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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Profil Situs Kabupaten Kediri 

Kabupaten Kediri merupakan daerah agraris dan daerah potensi 

pariwisata yang terletak kurang lebih 125 km sebelah barat kota Surabaya. 

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan, jumlah penduduk kabupaten 

kediri pada akhir tahun 2008 tercatat ada 1.464.809 jiwa. Ada penambahan 

11.190 jiwa, dibandingkan tahun 2007. Posisi Kabupaten Kediri sangat 

strategis sebagai pusat pengembangan perekonomian karena terletak di 

tengah-tengah wilayah jawa timur bagian barat. Kawasan jawa timur bagian 

barat ini merupakan daerah yang sangat potensial untuk dikembangkan, 

karena dari sisi geografis (topografi, kesuburan tanah, curah hujan dll) 

dan demografi (jumlah penduduk, PDRB dll) sangat mendukung untuk 

pengembangan perekonomian. 

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kediri mencapai 4,36% pada tahun 

2008. Sedikit melamban jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yakni 

4,43%. Sektor-sektor penyumbang pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kediri 

adalah sektor angkutan dan komunikasi sebesar 8,55%, sektor keuangan 

sebesar 6,09% dan sektor PHR (5,56%). Sektor yang paling relatif lambat 

pertumbuhan produksinya pada tahun 2008 adalah sektor pertanian (2,68 %), 

dan konstruksi (1,94 %). Meskipun cenderung berfluktusi, pertumbuhan 

sektor angkutan dan komunikasi termasuk yang paling tinggi: tahun 2006 

(2,65%), 2007 (2,97%), dan tahun 2008 (8,55 %). Krisis global yang melanda 

dunia di akhir tahun nampaknya tidak begitu mempengaruhi masyarakat 

maupun produsen dalam sektor ini untuk tumbuh. 
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4.2 Analisis Kinerja Pajak Daerah di Kabupaten Kediri 

Penerimaan dari sektor pajak daerah bagi Kabupaten Kediri merupakan 

gambaran dari tingkat potensi daerah yang dimiliki. Pada umumnya, 

penerimaan jenis ini adalah penerimaan yang strategis. Namun pada 

kenyataannya, tidak mudah untuk mengoptimalkan dan memaksimalkannya. 

Hal ini bisa ditunjukkan dengan kontribusi pajak daerah terhadap PAD 

Kabupaten Kediri pada angka antara 25 hingga 32 persen. Kontribusi 

tersebut disumbangkan oleh tujuh jenis sumber pajak daerah. Memang 

pencapaian angka ini tidak sepenuhnya fantastis mengingat di Kota atau 

Kabupaten lain prosentasenya lebih tinggi misalnya Kota Malang yang 

mencapai 50 persen lebih. Namun pada angka ini masuk dalam kriteria 

sedang dan cukup. Menurut tim peneliti fisipol UGM yang bekerjasama 

dengan Litbang Depdagri menyebutkan tolok ukur kemampuan daerah dalam 

tabel berikut ini. 

 
Tabel 4.1:  Kriteria Kontribusi Pajak Daerah 

Rasio 
Kemampuan Keuangan 

Daerah 

00,00% - 10,00% Sangat Kurang 

10,01% - 20,00% Kurang 

20,01% - 30,00% Sedang 

30,01% - 40,00% Cukup 

41,00% - 50,00% Baik 

> 50% Sangat Baik 

 Sumber: Munir (2002: 24) dalam Betta Sari (2010) 

 
Meski angka tersebut dirasa masih perlu dioptimalkan, namun realisasi 

penerimaan pajak daerah sudah melampaui target. Dari segi target memang 

bisa dikatakan bagus, namun untuk kontribusi masih masuk dalam kategori 

cukup dan ini perlu dimaksimalkan mengingat pajak daerah harus 
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mempunyai kontribusi yang tinggi karena menyangkut potensi yang dimiliki 

oleh daerah bersangkutan (Munir, 2002 dalam Betta Sari).  

Berhubungan dengan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak 

daerah, pengukuran kinerja pajak daerah dimasa lalu akan sangat 

bermanfaat dalam proses perumusannya. Dan berdasarkan data-data 

tersebut maka akan dapat diidentifikasi faktor internal dan eksternal yang 

menjadi strength, weakness, opportunity, dan threat yang mempengaaruhi 

implementasi pajak daerah tersebut. Untuk upaya tersebut dapat digunakan 

beberapa indikator misalnya perkembangan penerimaan pajak daerah, 

kontribusi pajak daerah terhadap PAD, serta tingkat pencapaiannya pada 

target tersebut. 

 
4.2.1 Perkembangan Penerimaan Pajak Daerah  

Pajak daerah oleh banyak pihak dipandang sebagai jenis penghasilan 

utama yang diperoleh daerah. Umunnya, pemerintah pusat menentukan 

pajak mana yang dipungut oleh daerah. Pajak disini terdiri dari tujuh pajak 

yaitu: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak 

penggunaan tenaga listrik, pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian 

golongan C, dan pajak pencucian kendaraan bermotor. 

Gambar 4.1:  Perkembangan Penerimaan Pajak Daerah 2006-2010 

Keterangan: Tahun 2010 adalah data sampai dengan Mei 
Sumber: DPPKAD Kabupaten Kediri 
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Berdasarkan gambar di atas, penerimaan pajak daerah menunjukkan 

tren yang meningkat dari tahun ke tahun. Namun untuk tahun 2010 data 

diambil sampai bulan Mei. Pada tahun 2006 penerimaan pajak daerah 

jumlahnya sebesar 15.789.203.817 (121,66%) yang mana pajak tertinggi 

berdasarkan kontribusinya adalah pajak penggunaan tenaga listrik yaitu 

sebesar 14.648.336.228 atau 92,77 persen dari total penerimaan pajak 

daerah. Sedangkan berdasarkan target dan realisasi yang mencapai 

presentase tertinggi adalah pajak hiburan yaitu sebesar 147,45 persen atau 

lebih 47,45 persen diatas target. 

Pada tahun 2007 total penerimaan pajak daerah sebesar 

16.866.174.569,76 (113,11%) yang mana pajak tertinggi adalah pajak 

penggunaan tenaga listrik yaitu sebesar 15.519.715.910 atau mempunyai 

kontribusi sebesar 92,01 persen dari total penerimaan pajak daerah. 

Sedangkan bila dilihat dilihat berdasarkan target dan realisasi, maka yang 

tertinggi adalah pajak reklame yaitu 136,06 persen atau lebih 36,06 persen 

dari target yang ditentukan sebelmumnya. 

Pada tahun 2008 total penerimaan pajak daerah adalah 18.442.762.832 

(114,58%). Seperti pada tahun-tahun sebelumnya bahwa penerimaan pajak 

daerah tertinggi tetap pada pajak penggunaan tenaga listrik yaitu sebesar 

16.833.471.650 atau mempunyai kontribusi terhadap penerimaan total pajak 

daerah sebesar 91,27 persen. Untuk target dan realisasi tertinggi adalah 

pada pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C yaitu 

sebesar 161,26 persen dari target. Pada tahun ini, semua target penerimaan 

telah tercapai. Namun untuk penerimaan pajak pencucian kendaraan 

bermotor hanya 0,15 persen dari target. 

Pada tahun 2009 total penerimaan pajak daerah sebesar 

19.903.527.136,50 (117,33%). Penerimaan pajak tertinggi tetap diperoleh 
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dari pajak penggunaan tenaga listrik sebesar 18.122.629.764 dan 

mempunyai kontribusi terhadap total penerimaan sebesar 91,05 persen. 

Sama seperti pada tahun 2008, bahwa pencapaian target tertinggi adalah 

pada penerimaan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan 

C. Penerimaan pajak ini melebihi target sebesar 96,35 persen. Jadi hampir 

dua kali lipat dari target yang ditentukan. 

Untuk tahun 2010, data hanya pada sampai bulan Mei. Sehingga masih 

terlalu dini untuk melakukan analisa karena data bisa saja berubah setiap 

saat. Pada saat akhir bulan Mei, total penerimaan pajak daerah sebesar 

8.536.659.727 atau masih tercapai 45,47 persen dari target yang telah 

ditentukan. Untuk pencapaian target tertinggi sementara, adalah pada 

penerimaan pajak hiburan yaitu sebesar 47,69 persen. 

Dari hasil pemaparan tersebut, dapat diketahui bahwa  perkembangan 

pajak dari tahun ke tahun semakin meningkat hal ini dikarenakan 

kemampuan Kabupaten Kediri sudah cukup bagus dalam hal memenuhi 

target. Namun disisi lain kontribusi total penerimaan pajak daerah terhadap 

PAD perlu untuk ditingkatkan lagi. Berdasarkan data di atas, bahwa pajak 

setiap tahun didominasi oleh pajak penggunaan tenaga listrik yang mana, 

pajak ini disetorkan langsung oleh PLN dari hasil penarikan pajak oleh 

pengguna listrik sehingga semua pengguna pasti membayar pajak tersebut.  

 
4.2.2 Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah 

Kontribusi pajak daerah terhadap PAD merupakan indikator yang 

menunjukkan besarnya sumbangan pajak daerah dalam membentuk PAD. 

Untuk ini disajikan dari tujuh jenis dari pajak daerah yang berlaku di 

Kabupaten Kediri. Analisis ini menggunakan analisis kontribusi sebagaimana 

di bab tiga, didapatkan hasil pada tabel 4.2 dan tabel 4.3. 
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Tabel 4.2: Realisasi Jenis-jenis Pajak Daerah dan PAD Kabupaten Kediri Tahun 
2006-2010 

*) sampai dengan Mei 
Sumber: Laporan Realisasi DPPKAD Kab.Kediri 

 
Berdasarkan data pada Tabel 4.2, dapat dilihat bahwa secara nominal 

penerimaan ketujuh jenis pajak daerah mengalami peningkatan dari tahun 

ketahun kecuali pajak hiburan pada tahun 2007. Untuk pajak pencucian 

kendaraan bermotor juga mengalami penurunan pada tahun 2007 dan 

tahun2008 namun penurunannya sangat sedikit dan hal ini adalah normal. 

Berdasarkan tabel 4.3, jenis penerimaan pajak yang menyumbang 

paling tinggi terhadap PAD adalah pajak penggunaan tenaga listrik dan diikuti 

dengan pajak reklame, pajak bahan galian golong C, pajak restoran, pajak 

hotel, pajak hiburan, dan pajak pencucian kendaraan bermotor. Dan masing-

masing pajak tersebut mengalami fluktuasi yang berbeda dalam kurun waktu 

2006 hingga Mei 2010. Perlu untuk diperhatikan adalah pada tahun 2009. 

