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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat efektivitas dan efisiensi penerimaan 

pajak daerah di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang. Data yang dipakai berupa hasil wawancara 

kepada responden langsung yang ada di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang. Teknik 

pengambilan data yang digunakan untuk mengetahui bagaiamana efektivitas dan efisiensi penerimaan 

pajak di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang adalah dengan observasi langsung, dokumentasi 

dan wawancara. Hasil dari  penelitian adalah adanya penurunan rasio efektivitas dari tahun 2013 ke 

tahun 2014 yang disebabkan kenaikan target penerimaan yang tidak disertai kenaikan rasio pajak 

pada pajak restaurant, pajak hiburan,pajak penerangan jalan,pajak BPHTB, PBB dan rasio efisiensi 

setiap tahunnya mengalami kenaikan dikarenakan biaya pengeluaran yang semakin besar setiap 

tahunnya. 

 

Keywords: Efektivitas dan Efisiensi Penerimaan Pajak Daerah 

 

PENDAHULUAN 

 Kemajuan yang pesat, khususnya dibidang ekonomi telah menjadikan Kota Malang menjadi 

kota terbesar kedua di Jawa Timur. Sejalan dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah yang dimana 

suatu daerah diberikan kewenangan untuk menggali sumber-sumber potensi pendapatan asli daerah 

untuk digunakan guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Pajak Daerah merupakan salah satu 

sumber Pendapatan Asli Daerah yang dalam pengelolaannya di Kota Malang berpedoman pada 

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 34 Tahun 

2000 (Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) dan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 

(Tentang Pajak Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang 

perubahan atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah). 

 Pajak Daerah menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata 

Cara Perpajakan Pasal 1 adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau 

badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan 

secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran 

rakyat. 
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 Kota Malang melalui Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang merupakan objek penelitian 

yang menarik, dikarenakan daerah ini terus meningkatkan aparatur daerahnya, terlihat dari Laporan 

Realisasi  Penerimaan Pajak Daerah Kota Malang tahun anggaran 2013 sampai 2015, juga sumbangan 

Penerimaan Pajak Daerah  yang cenderung meningkat di tahun 2013-2015 dari pajak hotel, pajak 

restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak air tanah, BPHTB, PBB dan 

pendapatan lain-lain yang sah. Akan tetapi terjadi penurunan pada tingkat efektivitas di tahun 2014 

sebesar 5,7%.  Peningkatan pajak daerah diharapkan akan mengurangi ketergantungan terhadap 

pembiayaan dari pusat sehingga mampu meningkatkan otonomi dan keleluasaan daerah. Berdasarkan 

latar belakang masalah di atas, pengelolaan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban 

terhadap publik yang merupakan stakeholder perlu menjadi perhatian agar dana yang ada digunakan 

tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, berkaitan langsung dengan kebijakan 

keuangan, pemerintah daerah harus mengoptimalkan anggaran secara efisien dan efektif, yang menjadi 

permasalahan adalah bagaimana tingkat efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah pada 

Dinas Pendapatan Daerah  Kota Malang. Berdasarkan pengamatan Penulis dapat merumuskan masalah 

yaitu “Bagaimana tingkat efektivitas dan efisiensi penerimaan pajak daerah di Dinas Pendapatan 

Daerah Kota Malang ?” 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Perpajakan 

 Pengertian Pajak menurut Undang-Undang pasal 1 angka 1  Undang-Undang  nomor  6  tahun  

1983  tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata Cara  Perpajakan sebagaimana  telah  diubah  beberapa  

kali  dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2009, sebagai berikut :  

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 langsung. Menurut  Rochmat  Soemitro  (dalam  Suandy,  

2011)  dalam  bukunya Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan adalah sebagai 

berikut:  

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang mempunyai dua fungsi (Mardiasmo 2011: 1), yaitu 

: 

1) Fungsi anggaran (budgetair) sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-

pengeluarannya. 

