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ABSTRAKSI 
 
 
 
 

Purwohartono, Dwi. 2009. Analisis Strategi Intensifikasi dan Ekstensifikasi 
Pajak Daerah di Kota Malang Dengan Metode Quantitative Strategies 
Planning Matrix (QSPM). Skripsi, Jurusan Ekonomi Pembangunan, 
Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya. Ferry Prasetyia, SE., 
M.App.Ec. 

 
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui perkembangan kontribusi, 

pencapaian target, dan elastisitas pajak daerah dalam kurun waktu lima tahun 
terakhir (2005-2009) dan potensinya di masa mendatang; dan (2) merumuskan 
strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah di Kota Malang. Metode 
penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif studi kasus. Metode 
pengumpulan data meliputi wawancara, survei, dokumentasi, dan observasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencapaian kinerja pajak daerah di 
Kota Malang ditunjukkan oleh beberapa indikator, yaitu kontribusi pajak daerah 
terhadap PAD, tingkat pencapaian target (TPT), dan elastisitas pajak daerah 
terhadap petumbuhan PDRB dan inflasi regional. Berdasarkan analisis kontribusi 
dan TPT dalam lima tahun terakhir, dapat diketahui bahwa kinerja pajak daerah 
di Kota Malang sudah cukup baik, namun masih perlu dioptimalkan. Selanjutnya 
berdasarkan indikator elastisitas ditunjukkan bahwa selama lima tahun terakhir 
responsibilitas pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi adalah sangat 
elastis, sedangkan responsibilitas pajak daerah terhadap inflasi regional 
cenderung inelastis.  

Berdasarkan hasil analisis strategi dengan metode QSPM dihasilkan 
beberapa alternatif strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah yang 
dapat dijalankan Dispenda Kota Malang. Pada tahap input stage dengan matriks 
IFE dan EFE, ditunjukkan bahwa Dispenda Kota Malang mempunyai posisi 
internal yang kuat dan tingkat responsibilitas yang cukup tinggi  terhadap 
peluang dan ancaman eksternal. Kemudian dalam matching stage, hasil 
pemetaan matriks IE menempatkan Dispenda Kota Malang pada sel IV, yang 
digambarkan sebagai grow and build, dengan rekomendasi strategi intensif dan 
strategi integratif. Di sisi lain dalam tahapan matching stage dengan matriks 
SWOT diperoleh beberapa alternatif strategi (SO, WO, ST, WT) yang pada 
dasarnya merupakan diferensial dari strategi intensif dan strategi integratif. Pada 
tahapan terakhir, decision stage dengan QSPM menunjukkan bahwa prioritas 
strategi utama yang dapat dijalankan Dispenda Kota Malang adalah strategi 
intensif.  

 
 
 
 

Kata Kunci: pajak daerah, intensifikasi, ekstensifikasi, Quantitative Strategies 
Planning Matrix (QSPM), SWOT. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

       Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional 

pada hakekatnya merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan 

daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang handal dan profesional dalam 

menjalankan pemerintahan serta menyelenggarakan pelayanan publik di 

daerahnya masing-masing. Pembangunan daerah juga dapat diartikan sebagai 

usaha peningkatan kapasitas daerah untuk mengelola sumber daya ekonominya 

secara efektif dan efisien untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. 

Pada hakekatnya pembangunan daerah merupakan pembangunan pada wilayah 

tertentu yang disesuaikan dengan kemampuan fisik, sosial ekonomi daerah 

tersebut, serta harus tunduk pada peraturan yang berlaku.  

       Sebagaimana dikemukakan oleh Saragih (2003:11), pembangunan daerah 

dapat dijalankan melalui dua pendekatan. Pertama, yaitu pendekatan sentralistis, 

yang mengandung arti bahwa pelaksanaan pembangunan sepenuhnya 

merupakan wewenang pusat dan dilaksanakan oleh para birokrat di pusat. 

Kedua, adalah pendekatan desentralisasi, yang mengandung arti bahwa 

pembangunan daerah sebagian besar merupakan wewenang daerah dan 

dilaksanakan sendiri oleh daerah secara otonom.  

       Sudah satu dasawarsa era otonomi daerah bergulir di negeri ini sejak 

diberlakukannya Undang-undang (UU) No. 22/1999 (direvisi menjadi UU No. 