 

 

 

 

Jenis Penerimaan 

Realisasi 

2006 2007 2008 2009 2010* 

Pajak Hotel 51.932.189,80 100.029.083,00 117.040.086,00 136.705.510,00 40.722.172,00 

Pajak Restoran 188.349.810,50 289.956.318,00 327.113.162,00 298.482.521,00 109.849.312,00 

Pajak Hiburan 61.927.650,00 60.203.196,00 72.380.847,00 77.581.091,00 43.393.397,00 

Pajak Reklame 489.044.463,45 534.931.145,76 603.960.087,00 619.065.516,50 264.677.836,00 

Pajak Pengg. 
Tenaga Listrik 

14.648.336.228,00 15.519.715.901,00 16.833.471.650,00 18.122.629.764,00 7.865.909.630,00 

Pajak Galian C 344.598.475,43 356.337.926,00 483.789.650,00 644.037.734,00 165.846.030,00 

Pajak Pencucian KB 5.015.000,00 5.001.000,00 5.007.350,00 5.025.000,00 1.700.000,00 

PD 15.789.203.817,18 16.866.174.569,76 18.442.762.832,00 19.903.527.136,50 8.536.659.727,00 

PAD 53.470.810.803,73 57.046.549.939,36 61.186.214.010,62 77.825.221.397,44 
26.217.594.554,7

7 
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Tabel 4.3:  Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD 

Jenis Penerimaan 
Kontribusi terhadap PAD 

2006 2007 2008 2009 2010* 

Pajak Hotel 0.10% 0.18% 0.19% 0.18% 0.16% 

Pajak Restoran 0.35% 0.51% 0.53% 0.38% 0.42% 

Pajak Hiburan 0.12% 0.11% 0.12% 0.10% 0.17% 

Pajak Reklame 0.91% 0.94% 0.99% 0.80% 1.01% 

Pajak Pengg. Listrik 27.40% 27.21% 27.51% 23.29% 30.00% 

Pajak Galian C 0.64% 0.62% 0.79% 0.83% 0.63% 

Pajak Pencucian KB 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 

PD 29.53% 29.57% 30.14% 25.57% 32.56% 

*) sampai dengan Mei 
Sumber: Laporan Realisasi DPPKAD Kab.Kediri, diolah. 

 
Secara nominal, pada tahun 2009 kontribusi seluruh pajak daerahnya 

relatif menurun kontribusinya terhadap PAD karena terdapat peningkatan 

yang tajam pada sisi lain-lain PAD yang sah sebesar 75,53% dari target yang 

ditentukan. Sedangkan peningkatan pos-pos lainnya berfluktuasi secara 

stabil sehingga bila diukur berdasarkan satu sisi (pajak daerah) saja maka 

terjadi penurunan kontribusi. 

Yang perlu diperhatikan adalah pada pajak penerangan jalan. Di dalam 

tabel di atas merupakan penyumbang pajak terbesar. Namun hal ini terjadi 

karena subjek pajak listrik adalah yang terbesar di Kabupaten Kediri dan 

seluruh pelanggan PLN akan dikenakan pajak. Untuk pemungutan pajaknya 

akan langsung dipungut oleh PLN. Hal ini akan menyangkut efisiensi dan 

bisa dipastikan seluruh pelanggan PLN akan membayar pajaknya. Hal 

tersebut akan berbeda jika pelanggan membayar sendiri ke kantor DPPKAD. 

Untuk pengelolaannya, dilakukan oleh DPPKAD mengadakan MOU 

dengan PLN Area Pelayanan dan Jaringan Kediri dan Mojokerto dan MOU 

tersebut mengatur hal-hal pokok sedang detailnya diatur lebih lanjut di dalam 

perjanjian kerjasama. Menurut Kepala Bidang pendapatan, bahwa dalam 
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menggali potensi pendapatan asli daerah tidak hanya dilakukan oleh satu 

dinas saja. Jadi berbagai dinas terkait juga ikut andil dalam menaikkan PAD 

tersebut. Karena unsur-unsur dalam PAD tidak hanya berasal dari sektor 

pajak daerah saja tetapi juga berasal dari retribusi dan hal itu juga dikelola 

oleh dinas terkait dan pelaporannya akan diserahkan kepada DPPKAD. 

Beliau juga menjelaskan bahwa dalam memungut suatu pajak daerah 

bisa dilakukan dengan kerjasama dengan instansi lain misalnya PLN yang 

dalam hal ini adalah memungut pajak penerangan jalan. Jadi untuk ini 

DPPKAD tidak memungut pajak penerangan jalan kepada setiap pelanggan 

PLN melainkan PLN sendiri yang memungut pajaknya dan dilaporkan kepada 

DPPKAD. 

Hal tersebut juga tercantum dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri 

No. 10 Tahun 2002 tanggal 30 April 2002 tentang Pemungutan Pajak 

Penerangan Jalan. Berdasarkan ketentuan pasal 3 Kepmendagri no 10 tahun 

2002 , wajib pajak PPJ adalah pelanggan. Pelanggan wajib membayar PPJ 

yang terutang setiap bulan bersamaan dengan pelaksanaan pembayaran 

rekening listrik PLN. Dalam hal ini kedudukan PLN adalah sebagai pihak 

yang membantu Pemda untuk memungut PPJ. 

Secara agregat, selama kurun waktu tahun 2006 hingga tahun 2010 

kontribusi pajak daerah terhadap PAD masing-masing sebesar 29.53 persen 

(2006), 29.57 (2007), 30.14 (2008), 25.57 persen (2009), 32.56 persen 

(2010).  

Berdasarkan kriteria sebagaimana tabel 4.1, Kabupaten Kediri masuk 

kategori sedang untuk tahun 2006, 2007, dan 2009. Sedangkan pada tahun 

2008 dan 2010 masuk dalam kategori cukup. Khusus di tahun 2009, 

kontribusi pajak daerah terhadap PAD mengalami penurunan cukup tajam 
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karena adanya peningkatan drastis dari pos lain-lain PAD yang sah. Secara 

umum kondisi tersebut di atas menunjukkan bahwa kinerja pajak daerah di 

Kabupaten Kediri masih perlu untuk ditingkatkan dan dioptimalkan lagi 

sehingga bisa masuk kategori baik bahkan tidak menutup kemungkinan 

masuk dalam kategori sangat baik. 

 

4.2.3 Tingkat Pencapaian Target Pajak Daerah 

Indikator selanjutnya untuk mengukur kinerja pajak daerah adalah 

tingkat pencapaian target. Tingkat pencapaian target ini menunjukkan 

besarnya realisasi penerimaan pajak daerah terhadap potensi penerimaan 

yang ditetapkan di awal tahun. Semakin besar angka prosentase yang 

ditunjukkan, maka semakin bagus kinerjanya. Begitu juga sebaliknya, jika 

target tidak dapat dipenuhi, maka kinerjanya dinilai kurang maksimal. 

Gambaran mengenai hal ini ditunjukkan dalam tabel di bawah ini. 

 
Tabel 4.4: Tingkat Pencapaian Target Jenis-jenis Pajak Daerah, Pajak 

Daerah, dan PAD Kabupaten Kediri Tahun 2006 sampai 2010 
 

Jenis Penerimaan 
Tingkat Pencapaian Target 

2006 2007 2008 2009 2010* 

Pajak Hotel 110,49% 111,76% 105,51% 103,24% 24,46% 

Pajak Restoran 104,64% 107,37% 103,64% 91,14% 26,75% 

Pajak Hiburan 147,45% 112,56% 117,69% 115,79% 47,69% 

Pajak Reklame 121,02% 136,06% 120,14% 116,88% 36,22% 

Pajak Pengg. Listrik 122,07% 112,46% 113,74% 116,37% 46,65% 

Pajak Galian C 114,87% 118,78% 161,26% 196,35% 32,65% 

Pajak Pencucian KB 100,30% 100,02% 100,15% 100,50% 34,00% 

PD 121,66% 113,11% 114,58% 117,33% 45,47% 

PAD 122,03% 115,77% 127,38% 129,50% 42,07% 

*) sampai dengan Mei 
Sumber: Laporan Realisasi DPPKAD Kab.Kediri, diolah. 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa secara umum, tingkat 

pencapaian target selalu mencapai target yang telah ditentukan bahkan 
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melebihi target. Kondisi tersebut ditunjukkan oleh angka tingkat pencapaian 

target yang mencapai atau melebihi 100 persen. Namun ada jenis pajak 

daerah yang tidak memenuhi target yang diproyeksikan yaitu pajak restoran 

pada tahun 2009 sebesar 91,14 persen. 

Untuk tahun 2010, karena data diambil sampai bulan Mei, maka angka 

pencapaian target masih cenderung rendah. Namun kemungkinan untuk 

mencapai masih sangat besar mengingat prosentase sementara untuk pajak 

daerah dan PAD sudah diatas 40 persen. 

Secara garis besar tren tingkat pencapaian target tersebut 

menunjukkan bahwa pemungutan pajak daerah di Kabupaten Kediri sudah 

berjalan dengan baik. Namun ini terlampau dini untuk memberikan 

kesimpulan tanpa adanya pertimbangan faktor internal dan eksternal. Oleh 

karena itu dengan menggabungkan informasi tersebut, faktor-faktor internal 

dan eksternal diharapkan dapat diperoleh potensi pajak daerah yang 

seharusnya dan lebih bisa dioptimalkan lagi. 

 
4.3 Analisis Faktor Internal Pajak Daerah 

Analisis faktor internal dari suatu instansi merupakan suatu kajian 

deskriptif mengenai perkembangan kondisi internal Pemerintah Kabupaten 

Kediri dan selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam perumusan strategi 

intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah. Kondisi internal ini meliputi 

aspek kebijakan, aspek kelembagaan, dan aspek ketatalaksanaan yang 

dimiliki Pemerintah Kabupaten Kediri. Faktor internal tersebut berkaitan 

dengan strength dan weakness yang dianggap penting dalam perumusan 

strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah.  
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4.3.1 Peraturan Daerah dan Undang-undang tentang Pajak Daerah 

Faktor internal pertama yang dibahas adalah berhubungan dengan 

strategi intensifikasi dan ekstensifikasi yaitu peraturan daerah dan undang-

undang tentang pajak daerah. Peraturan daerah akan menentukan kualitas 

aspek kebijakan, aspek kelembagaan, dan aspek ketatalaksanaan. Perda 

yang baik tentunya harus memenuhi asas, syarat, dan kriteria kelayakan 

pajak daerah. Dengan perda yang efektif kebijakan perpajakan akan mudah 

diimplementasikan dan diterima masyarakat (Dwi Purwo, 2009:63). 

Dari aspek kelembagaan, perda yang efektif akan memberikan 

kejelasan tentang pihak-pihak yang menanggung hak dan kewajiban 

perpajakan, meliputi objek pajak, subjek pajak, wajib pajak, dan badan 

pemungutnya. Selain itu perda yang efektif akan mendukung aspek 

ketatalaksanaan, karena didalamnya diatur sistem pemungutan, pengelolaan, 

pengawasan, dan pertanggungjawaban (Dwi Purwo, 2009). 