2) Fungsi mengatur (regulerend) sebagai alat pengatur atau melaksanakan pemerintah dalam bidang 

sosial ekonomi 
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Berdasarkan pengertian pajak yang dijelaskan oleh  beberapa  ahli  diatas  bahwa pajak, Secara 

teoritis dan praktis dapat dilihat bahwa pajak  memiliki beberapa fungsi dalam kehidupan negara dan 

masyarakat.  Menurut Waluyo   (2008:6) terdapat dua fungsi pajak, yaitu: 

1. Fungsi Penerimaan (Budgeter)  

Pajak berfungsi sebagai sumber dan yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-

pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh:   dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan 

dalam negeri. 

2. Fungsi Mengatur (Reguler) 

Pajak berfungsi sebagai alat untuk megatur atau melaksanakan  kebijakan di bidang sosial dan 

ekonomi. Sebagai contoh:  dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman  keras, dapat   

ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah 

Pembagian pajak dibagi menjadi tiga  (Suandy, 2011:35) yaitu :  

1. Pembagian Pajak berdasarkan Golongannya :  

a. Pajak Langsung  

Pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus ditanggung  sendiri oleh Wajib Pajak yang 

bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Misalnya : Pajak Penghasilan (PPh).   

b. Pajak Tidak Langsung  

Pajak tidak langsung adalah pajak  yang bebannya  dapat dialihkan atau digeser kepada pihak 

lain sehingga sering disebut juga  sebagai pajak tidak langsung. Misalnya: Pajak Pertambahan   

Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.   

2. Pembagian Pajak berdasarkan sifatnya :  

a. Pajak Subjektif  

Pajak Subjektif adalah pajak yang memperhatikan  kondisi/ keadaan wajib pajak. Dalam 

menentukan pajaknya harus ada  alasan-alasan objektif yang berhubungan erat dengan keadaan 

materialya, yaitu gaya pikul.  Gaya  pikul  adalah  kemampuan  Wajib Pajak memikul pajak 

setelah dikurangi biaya hidup minimum.  

b. Pajak Objektif  

Pajak Objektif adalah pajak yang pada awalnya memperhatikan objek yang menyebabkan 

timbulnya kewajiban membayar,  kemudian baru dicari subjeknya baik orang pribadi maupun 

badan. Jadi, dengan perkataan lain pajak objektif adalah  pengenaan pajak yang hanya 

memperhatikan kondisi objeknya saja.   

3. Pembagian Pajak berdasarkan wewenang pemungutnya :   

a. Pajak Pusat/Negara  

Pajak Pusat/Negara adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat 

yang pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak. 
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Pajak  Pusat diatur dalam undang-undang dan hasilnya akan masuk ke  Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (APBN).  

b. Pajak Daerah  

Pajak Daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada  pada Pemerintah Daerah yang 

pelaksanaannya dilakukan oleh   Dinas Pendapatan Daerah. Pajak  daerah  diatur  dalam  

undang-undang  dan hasilnya  akan  masuk  ke  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah 

(APBD).  

Jenis  Pajak  Daerah  yang  diatur  dalam  Peraturan  Daerah  Nomor  1 Tahun 2011 sebagai berikut :  

1. Pajak Hotel  

Setiap pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran  dipungut pajak dengan nama Pajak 

Hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa  terkait lainnya 

dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga  motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma 

pariwisata,  pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah 

kamar lebih dari 10  (sepuluh). Tarif  pajak  hotel yang ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).   

2. Pajak Restoran  

Setiap pelayanan yang disediakan restoran dengan   pembayaran dipungut pajak dengan nama 

Pajak Restoran.  Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau  minuman dengan dipungut 

bayaran, yang mencakup juga   rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya   

termasuk jasa boga/katering. Tarif pajak restoran yang ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).   

3. Pajak Hiburan  

Setiap penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran, maka dipungut pajak dengan nama 

Pajak Hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan  dan/atau  keramaian 

yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Tarif  pajak hiburan yang tertinggi ditetapkan sebesar 

40% (empat puluh persen).   

