Setiap daerah memiliki wewenang dan kewajiban untuk menggali 

sumber keuanganya dengan meakukan segala upaya untuk 

meningkatkan pendapatan asli daerah. Pajak daerah dan retribusi 

daerah merupakan pendapatan asli daerah yang mampu memberikan 

konstribusi yang cukup besar. Dalam analisis dan pembahasan 

penulis memberi penjelasan mengenai penerimaan pajak daerah dan 

retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kota Surakarta. 

Jumlah penerimaan pajak daerah untuk tahun anggaran 2004 sampai 

dengan tahun anggaran 2008 sebesar     Rp 180.334.453.725,- ini 

lebih besar dibandingkan dengan penerimaan retribusi daerah 
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terhadap pendapatan asli daerah yaitu sebesar Rp 163.358.556.352,-. 

Hal ini dikarenakan obyek dari pajak daerah itu sendiri yang cukup 

banyak dan luas sehinga memberikan konstribusi yang besar.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis memberikan 

penjelasan bahwa perbandingan jumlah presentase penerimaan pajak 

daerah dengan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah 

untuk tahun anggaran 2004 sampai dengan tahun anggaran 2008 

masing-masing sebesar 2.27% dan 2.10%. perlu diketahui bahwa 

persentase penerimaan retribusi daerah terhadap pendapatan asli 

daerah untuk tahun anggaran 2004 sampai dengan 2007 selalu 

mengalai penurunan, penyebab penurunan persentase  penerimaan 

retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah adalah:

1. Adanya tunggakan-tunggakan pembayaran retribusi daerah 

kepada DIPENDA.

2. Rendahnya income perkapita masyarakat.

3. Kurangnya kerja keras unit pemungut dan pengelola retribusi 

daerah, sebagian unit pemungut tidak memungut retribusi daerah 

sesuai dengan tarif yang telah ditentukan.

Penyebab-penyebab penurunan penerimaan retribusi daerah 

tersebut dapat mengakibatkan pemasukan terhadap pendapatan asli 

daerah menjadi kecil. Dampak dari pemasukan pendapatan asli 
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daerah menjadi kecil yaitu proses pembangunan daerah akan 

terhambat dan pelaksanaan otonomi daerah dapat dikatakan tidak 

berhasil.

Penulis juga menyimpulkan bahwa hambatan yang dihadapi 

DIPENDA dalam pemungutan dan pengelolaan pajak daerah dan 

retribusi daerah bukan hanya faktor dari luar atau masyarakat tetapi 

juga dari dalam petugas pemungut dan pengelola pajak daerah dan 

retribusi daerah itu sendiri. Pemungut pajak daerah dan retribusi 

daerah kurang memberikan penyuluhan-penyuluhan atau sosialisasi 

kepada masyarakat tentang pajak daerah dan retribusi daerah 

sehingga masyarakat kurang pemahamanya tentang peraturan-

peraturan dan kewajibanya dalam membayar pajak daerah dan 

retribusi daerah terutama bagi masyarakat yang mempunyai sumber 

daya manusia yang rendah. Kurangnya pemahaman masyarakat 

terhadap peraturan-peraturan dan kewajiban membayar pajak daerah 

dan retribusi daerah akan mengakibatkan usaha-usaha masyarakat 

untuk meringankan beban pajak daerah dan retribusi daerah tidak 

sesuai dengan ketentuan.

b. Saran
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Upaya meningkatkan kemampuan penerimaan daerah, 

khususnya penerimaan dari pendapatan asli daerah harus diarahkan 

pada usaha-usaha yang terus-menerus dan berlanjut agar pendapatan 

asli daerah tersebut terus meningkat, adapun saran yang dapat 

penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Terhadap penurunan persentase penerimaan retribusi daerah dari 

tahun anggaran 2004 sampai dengan tahun anggaran 2007 perlu 

ditindak tegas oleh Pemerintah Kota Surakarta dalam hal ini adalah 

oleh Dinas Pedapatan Daerah.

2. Upaya peningkatan retribusi daerah tersebut dapat ditempuh 

melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi.

3. Hendaknya dalam menentukan target sebaiknya mengacu pada 

potensi pajak daerah dan retribusi daerah tersebut bukan mengacu 

pada incremental.

4. Upaya yang lebih keras dalam pemungutan pajak daerah dan 

retribusi daerah oleh pegawai DIPENDA.
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