 
Tabel 4.5: Tarif Pajak Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah dan Undang-

undang Nomor 28 Tahun 2009 
 

No Jenis Pajak Perda UU 28/2009 

1 Pajak Hotel 10% 10% 

2 Pajak Restoran 10% 10% 

3 Pajak Hiburan Beragam* (max 30%) Beragam (max 75%) 

4 Pajak Reklame Beragam* (max 25%) 25% 

5 Pajak Penerangan Jalan Beragam* Beragam* 

6 Pajak Parkir Tidak Ada 30% 

7 Pajak Galilan C 20% 25% 

8 Pajak Air Tanah Tidak Ada 20% 

9 Pajak Sarang Burung Walet Tidak Ada 10% 

10 
PBB Pedesaan dan 
Perkotaan 

Tidak Ada 0,3% 

11 BPHTB Tidak Ada 5% 

*) berdasarkan kriteria tertentu 
Sumber: Pemkab Kediri dan Perda terkait dan UU 28/2009 
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Berdasarkan pemaparan di atas, Kabupaten Kediri memberlakukan 

tujuh jenis pajak daerah yang masing-masing diatur dengan perda. Namun 

ada satu jenis pajak yang sudah tidak boleh dipungut lagi berdasar Undang-

undang baru yaitu pajak pencucian kendaraan bermotor. Sesuai dengan 

Undang-undang tersebut, bahwa daerah dilarang memungut pajak selain dari 

yang disebutkan di atas. Selain itu pajak juga dapat tidak dipungut bila 

kurang memadai atau kurang berpotensi dan bisa disesuaikan dengan perda.  

Sebagai contoh, pada pajak hiburan menurut perda diatur secara 

beragam menurut jenis hiburan. Namun maksimalnya adalah 30 persen. 

Sedangkan dalam Undang-undang baru pada jenis hiburan tertentu bisa 

mencapai 75 persen. Untuk contoh-contoh lain bisa dilihat pada tabel 4.5 

tersebut. Tetapi di sisi lain Undang-undang tersebut adalah kebijakan 

perpajakan yang bersifat tertutup dalam arti daerah tidak dapat lagi 

memberlakukan pajak selain yang disebutkan di atas. Hal ini sesuai dengan 

yang di katakan Pak Indra Taruna berikut ini: 

“…..DPPKAD akan segera merespon undang-undang itu dan 
segera melakukan penyesuaian, namun dengan pertimbangan-
pertimbangan tertentu sehingg tidak memberatkan wajib pajaknya.” 
 
Namun demikian, peluang bagi daerah untuk melakukan ekstensifikasi 

pajak daerah masih tetap terbuka karena jenis pajak menjadi bertambah dari 

tujuh jenis menjadi sebelas jenis pajak daerah. Kondisi yang seperti ini 

memberikan peluang bagi Pemerintah Kabupaten Kediri untuk menambah 

jenis pajak baru akan tetapi pemberlakuannya tentunya harus tetap 

memperhatikan asas, syarat, dan kriteria kelayakan pajak daerah. 

Berdasarkan UU No.28 Tahun 2009 ada penambahan empat jenis 

pajak daerah yaitu pajak air tanah, pajak sarang burung walet, PBB-P2, dan 

BPHTB. Hingga penelitian ini dilakukan, Peraturan Daerah tentang Pajak 
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Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan UU 28 Tahun 2009 sedang 

dalam pembuatan draft yang dalam pengelolaannya untuk draft Peraturan 

Daerah dikelola oleh DPPKAD. Namun terkait penerbitan perda masih dalam 

proses pengkajian dimana perda tersebut mengacu pada UU 28 Tahun 2009 

dan akan segera disahkan mengingat PBB-P2 dan BPHTB diprediksikan 

memberikan sumbangan terhadap PAD yang tinggi.  

Justifikasi perlunya PBB dijadikan sebagai pajak daerah, diantaranya: 

a. PBB memberikan hasil yang besar bagi daerah. 

b. Perolehan hasil dari PBB relatif stabil dan dapat diprediksi. 

c. Pungutan PBB cukup adil. 

d. Pungutan PBB tidak berpengaruh besar pada harga-harga serta tidak 

mengganggu aktifitas ekonomi. 

e. Dasar pengenaan pajak cukup jelas dan mudah dipahami oleh 

pembayar pajak. 

f. Objek PBB tidak berpindah-pindah sehingga objek pajak tersebut tidak 

dapat disembunyikan. 

g. Pengadministrasian yang relatif mudah. 

Jika PBB dijadika pajak daerah, maka pemerintah daerah akan 

mendapatkan pendapatan pajak daerah yang besar sehingga tingkat 

kemandirian fiskal akan lebih tinggi.  

Menurut salah satu informan dibagian keuangan DPPKAD, bahwa 

Perda yang mengatur BPHTB belum diterbitkan tetapi sudah dikelola Pemda 

mulai Februari 2011. Sedangkan untuk PBB-P2 sedang dalam proses 

pengkajian mendalam karena dalam pengelolaan pajak tersebut Pemda 

diisyaratkan untuk memiliki kesiapan infrastruktur peraturan, peralatan, 

pembiayaan, dann personel. Dan menurut rencana akan dijalankan pada 

2014 mendatang. 
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Pengkajian juga dilakukan terhadap pajak sarang burung walet dan 

pajak air tanah dimana dalam pemberlakuan jenis pajak baru tersebut 

tentunya harus tetap memperhatikan kriteria, kelayakan, dan potensi pajak 

daerah serta berbagai faktor lain. Jika potensinya dinilai kurang memadai, 

maka jenis pajak tersebut tidak dipungut. Hal itu juga sesuai dengan UU 28 

Tahun 2009 Pasal 2 Ayat 4, bahwa jenis pajak tersebut dapat tidak dipungut 

apabila potensinya kurang memadai dan hal tersebut juga disesuaikan 

dengan kebijakan daerah. 

 
4.3.2  Visi dan Misi DPPKAD Kabupaten Kediri 

Faktor internal selanjutnya yang perlu dikaji adalah unit pengelola pajak 

daerah. Dalam hal ini pengelolaan pajak Kabupaten Kediri yang berwenang 

adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

(DPPKAD) Kabupaten Kediri. Dasar hukum DPPKAD Kabupaten Kediri 

adalah pada Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 17 Tahun 2008 

tentang organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Daerah, serta Peraturan Bupati Kediri Nomor 43 Tahun 2008 

tentang penjabaran tugas dan fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah. 

Berkaitan dengan pengelolaan pajak daerah, DPPKAD Kabupaten 

Kediri terdapat visi yang menjadi landasan DPPKAD, yaitu mewujudkan 

DPPKAD sebagai pendukung utama pendapatan daerah. Dan untuk 

mewujudkan visi tersebut, DPPKAD mempunyai misi sebagai berikut: 

 Mengoptimalkan pajak daerah melalui profesionalisme pemungutan. 

 Pemungutan pendapatan pajak daerah dengan dukungan 

kemantapan kinerja organisasi. 
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Uraian visi dan misi di atas menggambarkan suatu “acuan” 

kelembagaan unit pengelola pajak daerah. Dalam hal ini sejalan dengan 

pernyataan Indra Taruna yaitu: 

“…….diharapkan dengan visi misi tersebut, kita memiliki arah 
yang jelas dalam hal meningkatkan ini……” 
 
Efektifitas suatu acuan tersebut selanjunya tergantung pada sumber 

daya manusia dan sarana penunjang yang dimiliki DPPKAD. Dan jika 

dikaitkan dengan pembahasan mengenai kinerja pajak yang telah dibahas 

sebelumnya, diharapkan kinerja DPPKAD menjadi lebih baik lagi. 

 
4.3.3 Sistem Pemungutan Pajak Daerah 

Priantara (2000:23) menguraikan bahwa sistem pemungutan pajak 

yang berlaku di Indonesia adalah sistem self assessment. Dimana sistem 

pemungtutan pajak yang sebelum tahun 1984 menggunakanan sistem official 

assessment dan setelah tahun 1984 berubah menjadi sistem self 

assessment. Sistem yang lama memberikan wewenang pada petugas pajak 

untuk menghitung jumlah pajak yang seharusnya terhutang dari wajib pajak. 

pada sistem lama ini petugas pajak memberikan peran aktif untuk 

menghitung dan menetapkan kewajiban perpajakan wajib pajak. Sedangkan 

pada sistem self assessment penentuan besarnya pajak terutang berada 

pada wajib pajak sendiri dan wajib pajak harus mengambil peranan aktif 

dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sistem ini juga tercantum dalam 

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. Begitu juga dengan Kabupaten 

Kediri, sistem pemungutan pajak ini juga diaplikasikan di sini. Sesuai dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2001 Bab V dan Bab VI 

bahwa setiap wajib pajak wajib mengisi SPTPD kemudian Kepala Daerah 

menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD. Dalam pasal Bab VI 

Pasal 12 disebutkan bahwa wajib pajak membayar sendiri pajak terutangnya 
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dimana SPTPD tersebut digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan 

menetapkan pajak sendiri yang terutang. Dan dalam jangka waktu lima tahun 

sesudah saat terutangnya pajak, maka Kepala Daerah dapat menerbitkan 

SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN. 

Berkaitan dengan hal ini, Indra Taruna mengatakan: 

“…sistem pemungutan pajak di sini saya kira sama ya. Wpnya 
sendiri yang menghitung…..” 

 
Dalam kenyataannya sistem pemungutan self assessment ini memiliki 

kelemahan dimana wajib pajak seringkali melaporkan kewajibannya lebih 

rendah dibandingkan potensi yang sebenarnya. Kondisi terutama terjadi pada 

pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan dimana wajib pajak golongan 

“atas” ini lebih cenderung mengemplang pajak. Saat ditemui dilapangan, 

memang kondisi inilah yang terjadi dan pengusaha hotel dan restoran 

cenderung melaporkan pajak terutangnya hanya berdasarkan kemampuan. 

Bukan berdasarkan omsetnya. Hal tersebut didukung oleh pernyataan Indra 

Taruna: 

“….sistem ini punya kelemahan yang bisa mengurangi 
penerimaan pajak daerah…….” 

 
Pernyataan sejenis juga diungkapkan oleh staf dokumentasi dan 

penetapan, Sumarno: 
 
“….kalau menentukan sendiri biasanya itu banyak pengusaha yang 

membayar berdasarkan kemampuan. Tidak berdasarkan omsetnya……..” 
 
Kasus lain yang ditemui adalah pada penyelenggara event dimana 

mereka mengemplang pajak dengan cara menjual tiket yang tidak di 

perforasi. 

Untuk mengatasi masalah ini DPPKAD melakukan langkah dengan 

memonitoring langsung ke lapangan pada event tersebut. Namun 

terbatasnya pegawai sering kali menjadi kendala ditambah lagi dengan 

masalah internal yang melanda DPPKAD khususnya. 
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4.3.4 Potensi Pajak Daerah Kabupaten Kediri 

Potensi pajak daerah pada dasarnya merupakan angka proyeksi 

penerimaan pajak daerah yang ditargetkan dicapai dimasa mendatang. 