4. Pajak Reklame  

Setiap penyelenggaraan Reklame dipungut pajak dengan  nama  Pajak Reklame. Reklame adalah 

benda, alat, perbuatan atau  media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang  untuk  tujuan 

komersial memperkenalkan menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum 

terhadap  barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan atau 

dinikmati oleh umum. Tarif  pajak reklame yang ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).   

5. Pajak Penerangan Jalan  

Setiap penggunaan tenaga listrik yang diperoleh dari sumber  lain dipungut pajak dengan nama 

Pajak Penerangan Jalan.  Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas  penggunaan tenaga  listrik, 

baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari   sumber  lain. Tarif  pajak  hotel yang 

ditetapkan sebesar 8% (delapan persen). 
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6. Pajak Parkir  

Setiap penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik  yang disediakan berkaitan dengan 

pokok usaha maupun yang   disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat  

penitipan  kendaraan bermotor, dipungut  pajak  dengan  nama  Pajak Parkir. Pajak Parkir adalah 

pajak atas penyelenggaraan  tempat parkir di luar badan  jalan, baik yang disediakan   berkaitan 

dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat 

penitipan  kendaraan bermotor. Tarif pajak parkir yang ditetapkan  sebesar  20%  (dua  puluh  

persen).   

7. Pajak Air Tanah  

Setiap  pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah dipungut  pajak dengan nama Pajak Air  

Tanah. Air Tanah adalah air  yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan 

tanah. Tarif pajak air tanah yang ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).   

8. Pajak Sarang Burung Walet  

Setiap kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang  burung wallet dipungut pajak dengan 

nama Pajak Sarang  Burung Walet. Burung Walet adalah satwa yang termasuk  marga collocalia 

yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta dan collocalia linchi. Tarif  

pajak  sarang burung wallet yang ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).   

Ciri- Ciri Yang Melekat pada Definisi Pajak  

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. 

2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat di tunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh 

pemerintah. 

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

4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih 

terdapat surplus, digunakan untuk membiayai public investment.  

 

METODE  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan menggunakan 

pendekatan study kasus. Penelitian ini berlokasi di Dinas Pendapatan Kota Malang. Teknik analisis 

yang digunakan adalah teknik wawancara dan dokumentasi dari data sekunder di Dinas Pendapatan 

Kota Malang. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tabel 1.  

Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2013-2015  

Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang 
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Tahun 

Anggaran  
Target (Rp) Realisasi (Rp) 

Rasio 

Efektivitas 
Keterangan 

2013 210,287,899,778.18 238,499,748,161.57 113.42% Sangat Efektif 

2014 260,000,000,000.00 280,076,794,369.87 107.72% Sangat Efektif 

2015 272,000,000,000.00 316,814,967,743.76 116.48% Sangat Efektif 

Sumber: Data diolah peneliti 

 

 

 

Tabel 

1 menunjukkan 

hasil perhitungan 

untuk mengetahui 

Rasio Efektivitas. Pada kolom pertama mencantumkan tahun anggaran yaitu tahun 2013 sampai 

2015 dan pada kolom kedua dan ketiga adalah Target dan Realisasi yang merupakan Target  

penerimaan pajak daerah dan Realisasi Penerimaan pajak daerah. Secara keseluruhan, rata-rata 

tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang 

selama tahun anggaran 2013 sampai dengan tahun 2015 pada persentase 116.48% dan dinyatakan 

sangat efektif. Hal ini menunjukan kinerja pemerintah dalam merealisasikan pendapatan asli 

daerah berdasarkan potensi riil daerah dalam tahun anggran 2013-2015 sudah sangat baik. 