32/2004), tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25/1999 (direvisi menjadi 

UU No. 33/2004), tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah. Diberlakukannya undang-undang tersebut telah 

menyebabkan perubahan mendasar dalam sistem pemerintahan daerah di 

1
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Indonesia. Berdasarkan peraturan tersebut, prinsip sentralisasi yang merupakan 

dasar dari sistem sebelumnya diganti dengan sistem yang lebih mengarah 

kepada otonomi.  

       Sebagaimana dikemukakan Saragih (2003:11), pembangunan daerah 

melalui desentralisasi atau otonomi daerah memberikan peluang dan 

kesempatan bagi terwujudnya good governance di daerah. Artinya, pelaksanaan 

tugas pemerintah daerah harus didasarkan atas prinsip efektif, efisien, 

partisipatif, terbuka (transparency), dan akuntabel (accountability). Pembangunan 

daerah melalui otonomi juga bertujuan untuk memberdayakan masyarakat lokal 

sehingga memungkinkan masyarakat lokal untuk dapat menikmati kualitas 

kehidupan yang lebih baik, maju, tentram, dan sekaligus memperluas pilihan-

pilihan yang dapat dilakukan masyarakat. 

       Daerah (Kabupaten/Kota) diberi kewenangan dan tanggung jawab dalam 

mengambil kebijakan tanpa menunggu dari instansi vertikal di atasnya, baik 

provinsi maupun pusat, kecuali dalam bidang hubungan luar negeri, pertahanan, 

keamanan, agama, yustisi, serta moneter dan fiskal nasional. Optimisme 

terhadap pilihan otonomi daerah sejatinya dipicu oleh harapan bahwa strategi 

tersebut akan membuat daerah memiliki ruang untuk menciptakan kebijakan 

yang lebih sesuai dengan situasi dan kondisi wilayah masing-masing. Pada 

intinya kedua undang-undang tersebut mengamanatkan agar daerah mampu 

menjalankan roda pemerintahan sendiri guna meningkatkan pelayanan kepada 

masyarakat serta dituntut untuk menggali dan mengembangkan potensi ekonomi 

daerah masing-masing.  

       Salah satu perubahan mendasar dalam era otonomi daerah adalah 

diimplementasikannya desentralisasi fiskal yang lebih luas bagi daerah. 

Pemerintah daerah (pemda) berwenang merumuskan kebijakan fiskal daerahnya 

masing-masing yang kemudian dituangkan dalam APBD. Kebijakan fiskal yang 
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didesentralisasikan tersebut diharapkan dapat menjadi sarana bagi pemda dalam 

memacu pertumbuhan ekonomi regional, yang kemudian dapat memberikan efek 

multiplier bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Dengan 

demikian daerah dituntut untuk menjamin kapasitas fiskalnya dalam rangka 

menggerakkan roda pembangunan ekonomi regional dan penyediaan layanan 

publik. 

       Sebagaimana dikemukakan Kaho (1997:123), salah satu kriteria penting 

untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan 

mengurus rumah tangganya adalah kemampuan self-supporting dalam bidang 

keuangan. Dengan kata lain, faktor keuangan merupakan faktor esensial dalam 

mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya.  

       Dalam rangka meningkatkan kemampuan self-supporting di bidang 

keuangan, pemda dituntut menciptakan kreativitas baru untuk mengembangkan 

dan meningkatkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di masing-

masing daerah. Namun demikian pemda juga harus mempertimbangkan dengan 

matang dan menjamin bahwa strategi pengembangan dan peningkatan PAD 

tidak membebani masyarakat lokal, investor lokal, dan investor asing. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa daerah dengan PAD yang kontribusinya 

meningkat setiap tahun mengindikasikan daerah tersebut mampu meningkatkan 

kemandirian fiskalnya tanpa tergantung transfer dana dari pusat.  

       Selanjutnya seperti yang termuat dalam UU No. 33/2004, PAD merupakan 

penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya 

sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Dari tahun ke tahun, kebijakan PAD di setiap 

daerah relatif tidak banyak berubah. Artinya, sumber utama PAD komponennya 

tidak berubah, terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, dan bagian laba BUMD. 
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Keadaan ini lebih dipengaruhi oleh kebijakan fiskal pemerintah pusat (national 

fiscal policy) dalam APBN yang mengandalkan penerimaan pajak.  

       Sebagaimana dikemukakan Saragih (2003:54), diberlakukannya 

desentralisasi fiskal menyebabkan pemda berlomba-lomba menciptakan 

“kreativitas baru” untuk mengembangkan dan meningkatkan jumlah penerimaan 

PAD di masing-masing daerah. Hal yang perlu menjadi perhatian pemda adalah 

apakah dengan peningkatan PAD, pemda dapat melaksanakan seluruh 

kewenangannya dan dapat dijadikan indikator keberhasilan otonomi daerah.   