Dalam menghitung potensi ini umumnya mencakup faktor-faktor yang 

mempengaruhi penerimaan pajak daerah. Faktor tersebut tentunya juga 

berkaitan dengan kondisi internal dan eksternal. Berkaitan dengan hal 

tersebut Pemerintah Kabupaten Kediri telah melakukan proyeksi untuk tahun 

2011. Tetapi menurut informasi proyeksi tersebut belum memasukkan faktor-

faktor determinan secara menyeluruh dan hanya sebatas memasukkan faktor 

pencapaian dimasa lalu dimana diasumsikan kenaikan target sebesar 10% 

gingga 15% tiap tahunnya dan berdasarkan potensi yang ada misalnya 

jumlah wajib pajak, jumlah penduduk, dan ekonomi sehingga angka yang 

dihasilkan juga kurang akurat dan nyata. Padahal juga masih banyak wajib 

pajak yang belum terpungut. Dan hal itu memungkinkan hasilnya lebih 

rendah atau lebih tinggi dari potensi sebenarnya. Terkait dengan angka target 

penerimaan maka juga dipengaruhi oleh Rencana Kerja Anggaran dan 

Perubahan Anggaran Kerja. Selain itu dalam penentuan target juga akan 

melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang nantinya akan dibahas 

dengan dewan dan menentukan target penerimaan. Memang dalam hal 

memproyeksikan potensi dimasa mendatang tidak mudah namun paling tidak 

proyeksi tersebut sudah mendekati kondisi riil sehingga lebih akurat. 

Menurut informasi yang dihimpun, pada tahun 2009 Gubernur Jawa 

Timur menegur Pemkab Kediri terkait dengan PAD. Namun Kepala Bagian 

Humas Pemkab Kediri menyebutkan bahwa hal itu terjadi karena 

pemberlakuan PP Nomor 41 tentang restukturisasi Satuan Kerja Perangkat 

Daerah tepatnya pengalihan tugas dari Dinas Pasar ke DPPKAD. 

Berdasarkan pengalaman tersebut maka Pemerintah Kabupaten Kediri harus 
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lebih realistis dalam menyusun target pencapaian PAD serta Bupati diminta 

untuk menegur satuan kerja yang tidak bisa memenuhi tergetnya. Oleh 

karena itu diharapkan dalam proyeksi potensi pajak daerah harus didasarkan 

pada faktor determinan lainnya. 

4.3.5 Sosialisasi Pajak Daerah 

Perlu untuk diketahui bahwa efektifitas implementasi kebijaka akan 

bergantung pada kualitas perda dan tingkat kesadaran masyarakat itu 

sendiri. Masyarakat akan dengan mudah menerima kebijakan pajak daerah 

jika perda jika perda yang diterbitkan sesuai dengan asas, syarat, dan kriteria 

kelayakan pajak. Dengan dipenuhinya tiga faktor tersebut, kesadaran 

masyarakat akan arti penting pajak daerah semakin meningkat (Dwi Purwo 

2009:68). 

Akan tetapi perda yang berkualitas saja tentunya tidak cukup tanpa 

disertai adanya kegiatan sosialisasi yang efektif. Berkaitan dengan sosialisasi 

yang efektif tersebut, DPPKAD Kabupaten Kediri telah melakukan beberapa 

langkah sosialisasi kebijakan pajak daerah. Salah satunya adalah dengan 

menggelar rapat dengan camat sekabupaten Kediri dan diharapkan dengan 

adanya kegiatan tersebut para camat peserta rapat akan menyampaikan 

kepada pejabat dibawahnya sehingga sosialisasi tersebut akan sampai pada 

masyarakat. Namun pada kenyataannya sosialisasi ini tidak dapat 

tersalurkan ke wajib pajak di daerah. 

Maksud diadakannya sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan 

pengertian dan pemahaman para wajib pajak tentang ketentuan perpajakan. 

Dan diharapkan kedepan dapat menjaga dan meningkatkan kesadaran dari 

wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya sebagai warga negara yaitu 

dengan memenuhi kewajiban perpajakannya. 
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Upaya lain yang dilakukan adalah dengan pembuatan selebaran 

mengenai himbauan kepada masyarakat untuk sadar akan pajak. 

Penyebaran selebaran ini dilakukan di KPPT dan disebar saat ada event-

event. Dengan penyebaran selebaran tersebut maka pesan yang di 

dalamnya akan langsung tersampaikan pada wajib pajak. Selain itu ada juga 

himbauan untuk sadar pajak melalui papan reklame (Bando Jalan) seperti 

pada lampiran 1. Dengan diadakannya media sosialisasi berupa himbauan 

tersebut maka tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan daerah. 

 
4.3.6 Sumber Daya Manusia 

Sebagai salah satu sumber pembiayaan daerah, pajak daerah 

diharapkan mampu menjadi instrumen yang terus berada dalam koridor 

penerimaan yang strategis sehingga nantinya akan berdampak pada 

perekonomian dan pembangunan di wilayah Kabupaten Kediri. Untuk 

mewujudkan hal tersebut kualitas sumber daya manusia menjadi “tombak” 

kesuksesan dalam memaksimalkan pengelolaan pendapatan pajak daerah. 

Sebagai faktor kesuksesan dalam pengelolaan pajak daerah maka sangat 

diperlukan kualitas sumber daya manusia yang memiliki kapabilitas dalam 

manajemen pajak daerah (Purwohartono, 2009:70). 

Sumber daya manusia yang dimiliki DPPKAD Kabupaten Kediri saat ini 

secara kuantitas belum mencukupi, tetapi secara kualitas juga belum bisa 

dikatakan cukup. Di lingkungan DPPKAD saat ini terdapat 118 pegawai yang 

terdiri dari 93 orang berstatus PNS dan sisanya masih berstatus CPNS. 

Pegawai tersebut tidak hanya bertempat di DPPKAD, namun juga mencakup 

staf-staf yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Kediri (Kasir). 

Saat peneliti melakukan wawancara dengan  staf di bagian pendapatan, 

mereka mengeluhkan keterbatasan pegawai di kantor sehingga mereka 
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terkadang merangkap pekerjaan yang ada di kantor. Siapapun staf yang 

menganggur, akan melakukan pekerjaan itu tidak peduli dengan di seksi apa 

mereka bekerja. Namun ini dalam satu bidang saja dan bukan antar bidang. 

Secara umum performa pegawai yang ada dilingkungan kantor sudah cukup 

bagus. Hanya saja pegawai yang diluar kantor DPPKAD (kantor kecamatan) 

kualitasnya masih kurang. Hal ini terbukti dengan pengamatan lapangan 

bahwa kasir di kecamatan asal-asalan dalam menyampaikan SKPD kepada 

wajib pajak dan malas untuk melakukan penagihan terhadap wajib pajak 

yang menunggak dalam pajaknya. Sehingga pegawai dari kantor DPPKAD 

yang sebelumnya sibuk dengan pekerjaan di kantor terpaksa harus turun 

langsung ke lapangan untuk melakukan penagihan akibat kemalasan 

pegawai di kecamatan. Kasus ini diambil dari Kecamatan Pare dan 

Kecamatan Wates ketika peneliti mengikuti kegiatan lapangan dengan 

Kepala Seksi Penagihan. 

Bahasan tentang kualitas pegawai tidak hanya sampai disini. 

Berdasarkan wawancara dengan bapak Sumarno staf DPPKAD seksi 

penetapan dan dokumentasi, beliau menyebutkan bahwa: 

“Sebagian staf disini cenderung tidak semangat. Ya karena kasus 
internal DPPKAD beberapa waktu lalu mas. Kan Surat Keputusan 
Pegawai Negeri sebagian besar pegawai telah dijaminkan di bank oleh 
suaminya mbak Ira (Adi Surono.eks juru bayar Dispenda) dan Kadin 
Dispenda. La iya makanya Dispenda berganti nama menjadi DPPKAD 
pada awal 2009 dan Kadinnya dipindahkan ke Dinas Pasar. Jadi kami 
ya kadang malas. Kerja ndak kerja, gaji juga tetep dipotong selama 5 
tahun.”      
 
Permasalahan internal tersebut tentunya juga mempengaruhi kinerja 

dan kualitas sumber daya manusia di lingkungan DPPKAD. Oleh karena itu 

perlu adanya upaya-upaya yang dilakukan Pemkab Kediri untuk mengatasi 

masalah kuantitas dan kualitas sumber daya manusia ini. Sehingga dengan 
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kuantitas dan kualitas yang bagus, maka diharapkan pengelolaan keuangan 

dan peningkatan penerimaan pajak daerah akan dapat ditingkatkan lagi. 

 
 

4.3.7 Sarana yang Menunjang 

Dalam mendukung upaya intensifikasi dan ekstensifikasi maka sangat 

dibutuhkan sarana yang menunjang kegiatan tersebut. Tanpa adanya sarana 

yang menunjang maka aspek ketatalaksanaan tidak akan berjalan optimal. 

Sarana penunjang yang dimaksud disini adalah komputer dan sistem 

informasi (SIMDA,SIAPDA, SIPANDA), kendaraan dinas serta teknologi 

informasi. 

Berkaitan dengan sarana penunjang tersebut, DPPKAD memiliki 

kendala diantaranya adalah pengadaan komputer. Jumlah pegawai dengan 

komputer yang disediakan tidak seimbang. Menurut pengamatan lapangan, 

dalam satu ruangan yang diisi oleh dua bidang yaitu perimbangan dan 

pendapatan dan terdiri dari 23 pegawai, hanya terdapat lima unit komputer. 

Tak jarang pula para pegawai menggunakan komputer secara bergantian. 

Namun ada sebagian pegawai yang membawa laptop sendiri untuk 

menunjang pekerjaannya. 

Kondisi ini tentunya sangat berpotensi menghambat kinerja pegawai 

dalam memproses administrasi perpajakan. Di sisi lain, terbatasnya 

kendaraan dinas juga menghambat kinerja dalam memonitoring langsung ke 

lapangan. Bahkan tak jarang pegawai DPPKAD seksi penagihan turun ke 

lapangan menggunakan kendaraan pribadi mereka. 

Sarana penunjang berikutnya adalah informasi teknologi. Saat ini dalam 

kantor DPPKAD belum disediakan jaringan internet wifi dan hanya sebatas 

jaringan Local Area Network saja yang sangat lambat. Namun beberapa 

pegawai sudah mengusulkan untuk diadakan jaringan wireless sehingga 
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dapat menunjang pekerjaan pegawai. Dan saat ini DPPKAD juga belum 

mengembangkan teknologi informasi untuk perpajakan misalnya sistem 

online. Dengan adanya sistem ini maka pembayaran pajak jauh lebih mudah 

dilakukan dan efisiensi dapat terwujud. Langkah-langkah tersebut merupakan 

upaya untuk mendukung strategi pajak daerah. 

 
4.3.8 Penerapan Sanksi dan Insentif 

Penerapan sanksi dalam hal perpajakan perlu dilakukan untuk 

meningkatkan kedisiplinan. Keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pajak 

selayaknya dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Menurut Perda Kabupaten Kediri tentang Pajak Daerah, sanksi terhadap 

pelanggaran kewajiban perpajakan dapat berupa tindakan pidana, tindakan 

perdata, penyitaan, penghentian pelayanan. Tindakan pidana merupakan 

cara efektif untuk meningkatkan pembayaran. 