Tingkat efektivitas Penerimaan pajak daerah Kota Malang tahun anggaran 2013-2015 

diuraikan sebagai berikut 

a. Pada tahun 2013, rasio efektivitas Kota Malang sebesar 113.42% Kinerja keuangan Kota 

Malang berdasarkan rasio efiektivitas penerimaan pajak daerah  tergolong sangat efektif  

karena berada dalam kisaran lebih dari 100%. Hal tersebut menggambarkan pencapaian 

Penerimaan pajak daerah Kota Malang tahun 2013 melampaui target yang telah di tetapkan 

sebesar Rp 210.287.899.778,18 dan Realisasi penerimaan pajak daerah tahun 2013 sebesar 

Rp 238.499.748.161,57.  

b. Pada tahun 2014 mengalami penurunan presentase dari tahun 2013 yaitu dari 113.42% turun 

menjadi 107.72% tetapi hal tersebut tidak mempengaruhi ke efektivitas karena masih lebih 

dari 100% jadi melebihi target dari Rp.260.000.000.000,00 dan Realisasi tahun 2014 

Rp.280.076.749.369,87. 

c. Pada tahun 2015 rasio efektivitas mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 8.75% yaitu 

dari 107.72 % menjadi 116.48% hal tersebut menunjukkan rasio efektivitasnya sangat efektif 

dari target Rp 272.000.000.000,00 dan Realisai tahun 2015 Rp 316.814.967.743,76. 

Keterangan Persentase 

Sangat efektif > 100 

Efektif 100 

Cukup efektif 90 – 99 

Kurang efektif 75 – 89 

Tidak efektif < 75 
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d. Selisih rasio efektivitas dari tahun 2013 ke tahun 2014 yaitu 113,42% ke 107,72% berarti 

mengalami penurunan presentase rasio efektivitas karena adanya penurunan rasio penerimaan 

pajak daerah sebagai berikut : 

Tabel 2.  

Penurunan Rasio di tahun 2014 

Uraian Rasio Tahun  2013 2014 Selisih 

Pajak Restaurant 118,85% 106,58% 12,27% 

Pajak Hiburan 118,30% 110,84% 7,46% 

Pajak Penerangan Jalan 107,64% 106,22% 1,42% 

Pajak BPHTB 116,50% 102,54% 13,96% 

PBB 104,80% 100,02% 4,78% 

Sumber: Data diolah peneliti 

Berdasarakan  data tersebut menggambarkan penurunan rasio efektivitas dari tahun 2013 

ke tahun 2014, pada dasarnya kinerja Dispenda tersebut sangat baik walaupun rasio efektivitasnya 

pada tabel diatas menunjukkan penurunan tetapi masih melampaui dari target yaitu lebih dari 

100% dan Realisasi Penerimaannya juga mengalami kenaikan, faktor yang menyebabkan 

penurunan rasio efektivitas di tahun 2014 menurun di bandingkan tahun 2013 karena adanya 

kenaikan Target penerimaan pajak daerah di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang tersebut, dan 

tidak disertai kenaikan rasio pajak pada pajak restaurant ,pajak hiburan,pajak penerangan 

jalan,pajak BPHTB, PBB sehingga rasio efektivitas di tahun 2014 mengalami penurunan. 

Tabel 3.  

Tingkat Efisiensi Penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2013-2015  Dinas Pendapatan 

Daerah Kota Malang 

Tahun 

Anggaran 

Biaya Pemungutan 

Pajak (Rp) 
Realisasi ( Rp) Rasio Efisiensi Keterangan 

2013  10,514,394,988.91  238,499,748,161.57 4.4% Sangat Efisien 

2014 13,000,000,000.00  280,076,794,369.87 4.6% Sangat Efisien 

2015 15,448,451,278.00  316,814,967,743.76 4.9% Sangat Efisien 

Sumber: Data diolah peneliti 

 

Keterangan Persen 

Sangat Efisien < 10 % 

Efisien 10%-20% 

Cukup Efisien 21%-30% 

Kurang Efisien 31%-40% 

 Tidak Efisien > 40 % 
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Dalam Tabel 2 tersebut menunjukkan rasio efisiensi  selama tahun 2013 sampai tahun 

2015. Berdasarkan kriteria efisiensi yang digunakan, menunjukkan bahwa Dinas Pendapatan 

Daerah Kota Malang telah melaksanakan kegiatan pengelolaan dengan sangat efisien, berarti 

manfaat yang didapatkan lebih besar daripada jumlah biaya yang dikeluarkan. Walaupun setiap 

tahunnya tergolong sangat efisien, tetapi tingkat efisiensi pajak daerah terus mengalami kenaikan 

di setiap tahunnya. Hal ini dipengaruhi oleh  peningkatan realisasi setiap tahunnya dan di 

pengaruhi besarnya biaya yang dikeluarkan. 