Di Indonesia, denda atas harta tetap dikenakan sebesar lima persen 

pertahun. Hal itu merupakan contoh dari sanksi ringan yang memungkinkan 

wajib pajak memperoleh keuntungan melalui penundaan pembayaran pajak. 

Sebaliknya, beberapa Kota dan Kabupaten mengenakan denda secara 

otomatis sebesar dua persen atas tagihan yang terlambat satu hari atau 

lebih. Di Kabupaten Kediri sendiri mekanisme penerapan sanksi terhadap 

pelanggaran wajib pajak telah dicantumkan dalam perda tentang pajak 

daerah baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Dalam perda tersebut 

diatur secara jelas ketentuan pidananya. Dalam Perda Nomor 14 Tahun 2001 

desebutkan bahwa: “wajib pajak yang karena kealpaannya tidak 

menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap 

atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan 

keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 
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(tiga) bulan dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang 

terutang”. 

Selanjutnya dengan insentif juga telah diatur dalam perda terkait. Perda 

pajak daerah juga mengatur pengurangan, keringanan, dan pembebasan 

pajak. Dalam perda disebutkan bahwa: “Kepala Daerah berdasarkan 

pemohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan 

pembebasan pajak”. Perda juga mengatur tata cara pembetulan, pembatalan, 

pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi 

administrasi. 

Namun demikian, penerapan sanksi dan insentif tersebut masih 

menemui beberapa kendala dan hambatan. Dalam menerapkan sanksi, 

sampai saat ini DPPKAD memberlakukan sanksi berupa denda dua persen 

perbulan terhadap pelanggaran wajib pajak. Bahkan ketika peneliti ikut ke 

lapangan bersama ketua seksi penagihan, bahwa kasi tersebut menagih 

pajak terutangnya saja. Tidak berikut denda atas keterlambatannya. Kasus ini 

ditemui ketika peneliti melakukan penagihan pajak warung di Kecamatan 

Wates dan Kecamatan Pare. 

Hal lain yang masih lemahnya penerapan sanksi adalah ketika peneliti 

melakukan penagihan di Hotel Amanda. Pengusaha hotel terlambat 

membayar pajak hotel selama tiga bulan. Namun ketika pengusaha hanya 

membayar dua bulan, petugas penarik pajak tersebut memakluminya karena 

pengusaha berdalih kalau pengunjung sedang sepi. Dengan adanya fakta-

fakta tersebut, DPPKAD masih cenderung menerapkan sistem kekeluargaan 

dalam memungut pajak daerah. Kepala Bidang Pendapatan Drs. Indra 

Taruna mengatakan : 

“…….kalau untuk masalah penagihan, kami belum menerapkan 
sanksi yang berat. Misalnya kurungan. Tapi kami masih 
memberlakukan denda. Untuk beberapa kasus memang ada banyak 
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keterlambatan, tapi kami masih menggunakan asas kekeluargaan 
supaya tidak memberatkan mereka. Kan kasian kalau pemilik warung 
harus dikurung apalagi warungnya juga tidak setiap hari ramai 
kan……..”   
 
Akibat keluwesan dari DPPKAD tersebut memang bisa membuat 

penerimaan pajak daerah kurang optimal. Namun DPPKAD juga tidak 

mempunyai pilihan lain. Karena sudah bagus mereka mau membayar. 

Berikut keterangan Bapak Indra Taruna : 

“…..karena kita ingin kalau DPPKAD itu tidak ditakuti. Tapi menjadi 
mitra. Sehingga kita bisa lebih memahami mereka……..” 

 
Permasalahan tersebut menjadi dilema di DPPKAD. Mereka ingin 

menaikkan penerimaan pajak daerah. Namun di sisi lain juga merasa iba 

terutama pada pemilik warung. Ini merupakan konflik batik pada pegawai 

penagih, tetapi mereka harus menjalankan tugasnya sesuai perda. Dalam hal 

ini seharusnya DPPKAD lebih bisa bersikap tegas terhadap pengusaha hotel 

atau restoran karena mereka bukan dari kalangan bawah. Untuk penarikan 

pajak warung mungkin bisa asas kekeluargaan dijalankan namun juga ada 

batas toleransinya. Sehingga dengan demikian penerimaan pajak bisa 

ditingkatkan dan wajib pajak tidak terkesan menyepelekan. 

 
4.3.9 Monitoring Lapangan 

Dalam upaya meningkatkan pendapatan pajak daerah, pegawai 

DPPKAD Kabupaten Kediri melakukan monitoring langsung ke lapangan. Hal 

ini bertujuan untuk melihat langsung kinerja pegawai, tingkat ketaatan wajib 

pajak dan potensi daerah. Ketika peneliti melakukan riset di DPPKAD, 

sempat diberi kesempatan untuk berkunjung ke lokasi bahan galian C.  

Berdasarkan hasil pengamatan, potensi dari sisi ini sangat bagus 

mengingat ketersediaan sumber alam yang memadai ditambah dengan 

kesadaran pengemudi truk dan pegawai pemungut pajak galian. Kegiatan 
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tersebut juga untuk memantau kelayakan pos pemungutan pajak galian C 

dimana menurut pemantauan masih kurang layak. Dengan tempat yang 

layak, maka diharapkan kinerja akan semakin maksimal. 

 

4.4 Analisis Faktor Eksternal Pajak Daerah 

Analisis faktor eksternal merupakan suatu kajian deskriptif tehadap 

lingkungan eksternal yang digunakan sebagai acuan dalam perumusan 

strategi pajak daerah. Faktor-faktor eksternal berkaitan dengan opportunity 

dan threat dalam perumusan strategi pajak daerah. Data dan informasi dari 

aspek eksternal tersebut meliputi perekonomian, demografi, sosial, budaya, 

ketenagakerjaan, dan pariwisata. Faktor eksternal ini dianggap penting 

karena berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung dalam 

implementasi pajak daerah. 

 
4.4.1 Kondisi Geografi Kabupaten Kediri 

 Posisi geografi Kabupaten Kediri terletak antara 111o 47' 05" sampai 

dengan  112o 18'20" Bujur Timur dan 7o 36' 12" sampai dengan  8o 0' 32 

Lintang Selatan. Secara keseluruhan luas wilayah ada sekitar 1.386.05  KM² 

atau kurang lebih  lima persen, dari luas wilyah propinsi Jawa Timur. 

 
Tabel 4.6: Jumlah Kecamatan, Desa/Kelurahan Kor. Kecamatan Kabupaten 

Kediri 
 

No Wilayah Kordinator Kecamatan Desa/Kelurahan 

1 Kediri 6 83 

2 Ngadiluwih 6 83 

3 Pare 7 84 

4 Papar 7 94 

Jumlah 26 344 

Sumber: Pemerintah Kabupaten Kediri, 2010. 
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Berdasarkan data tersebut sebagian besar masuk dalam kategori 

swasembada. Artinya hampir seluruh kecamatan telah mampu 

menyelenggarakannya dengan mandiri. Sekilas tergambar bahwa luasnya 

wilayah Kabupaten Kediri menjadi peluang untuk menjaring wajib pajak baru. 

 
4.4.2 Struktur Demografi 

Faktor eksternal berikutnya yang cukup penting dalam implementasi 

pajak daerah yaitu perkembangan struktur demografi Kabupaten Kediri. 

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, perkembangan dasar 

pengenaan pajak juga tidak dapat dilepaskan dari kondisi demografinya. 

Beberapa indikator struktur demografi tersebut diantaranya jumlah penduduk, 

kepadatan penduduk, dan laju pertumbuhan penduduk. 

Data jumlah penduduk pertengahan dan akhir tahun di hitung 

berdasarkan hasil registrasi penduduk oleh Dinas Catatan Sipil dan 

Kependudukan. Jumlah penduduk Kabupaten Kediri pada akhir tahun 2008 

tercatat ada 1.464.809 jiwa. Ada penambahan 11.190 jiwa, dibandingkan 

tahun 2007 jumlah kelahiran dan kematian selisih 7.864 jiwa, masing-masing 

sebanyak 15.365 dan 7.496 jiwa. Selanjutnya dapat di hitung ada net-migrasi 

sebanyak 3.326 jiwa. 

Berkaitan dengan implementasi pajak daerah, data penduduk sangat 

diperlukan karena berperan sebagai subjek dan wajib pajak. Berdasarkan 

informasi tersebut dapat diketahui bahwa penduduk di Kabupaten Kediri 

meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan informasi tersebut juga dapat 

diketahui bahwa kepadatan penduduk di Kabupaten Kediri mencapai 

1.056,52 jiwa/km². Kondisi kependudukan ini cukup berpeluang bagi 

Kabupaten Kediri berkaitan dengan strategi pajak daerah. Dengan 
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bertambahnya jumlah penduduk tentunya juga akan menambah peningkatan 

penerimaan pajak daerah. 

 
4.4.3 Aspek Perekonomian 

Salah satu kriteria kelayakan pajak daerah adalah dari aspek 

perekonomian. Jika perekonomian tentunya target dan kontribusi pajak 

daerah terhadap PAD juga semakin baik. Tingkat desentralisasi fiskal juga 

semakin tinggi karena sudah tidak terlalu mengandalkan dana dari pusat dan 

bisa membiayai pembangunannya sendiri. Perekonomian mempunyai 

pengaruh yang kuat terhadap pajak daerah sebagai sumber pendapatan. 

Beberapa indikator makro yang dapat dijadikan faktor determinan berkaitan 

dengan perumusan strategi pajak daerah diantaranya adalah pertumbuhan 

PDRB, inflasi regional, dan upah minimum regional (UMR). 

Tabel 4.7: Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kediri dan Inflasi 
Regional Tahun 2005 – 2009 

 

Tahun Pertumbuhan PDRB (%) Inflasi Regional (%) 
PDRB per Kapita 

(Juta) 

2005 2,32% 16,84% 3,359 

2006 2,51% 9,71% 3,784 

2007 4,43% 7,78% 3,390 

2008 4,36% 9,07% 4,070 

2009 4,76% 3,60% 9,670 

Rata-rata 5,82% 9,40% 4,85% 

Sumber: Bappeda Kabupaten Kediri, diolah. 

 
Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat kecenderungan bahwa 

perubahan pertumbuhan PDRB dan inflasi regional juga berpengaruh 

terhadap penerimaan pajak. Pertumbuhan PDRB berpengaruh positif 

terhadap penerimaan pajak daerah. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, 

semakin besar pula penerimaan pajak yang masuk ke kas daerah. Dengan 

mempertimbangkan data pertumbuhan PDRB dan inflasi regional, potensi 



73 
 

pajak di masa mendatang dapat diproyeksikan terutama dalam upaya strategi 

intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah. 

Pada tabel tersebut, tingkat pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 

2,32–4,76 persen. Berkaitan dengan strategi pajak daerah, trend 

pertumbuhan PDRB yang sedang dan stabil tersebut tentunya akan 

berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah. Di sisi lain inflasi 

regional selama lima tahun terakhir menunjukkan fluktuasi yang cukup tajam. 