Rasio efisiensi tahun anggaran 2013-2015 dapat diuraikan pada pembahasan berikut ini : 

a. Pada tahun 2013, rasio efisiensi penerimaan pajak daerah di Dinas Pendapatan Daerah Kota 

Malang sebesar 4,4%. Kinerja keuangan Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang berdasarkan 

efisiensi pada tahun 2013 tergolong Sangat efisien, karena rasio efisiensi  berada dalam 

kurang dari 10%. Efisiensi tersebut menunjukkan bahwa Dinas Pendapatan Daerah Kota 

Malang memperoleh penerimaan pajak daerah telah berhasil menekan biaya yang 

dikeluarkan. Biaya pemungutan pajak daerah pada tahun 2013sebesar  Rp 10.514.394.988,91  

dari total Penerimaan pajak daerah yang terealisasi, yaitu sebesar Rp 238.499.748.161,57.  

b. Pada tahun 2014, rasio efisiensi penerimaan pajak daerah di Dinas Pendapatan Daerah Kota 

Malang sebesar 4,6% atau naik sebesar 0,2% dari tahun 2013. Sehingga pada tahun ini 

kinerja keuangan nya sangat efektif walau mengalami rasio kenaikan tetapi masih dibawah 

10%,  

c. Pada tahun 2015, rasio efisiensi penerimaan pajak daerah di Dinas Pendapatan Daerah Kota 

Malang sebesar 4,9% atau  naiksebesar 0,3% dari tahun 2014. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa kinerja keuangan berdasarkan rasio efisiensi penerimaan pajak daerah  tergolong 

sangat efisien.  

 

 

 

 

SIMPULAN DAN  

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut:   

1) Perkembangan penerimaan pajak daerah di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang selama tahun 

2013 sampai tahun 2015 mengalami kenaikan realisasi penerimaan pajaknya, tetapi rasio 

efektivitas nya mengalami penurunan sebesar 5,7% di tahun 2013 ke tahun 2014 hal ini di 

karenakan adanya kenaikan target penerimaan pajak setiap tahunnnya dan tidak disertai dengan 

kenaikan pada pajak restaurant, pajak hiburan,pajak penerangan jalan,pajak BPHTB dan PBB. 
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2) Penerimaan pajak daerah di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang selama tahun 2013 sampai 

tahun 2015 pada masing-masing tahun secara keseluruhan tergolong sangat efektif. Karena pada 

setiap tahunnya melebihi target yang telat di tetapkan atau realisasi penerimaan pajak daerahnya 

lebih dari 100%. 

3) Penerimaan pajak daerah di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang tergolong sangat efisien 

walaupun mengalami kenaikan rasio efisiensi di tahun 2013 sampai tahun 2015 atau dalam arti 

mengalami kenaikan setiap tahunnya hal ini di karenakan target penerimaan pendapatan 

meningkat dan biaya pengeluaran juga ikut meningkat tetapi kinerjanya masih sangat efisien 

Karena tidak lebih dari 10%. 

 

SARAN 

 Berdasarkan pada hasil analisa dan kesimpulan yang telah diperoleh, maka dapat diberikan saran 

sebagai berikut : 

1. Perlu aktif memberikan penyuluhan tentang pentingnya membayar pajak daerah dan melakukan 

penyederhanaan prodesur pembayaran pajak daerah untuk memberi kemudahan bagi wajib pajak, 

sehingga dapat meningkatkan kepatuhan membayar pajak.  

2. Perlu meningkatkan pengawasan, pembinaan, dan evaluasi terhadap pemungutan pajak daerah 

untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah yang berkontribusi besar terhadap PAD. 
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