Seperti yang terjadi pada 2005, inflasi regional mencapai dua digit yaitu pada 

angka 16,84 persen. Inflasi yang tinggi cenderung akan berpengaruh negatif 

terhadap penerimaan pajak daerah. Kondisi ini dikarenakan inflasi yang tinggi 

tanpa diimbangi dengan kenaikan pendapatan yang sepadan akan 

mengurangi daya beli masyarakat dan pengenaan pajak akan semakin 

membebani masyarakat. 

Indikator perekonomian selanjutnya adalah tingkat UMR. Di mana UMR 

merupakan indikator ekonomi yang dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan 

masyarakat di suatu wilayah tertentu. Dengan membandingkan UMR 

terhadap rata-rata kebutuhan hidup layak, dapat dilihat tingkat kesejahteraan 

masyarakat di wilayah tertentu seperti pada gambar 4.2. 
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Gambar 4.2: Perbandingan UMR dan Rata-rata Kebutuhan Hidup 
Layak Kabupaten Kediri Tahun 2004-2009 

 

 

Sumber: Dinsos Kabupaten Kediri, 2010, diolah. 

 
Secara teori tingkat pendapatan masyarakat berpengaruh posistif 

terhadap penerimaan pajak daerah. Jika pendapatan masyarakat naik maka 

potensi basis pajak juga meningkat. Berdasarkan gamber tersebut dapat 

dilihat bahwa tingkat UMR Kabupaten Kediri selama enam tahun terakhir 

mengalamai peningkatan. Namun demikian jika dibandingkan dengan 

kebutuhan hidup layak, tingkat UMR selalu dibawahnya. Gambaran tersebut 

menunjukkan bahwa sebagian besar pendapatan masyarakat dialokasikan 

untuk memenuhi kebutuhan dasar. 

Berkaitan dengan strategi pajak daerah, kondisi seperti ini dapat 

menjadi sebuah ancaman bagi Kabupaten Kediri. Dalam upaya intensifikasi 

pajak daerah misalnya dengan menaikkan tarif pajak, tentunya akan 

memberatkan masyarakat yang mempunyai tingkat pendapatan di bawah 

KHL. Begitu juga dengan ekstensifikasi pajak daerah (menjaring wajib pajak 

baru), kebijakan ini juga akan semakin membebani masyarakat yang tingkat 

pendapatannya di bawah KHL. 
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4.4.4 Aspek Ketenagakerjaan 

Berkaitan dengan strategi pajak daerah, kondisi ketenagakerjaan suatu 

wilayah juga dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan. Menurut catatan 

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kediri, pada tahun 2008 tercatatat ada 

sekitar 6.386 lowongan keja baru, turun 31,61 persen dibandingkan kondisi 

tahun 2007. Sedangkan jumlah pencari kerja baru yang tercatatat ada 

sebanyak 10.169 orang. Jumlah penempatan Tenaga Kerja ada sebanyak 

6.386. 

Penyerapan lowongan kerja terbanyak adalah untuk kategori AKAD 

(antar daerah). Dan AKL (Lokal). Sedangkan kategori AKAN (antar negara) 

dapat dilihat pada jumlah TKI yang berhasil ditempatkan. Pada tahun 2008 

penyerap lowongan kerja untuk kategori AKAN sebanyak 1.542 orang, 

menurun dibandingkan pada tahun 2007 yang sebanyak 2.900 orang. 

Sebagian besar TKI tersebut ditempatkan di negara Malaysia dan Hong 

kong. 

Tabel 4.8: Pencari Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Tingkat Pendidikan Jumlah (%) 

SD 4% 

SMP 15% 

SMA 57% 

PT 24% 

Jumlah 100% 

        Sumber: Website Pemerintah Kabupaten Kediri, 2010. 

 
Berdasarkan tingkat pendidikannya pencari kerja di Kabupaten Kediri 

sebagian besar lulusan SLTA. Jumlah PNS Otoda yang bekerja di Kabupaten 

Kediri pada tahun 2008 sebanyak 13.708 PNS, yang tersebar di institusi 

dinas 11.916 orang, di institusi badan 342 orang, di institusi kantor 659 orang, 

di institusi sekretariat 330 orang, di institusi BUMD 4 orang, di institusi lain-
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lain (RSUD Pare dan sekretariat DPRD) 457 orang. Sebanyak 69,48 % dari 

total PNS Otoda di Kabupaten Kediri bekerja di Dinas Pendidikan, yakni 

sebanyak 9.534 pegawai. 

Berdasarkan golongannya sebagian besar PNS di Kabupaten Kediri 

bergolongan III sebanyak 5.932 PNS. Sedangkan golongan III,dan IV 

masing-masing sebanyak 294 PNS, 2.470 PNS, dan 5.008 PNS. 

 
4.4.5 Sosial dan Budaya 

Faktor eksternal berikutnya adalah kondisi sosial budaya masyarakat. 

Faktor sosial akan berbengaruh terhadap persepsi masyarakat terhadap 

kebijakan perpajakan. Misalnya pada tingkat pendidikan. Bila tingkat 

pendidikannya tinggi tentunya orang akan lebih bisa berfikir rasional atas 

Perda perpajakan sehingga kebijakan tersebut juga akan lebih mudah 

diimplementasikan. 

Di sisi lain pandangan masyarakat berkaitan erat dengan asas dan 

syarat pemungutan pajak, dan juga dampak pengenaan pajak. Dan pajak itu 

akan diterima masyarakat selama memenuhi asas dan syarat pemungutan, 

sistem pemungutan yang sederhana dan yang memberikan dampak 

minimum terutama dalam perekonomian masyarakat serta memenuhi 

persyaratan keadilan dan ekonomis sehingga dapat dengan mudah 

diimplementasikan. 

Dalam wilayah Kabupaten Kediri penduduk terbanyak adalah lulusan 

SMA dan yang menduduki urutan terbanyak kedua adalah lulusan SD. 

Namun penduduk yang berpendidikan tinggi juga semakin meningkat namun 

tidak sebanyak peningkatan pada lulusan SMA. Berkaitan dengan kebijakan 

pajak daerah, gambaran mengenai komposisi tingkat pendidikan tersebut 

dapat menjadi ancaman dalam upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak 
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daerah. Struktur masyarakat Kabupaten Kediri masih didominasi oleh tingkat 

pendidikan menengah kebawah. Kondisi ini berpotensi menimbulkan 

kesadaran masyarakat yang rendah terhadap kebijakan pajak daerah dan 

cenderung kurang menerima  kebijakan pajak baru. 

Faktor penting lainnya yaitu media sosialisasi yang efektif dan efisien. 

Berdasarkan wawancara dengan DPPKAD Kabupaten Kediri sebagai unit 

pengelola pajak daerah terungkap bahwa hambatan utama dalam proses 

pemungutan pajak adalah tingkat kesadaran masyarakat yang sangat 

rendah. Disamping itu ternyata isu kasus perpajakan juga mempengaruhi 

pikiran seseorang tentang pajak. hal ini diungkapkan oleh Suwito: 

“……saiki mbayar pajak yo aras-arasen le. La saiki wong cilik sing 
mbayar pajak. Tapi hasile pajak dipangan wong nek nduwur. Duite dipangan 
Gayus lak yo percuma to mbayar pajak lak gak digawe mbangun daerah…. 
”.(sekarang kalau bayar pajak juga malas. Orang kecil yang bayar pajak, tapi 
hasilnya dimakan pejabat. Uangnya dimakan Gayus jadi percuma kalau 
membayar pajak kalau tidak dipakai membangun daerah). 

 
Menurut keterangan di atas, jelas bahwa kesadaran masyarakat sangat 

kurang. Selain faktor pendidikan, ekonomi, tetapi juga isu kasus mafia pajak. 

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran tersebut 

dilakukan dengan sosialisasi perpajakan yang berkelanjutan.  

 
4.4.6 Pariwisata 

Kabupaten Kediri merupakan daerah yang mempunyai potensi di sektor 

parawisata. Sektor pariwisata merupakan faktor eksternal yang berkaitan erat 

dengan potensi pajak daerah, khususnya pajak hotel, pajak restoran, dan 

pajak hiburan. Meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke 

Kabupaten Kediri tidak bisa dilepas dari sejumlah upaya pembangunan 

sektor pariwisata yang telah dilaksanakan, terutama meningkatkan prasrana 

dan sarana pendukung obyek wisata. Kemajuan sektor ini diantaranya adalah 
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peningkatan jumlah hotel sebesar 20% dengan pertambahan jumlah kamar 

yang meningkat hingga 71.87%. 

Berdasarkan sedikit gambaran tersebut dapat disimpulkan bahwa 

potensi pariwisata di Kabupaten Kediri semakin baik. Dan hal itu juga 

ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah hotel yang secara otomatis juga 

akan meningkatkan pajak hotel. Demikian juga dengan pajak restoran. Oleh 

karena itu Pemkab Kediri melalui Dinas Pariwisata berusaha menggali 

potensi sektor ini. Salah satunya dengan digunakannya media reklame papan 

sebagai penunjuk jalan menuju lokasi wisata tersebut. 

Dengan adanya reklame penunjuk jalan itu maka diharapkan potensi 

pariwisata di Kabupaten Kediri meningkat seiring dengan bertambahnya 

jumlah pengunjung tiap tahunnya. 

 
4.4.7 Harga-harga 

Perhitungan IHK (Indeks Harga Konsumen) membandingkan harga 

suatu komoditi dengan harga pada tahun 2002. ada 7 kelompok komoditi 

yang dipantau dan dimasukkan dalam perhitungan IHK ataupun Inflasi, yakni 

bahan makanan. Makanan/ minuman jadi (termasuk rokok, perumahan, 

sandang, kesehatan, pendidikan, dan Transportasi/ Komuniksasi. Data IHK 

mencerminkan kenaikan harga relatif dibandingkan tahun 2007. sedangkan 

data inflasi bulanan mencerminkan kenaikan harga dari bulan ke bulan. 

Berdasarkan data IHK selama tahun 2008 di Kabupaten Kediri harga tujuh 

kelompok komiditi tersebut di atas cenderung  terus fluktuatif dari bulan ke 

bulan hingga Oktober 2008. IHK bergerak dari 103,92 pada bulan januari, 

kemudian naik turun hingga mencapai 113,27 pada bulan Oktober. 

Angka inflasi di peroleh dengan membandingkan IHK dari bulan ke 

bulan. Jadi inflasi mencerninkan kenaikan harga dari bulan ke bulan. Pada 



79 
 

awal tahun 2008 inflasi mencapai 1,42 persen kemudian selama bulan-bulan 

berikutnya mengalami fluktuasi   sampai dengan bulan Oktober, sedang pada 

bulan November dan Desember mengalami deflasi yakni sebesar -0,36 

persen dan -0,58 persen. Inflasi tertinggi terjadi pada bulan Juni 2008 

sebesar  2,04 persen bertepatan dengan liburan sekolah dan dimulainya 

tahun ajaran baru bagi anak sekolah. 

 
4.5 Perumusan Strategi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah  

Setelah menguraikan kajian deskriptif faktor internal dan eksternal, 

tahapan selanjutnya adalah perumusan strategi intensifikasi dan 

ekstensifikasi pajak daerah. Sesuai dengan kerangka pikir pada penelitian ini, 

perumusan strategi diawali dengan input data dari faktor internal dan faktor 

eksternal melalui IFE (Internal Factor Evaluation) dan EFE (eksternal Factor 

Evaluation). Dan tahap selanjutnya adalah melalui analisa SWOT. Dari kajian 

sebelumnya dapat dirumuskan beberapa kelebihan dan kelemahan, serta 

peluang dan ancaman yang dihadapi Kabupaten Kediri dalam rangka 

optimalisasi penerimaan pajak daerah. Kelebihan, kelemahan, peluang, dan 

ancaman tersebut akan digunakan sebagai data input dalam tahapan 

perumusan strategi. 

 Kelebihan (Strength) 

a. Visi dan misi DPPKAD 

b. Birokrasi pelayanan 

c. Media sosialisasi 

d. Sistem pelayanan  

e. Monitoring lapangan 

 Kelemahan (Weakness) 

a. Proyeksi Pajak Daerah 
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b. Self assessment 

c. Mekanisme sanksi 

d. Kapabilitas pegawai 

e. Keterbatasan sarana 

 Peluang (Opportunity) 

a. Perubahan kebijakan 

b. Pertumbuhan PDRB 

c. Pertumbuhan penduduk 

d. Perkembangan sektor perdagangan dan jasa 

e.  Sektor pariwisata  

 Ancaman (Threats) 

a. Inflasi regional 

b. Tingkat kesadaaran 

c. Kesejahteraan penduduk 

d. Tingkat pendidikan 

e. Kondisi politik 

 
4.5.1 Matrik IFE Implementasi Pajak daerah 

Matrik IFE digunakan untuk mengevaluasi faktor-faktor internal yang 

berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan dalam implementasi strategi 

pajak daerah. Analisis ini dilakukan dengan penetapan bobot dan rating pada 

masing-masing faktor internal. Hasil pembobotan dan peratingan faktor-faktor 

internal implementasi pajak daerah disajikan dalam tabel 4.9 berikut: 
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Tabel 4.9:  Matrik IFE Implementasi Pajak Daerah 

No 
Faktor Strategi internal 

Bobot (A) Rating (B) Skor (A x B) 
KEKUATAN 

1 Visi dan misi DPPKAD 0,05 2 0,10 

2 Birokrasi Pelayanan 0,10 2 0,20 

3 Media sosialisasi 0,10 2 0,20 

4 Sistem pelayanan 0,10 3 0,30 

5 Monitoring lapangan 0,05 2 0,10 

  Total Kekuatan     0,90 

  KELEMAHAN       

1 Proyeksi pajak daerah 0,10 2 0,20 

2 Self assessment 0,20 3 0,60 

3 Mekanisme sanksi 0,10 2 0,20 

4 Kapabilitas pegawai 0,10 2 0,20 

5 Keterbatasan sarana 0,10 2 0,20 

  Total Kelemahan   1,40 

  S - W = -0,50 

Keterangan: 

Bobot ditentukan sebagai berikut: 

Bobot Keterangan 

0,20 tinggi atau kuat 

0,15 di atas rata-rata 

0,10 rata-rata 

0,05 di bawah rata-rata 

0,00 tidak berpengaruh 

Rating Keterangan 

4 Respoden superior terhadap faktor tersebut 

3 Responden di atas rata-rata terhadap faktor tersebut 

2 Responden rata-rata terhadap faktor tersebut 

1 Responden di bawah rata-rata terhadap faktor tersebut 

 

Penetapan bobot dan rating (Tabel 4.9) didasarkan pada hasil 

wawancara dan kuesioner terhadap pihak-pihak terkait. Berdasarkan 

perhitungan matrik IFE, diperoleh total selisis antara kekuatan dan 

kelemahan sebesar -0,50. Pada posisi ini berarti akan berada tempat negatif 

untuk penentuan kuadran pada tahap selanjutnya. 
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4.5.2 Matrik EFE Implementasi Pajak Daerah 

Matrik EFE digunakan untuk mengevaluasi faktor-faktor eksternal 

berkaitan dengan peluang dan ancaman dalam implementasi pajak daerah. 

Analisis ini ditetapkan dengan penetapan bobot dan rating masing-masing 

faktor eksternal implementasi pajak daerah disajikan dalam tabel 4.10. 

Penetapan bobot dan rating (Tabel 4.10) didasarkan pada hasil 

wawancara dan kuesioner terhadap pihak-pihak terkait. Berdasarkan 

perhitungan matriks Eksternal Factor Evaluation (EFE), diperoleh total selisih 

sebesar 0,20. Dengan hasil tersebut, makan akan berapa pada posisi positif 

untuk penentuan kuadran. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel 

matrik EFE pada tabel 4.10. 

 
Tabel 4.10:  Matrik EFE Implementasi Pajak Daerah 

No 
Faktor Strategi eksternal 

Bobot (A) Rating (B) Skor (A x B) 
PELUANG 

1 Perubahan kebijakan 0,15 3 0,45 

2 Pertumbuhan PDRB 0,10 2 0,20 

3 Pertumbuhan penduduk 0,10 2 0,20 

4 
Perkembangan sektor perdagangan 
dan jasa 

0,10 3 0,30 

5 sektor pariwisata 0,10 2 0,20 

  Total Peluang     1,35 

  ANCAMAN       

1 Inflasi regional 0,10 2 0,20 

2 Tingkat kesadaran 0,15 3 0,45 

3 Kesejahteraan penduduk 0,10 3 0,30 

4 Tingkat pendidikan 0,05 1 0,10 

5 Kondisi politik 0,05 1 0,10 

  Total Ancaman     1,15 

  O - T = 0,20 

 
Keterangan: 
Bobot ditentukan sebagai berikut: 

Bobot Keterangan 

0,20 tinggi atau kuat 

0,15 di atas rata-rata 
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0,10 rata-rata 

0,05 di bawah rata-rata 

0,00 tidak berpengaruh 

Rating ditentukan sebagai berikut: 

Rating Keterangan 

4 Respoden superior terhadap faktor tersebut 

3 Responden di atas rata-rata terhadap faktor tersebut 

2 Responden rata-rata terhadap faktor tersebut 

1 Responden di bawah rata-rata terhadap faktor tersebut 

 

4.5.3 Matrik SWOT Implementasi Pajak Daerah 

Matrik SWOT merupakan matching tool yang penting untuk membantu 

perumusan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah. Matrik 

SWOT menggunakan key success factors yang dianalisis dalam matriks-

matriks sebelumnya. Pada matriks ini, penentuan key success factors untuk 

lingkungan internal dan eksternal membutuhkan semacam judgement yang 

baik. Dalam matriks SWOT terdapat empat strategi yaitu SO, WO, ST, dan 

WT. Seperti yang disajikan dalam tabel 4.11 berikut ini: 
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Tabel 4.11: Matrik SWOT Implementasi Pajak Daerah 

INTERNAL Strength 

a. Visi misi DPPKAD 

b. Birokrasi pelayanan 

c. Media sosialisasi 

d. Sistem pelayanan 

e. Monitoring lapangan 

Weakness 

a. Proyeksi pajak daerah 

b. Self assessment 

c. Mekanisme sanksi 

d. Kapabilitas pegawai 

e. Keterbatasan sarana 

EKSTERNAL 

Opportunity 

a. Perubahan kebijakan 

b. Pertumbuhan PDRB 

c. Pertumbuhan penduduk 

d. Pertumbuhan sektor per-

dagangan dan jasa 

e. Sektor pariwisata  

S O 

a. Mengoptimalkan sosialisasi 

b. Meningkatkan monitoring 

dengan menghitung PDRB, 

pertumbuhan serta 

peningkatan diberbagai 

sector 

W O 

a. Proyeksi pajak daerah 

berdasarkan makro, PDRB, 

dan pertumbuhan sektor 

lainnya 

b. Peningkatan kapabilitas 

pegawai. 

Threats 

a. Inflasi regional 

b. Tingkat kesadaran 

c. Kesejahteraan penduduk 

d. Tingkat pendidikan 

e. Kondisi politik 

S T 

a. Mengoptimalkan 

monitoring untuk 

meningkatkan kesadaran 

masyarakat. 

b. Meningkatkan sosialisasi 

untuk meningkatkan 

kesadaran masyarakat. 

W T 

a. Mengkombinasikan sistem 

self assessment dan official 

assessment dalam 

pemungutan pajak 

b. Meningkatkan sarana 

penunjang, dan 

memperbaiki mekanisme 

sanksi. 

Keterangan: 

S O: Sel ini merupakan pertemuan dua elemen kekuatan dan peluang 

sehingga memberikan kemungkinan bagi suatu instansi untuk bisa 

berkembang lebih cepat. 

S T: Sel ini merupakan interaksi antara ancaman dan kekuatan. Di sini harus 

dilakukan upaya mobilisasi sumber daya yang merupakan kekuatan 

organisasi untuk memperlunak ancaman dari luar tersebut, bahkan 

kemudian merubah ancaman itu menjadi sebuah peluang. 

W O: Sel ini merupakan interaksi antara kelemaha instansi dan peluang dari 

luar. Situasi seperti ini memberikan suatu pilihan pada situasi yang 

kabur. Peluang yang tersedia sangat meyakinkan namun tidak dapat 

dimanfaatkan karena kekuatan yang ada tidak cukup untuk 

menggarapnya. 
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-0,50 
WEAKNESS 

Kuadran IV 

Kuadran III 

0,20 

STRENGTH 

THREATS 

Kuadran II 

Kuadran I 

W T: Sel ini merupakan kondisi yang paling lemah dari semua sel karena 

merupakan pertemuan antara kelemahan instansi dan ancaman dari 

luar sehingga keputusan yang salah akan membawa bencana yang 

besar bagi instansi. Strategi yang harus diambil adalah damage control 

sehingga tidak menjadi lebih parah dari yang diperkirakan. 

Berdasarkan pada matrik IFE dan EFE yang dijelaskan pada subbab 

sebelumnya,  bahwa selisih antara kekuatan dan kelemahan adalah -0,50 

sedangkanpada peluang dan ancaman adalah 0,20. Pada penentuan 

kuadran, kekuatan dan kelemahan adalah pada sumbu X sedangkan peluang 

dan ancaman pada sumbu Y. 

Berdasarkan gambar tersebut, posisi pada kuadran SWOT berada pada 

kuadran III. Dimana pada kuadran ini merupakan interaksi antara kelemahan 

dan kesempatan. Situasi seperti ini memberikan  suatu pilihan pada situasi 

yang kabur. Peluang yang tersedia sangat meyakinkan namun tidak 

dimanfaatkan karena kekuatan yang ada tidak cukup untuk menggarapnya. 

Gambar posisi kuadran SWOT dapat dilihat pada gambar 4.3. 

Gambar 4.3: Kuadran SWOT 
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4.6 Implikasi Strategi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah 

Pada dasarnya, strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah 

ditujukan untuk meningkatkan kontribusi PAD dalam rangka mewujudkan 

kemandirian fiskal di Kabupaten Kediri. Sesuai dengan amanat UU 33/2004 

dan UU 28/2009, pajak daerah merupakan suatu komponen PAD dalam 

rangka membiayai kebutuhan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah di 

Kabupaten Kediri tetap harus memperhatikan dampak yang mungkin timbul. 

Terutama yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi regional. Oleh 

karena itu perumusan strategi dituntut untuk senantiasa mempertimbangkan 

faktor internal dan eksternal dari implementasi pajak daerah.  

Metode SWOT yang digunakan dalam penelitian ini berusaha 

merumuskan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dengan 

memasukkan faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap 

implementasi pajak daerah. Berdasarkan hasil analisis di atas, maka  harus 

dilakukan upaya Situasi seperti ini memberikan  suatu pilihan pada situasi 

yang kurang jelas. Peluang yang tersedia menjanjikan namun belum bisa  

dimanfaatkan karena kekuatan yang dimiliki masih dirasa belum cukup. Pada 

dasarnya alternatif strategi tersebut harus dijalankan secara komprehensif 

dan berkelanjutan. Selain itu juga perlu diperhatikan dampak yang timbul dari 

penerapan strategi tersebut baik dampak positif maupun negatif, terlebih 

pada pembangunan ekonomi Kabupaten Kediri. Pengindentifikasian dampak 

tersebut bermanfaat dalam rangka upaya preventif dan represif terutama dari 

dampak negatif yang timbul dari penerapan strategi. 

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, salah satu 

kelemahan yang dimiliki  DPPKAD Kabupaten Kediri dalam mengelola pajak 
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daerah adalah kapabilitas dan kuantitas pegawai. Aspek kelembagaan dan 

ketatalaksanaan akan berjalan efektif jika didukung oleh aspek sumber daya 

yang handal. Salah satu alternatif strategi yang perlu dijalankan DPPKAD 

Kabupaten Kediri adalah peningkatan kapabilitas dan kuantitas pegawai dan 

sarana penunjang dalam pemungutan pajak. Kapabilitas pegawai yang 

dimaksud yaitu kemampuan dalam pengelolaan pajak daerah yang meliputi 

perencanaan, pemungutan, administrasi, pengawasan dan pemeriksaan. 

Sedangkan kuantitas pegawai dimaksudkan untuk memaksimalkan kinerja 

pegawai. Berkaitan dengan ini, sejauh ini belum ada langkah yang dilakukan 

untuk mengatasi kelemahan ini. Untuk mengatasi masalah kapabilitas 

pegawai, DPPKAD bisa mengadakan diklat manajemen keuangan daerah 

khususnya yang berkaitan dengan pajak daerah. Hal ini juga perlu karena 

kebijakan nasional tentang pajak daerah juga telah diperbarui. Selain itu perlu 

juga untuk menambah jumlah pegawai lapangan untuk membantu pegawai 

kantor agar pegawai di kantor bisa maksimal dalam menjalankan 

pekerjaannya. Peningkatan jumlah pegawai ini juga untuk upaya monitoring, 

penagihan dan lainnya. 

Sedangkan untuk sarana misalnya kendaraan dinas. Sarana penunjang 

ini juga perlu untuk diupayakan mengingat beban yang berat. Hal ini juga 

berhubungan langsung dengan kegiatan monitoring di lapangan. Sedangkan 

monitoring sendiri juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan 

pengawasan. Sejauh ini di lingkungan DPPKAD masih bergantian dan harus 

antri untuk menggunakan mobil dinas. Sehingga tak jarang pegawai tersebut 

menggunakan kendaraan pribadi untuk perjalanan dinas. Sarana penunjang 

lainnya adalah pengadaan komputer yang cukup sehingga pegawai tidak 

harus bergantian untuk melakukan pekerjaannya. 
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Dengan upaya peningkatan kapabilitas, kuantitas pegawai dan sarana 

penunjang tersebut diharapkan kinerja akan menjadi lebih baik. Selain itu 

juga dalam rangka pemanfaatan peluang akan menjadi lebih efektif dimana 

pertumbuhan PDRB dan jumlah penduduk yang meningkat membutuhkan 

lebih banyak kuantitas pegawai juga. Dampak positif yang diharapkan adalah 

perencanaan potensi pajak yang lebih akurat, administrasi pajak yang 

terstruktur, dan kebocoran dapat diminimalkan. 

Berikutnya adalah dalam hal proyeksi potensi pajak daerah. Sampai 

sejauh ini, proyeksi penerimaan pajak daerah belum sepenuhnya 

mempertimbangkan faktor determinan secara menyeluruh. Seperti 

pertumbuhan PDRB, upah minimum regional, inflasi regional, kesejahteraan, 

dan pertumbuhan di segala sektor. Proyeksi pajak hanya di dasarkan pada 

tren penerimaan sebelumnya dan diasumsikan kenaikan sebesar 10 persen. 

Sejauh ini rancangan penentuan angka target dilakukan oleh DPPKAD 

dengan mempertimbangkan asumsi, jumlah wajib pajak, dan perekonomian. 

Sedangkan pada kenyataannya, data jumlah wajib pajak kurang sesuai 

dengan realitanya dimana masih sangat banyak wajib pajak yang belum 

terpungut dan sering terjadinya kecolongan. Hal ini menyebabkan angka 

yang di peroleh tidak valid. Jadi bisa lebih rendah atau lebih tinggi dari 

potensi yang sebenarnya. Hal ini juga ada kecenderungan selalu tercapainya 

target penerimaan pajak daerah. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor 

determinan secara menyeluruh tersebut baik internal maupun eksternal 

dalam perhitungan potensi pajak daerah, maka akan dihasilkan data yang 

lebih valid dan sesuai realita sehingga akan diketahui potensi pajak yang 

sebenarnya. 

Strategi intensifikasi lainnya yang berkaitan dengan sistem self 

assessment yaitu mengoptimalkan sosialisasi pajak daerah melalui media 
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sosialisasi yang efektif. Sejauh ini DPPKAD telah melakukan langkah 

sosialisasi dengan seluruh camat di Kabupaten Kediri dalam rangka usaha 

sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu juga melalui penyebaran brosur 

ketika event digelar untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat. Sejauh ini 

belum ada upaya sosialisasi melalui organisasi sosial masyarakat. Padahal 

organisasi ini lebih dekat dengan masyarakat. Oleh karena itu, DPPKAD bisa 

menggunakan alternatif strategi ini untuk usaha sosialisasi. Karena 

organisasi masyarakat tersebut cukup potensial untuk mengadakan 

sosialisasi tersebut. Langkah ini juga sekaligus sebagai upaya untuk 

mengatasi kelemahan dari sistem pemungutan pajak self assessment yang 

menuntut kesadaran yang tinggi dari masyarakat. 

Masalah sistem pemungutan ini menjadi indikator berhasilnya program 

karena menyangkut tingkat kesadaran masyarakat yang tinggi. Agar sistim ini 

berjalan efektif, keterbukaan dan pelaksanaan penegakan hukum merupakan 

hal yang esensial. Dengan adanya kepercayaan yang sangat besar yang 

telah diberikan pemerintah kepada wajib pajak maka sudah selayaknya 

kepercayaan tersebut diimbangi dengan upaya penegakan hukum dan 

pengawasan yang ketat atas kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan 

kepercayaan tersebut. Penegakan hukum dapat dilakukan dengan 

pemeriksaan, penyidikan, atau penagihan pajak.  

Selanjutnya adalah mekanisme sanksi dimana Pemkab Kediri masih 

terlalu lunak untuk menerapkan sanksi. Hal itu juga berdasarkan pemaparan 

sebelumnya. Dengan penerapan sanksi yang lebih dipertegas, maka para 

wajib pajak cenderung tidak meremehkan pajak daerah itu sendiri. Tentunya 

hal itu juga akan membawa kewibawaan DPPKAD sebagai institusi pengelola 

pajak daerah.  
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Strategi terakhir yang dapat dilakukan yaitu dengan penyesuaian tarif 

dan penerapan jenis pajak baru sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat. 

Seperti yang diuraikan di depan, terbitnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 

2009 telah menyebabkan perubahan mendasar dalam kebijakan pajak 

daerah dan retribusi daerah di Indonesia. Dan perubahan yang paling 

mendasar adalah perubahan dari yang terbuka, sekarang menjadi tertutup. 

Artinya daerah tidak dapat lagi memungut pajak selain yang disebutkan 

dalam Undang-undang. Di Pemkab terdapat pajak pencucian kendaraan 

bermotor. Dengan terbutnya UU tersebut maka pajak tersebut tidak dapat 

dipungut lagi. Namun demikian, kondisi ini tidak menutup peluang bagi 

daerah dalam upaya ekstensifikasi pajak daerah. Dalam Undang-undang 

terdapat penambahan jenis pajak daerah baru serta perubahan tarif 

beberapa jenis pajak. Kondisi ini tentunya merupakan bagi Kabupaten Kediri 

untuk upaya ekstensifikasi pajak daerah. 

Upaya ekstensifikasi dapat dilakukan dengan memberlakukan jenis 

pajak baru. Sejauh ini Kabupaten Kediri masih memberlakukan tujuh jenis 

pajak daerah, sedangkan dalam UU baru adalah sebelas jenis pajak daerah. 

Meski kehilangan objek pajak pencucian kendaraan bermotor, namun 

Kabupaten Kediri masih berpeluang untuk memberlakukan jenis pajak baru 

sesuai dengan UU baru tersebut. 

Upaya ekstensifikasi melalui pemberlakuan jenis pajak baru dan 

penyesuaian tarif diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah 

serta kontribusinya terhadap PAD. Aspek penting yang perlu diperhatikan 

yaitu dampak negatif yang mungkin timbul dari upaya tersebut, khususnya di 

bidang ekonomi. Dengan kata lain, ekstensifikasi pajak daerah dapat 

diupayakan sepanjang tidak mengganggu atau memperburuk kinerja 

pembangunan ekonomi daerah. Langkah ini dapat terwujud jika upaya 
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ekstensifikasi  memperhatikan koridor kebijakan yang berlaku serta asas, 

syarat, dan kriteria pajak daerah. 

Pada prinsipnya, beberapa rekomendasi strategi yang telah diuraikan 

tersebut harus dijalankan secara keseluruhan dan berkelanjutan. Karena 

antar strategi saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Selain bertujuan 

untuk mewujudkan dampak positif, setiap strategi berpotensi menimbulkan 

dampak negatif. Oleh karena itu pelaksanaan strategi harus dijalankan 

berdampingan untuk meminimalkan efek negatif yang ditimbulkan. Secara 

umum, dampak positif yang diharapkan dari penyempurnaan strategi 

intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah adalah untuk mencapai 

kemandirian fiskal Kabupaten Kediri dalam rangka meningkatkan 

perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kontribusi pajak 

daerah diharapkan akan berdampak terhadap kenaikan PAD yang 

selanjutnya meningkatkan penerimaan dalam APBD. Peningkatan 

penerimaan tersebut  selanjutnya berdampak pada peningkatan belanja 

pemerintah khususnya pada sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, 

dan infrastruktur sehingga pertumbuhan ekonomi meningkat. 