       Pada prinsipnya sumber-sumber PAD, khususnya pajak dan retribusi daerah 

tidak boleh menimbulkan apa yang dikenal dengan ekonomi biaya tinggi (high 

cost economy). Artinya pengenaan pajak dan retribusi daerah tidak boleh 

membebani masyarakat dan investor. Dengan demikian jika terjadi kasus di 

mana peningkatan PAD berdampak negatif terhadap perekonomian daerah, 

maka belum dapat dikatakan bahwa peningkatan PAD merupakan keberhasilan 

tolok ukur keberhasilan otonomi daerah. Sebaliknya, jika daerah mampu 

meningkatkan kontribusi PAD-nya tanpa membawa pengaruh negatif dalam 

perekonomian daerah, maka dapat dikatakan bahwa daerah tersebut mampu 

meningkatkan kemandirian fiskalnya. 

      Fakta yang terjadi di lapangan, otonomi daerah justru hanya dijadikan 

sebatas perisai bagi kabupaten/kota dalam menerbitkan perda-perda pajak dan 

retribusi daerah demi meningkatkan PAD tanpa mempertimbangkan timbulnya  

efek ekonomi biaya tinggi. Berkaitan dengan permasalahan tersebut, 

berdasarkan sumber data yang dirilis dari Direktorat Jenderal Perimbangan 

Keuangan (DJPK), sampai dengan pertengahan Agustus 2009 terdapat 3.455 

perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang direkomendasikan oleh 

pemerintah untuk dibatalkan dan direvisi, atau 36% dari jumlah Perda PDRD 

yang dievaluasi. Selain itu terdapat 1727 rancangan peraturan perda (raperda) 
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PDRD yang direkomendasikan untuk ditolak atau direvisi. Perda dan Raperda 

PDRD yang dibatalkan atau direvisi tersebut terutama pungutan di sektor 

perhubungan, industri, perdagangan, dan pertanian. 

       Namun demikian, peranan PAD di masa mendatang dipandang sangat 

strategis dalam menyukseskan proses desentralisasi. Hanya saja pemda harus 

berpikir ekstra dalam menyusun strategi peningkatan PAD tanpa harus 

membebani masyarakat dan investor. Persoalan lain yang tidak kalah penting 

adalah bagaimana pemda mengelola PAD dengan baik dan memanfaatkannya 

untuk pengeluaran-pengeluaran yang produktif atau dapat dirasakan masyarakat 

banyak, seperti sektor pendidikan, pelayanan kesehatan, infrastruktur, 

pembangunan dan pengembangan energi, penyediaan fasilitas air bersih, dan 

lain-lain.  

       Berdasarkan uraian di atas, pemda diharapkan dapat menggali potensi 

sumber-sumber keuangan, khususnya untuk membiayai penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui PAD. Salah satu 

komponen sumber PAD adalah pajak daerah. Dalam perkembangannya, pemda 

masih menghadapi berbagai permasalahan dalam upaya meningkatkan peranan 

pajak daerah dalam menopang PAD. Kecenderungan ini ditunjukkan oleh 

kontribusi pajak daerah yang belum signifikan terhadap penerimaan daerah 

secara keseluruhan.  

       Sebagian besar kabupaten/kota masih sangat bergantung pada transfer 

dana pemerintah pusat sebagai sumber penerimaan daerah. Padahal peranan 

PAD akan menjadi krusial berkaitan dengan kemampuan self supporting dalam 

bidang fiskal seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintah yang 

dilimpahkan ke daerah. Oleh karena itu, sebagai upaya meningkatkan kontribusi 

pajak daerah perlu dirumuskan faktor-faktor yang menyebabkan permasalahan 
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tersebut, yang kemudian diharapkan ditemukan alternatif solusi guna 

meningkatkan peranan pajak daerah dalam menopang penerimaan daerah.  

       Kota Malang merupakan salah satu daerah yang berpotensi meningkatkan 

PAD-nya dari pajak daerah. Berdasarkan data realisasi penerimaan pendapatan 

dalam Tabel 1.1 di bawah, dapat dilihat bahwa penerimaan PAD Kota Malang 

dalam kurun waktu empat tahun terakhir selalu mengalami kenaikan, kecuali di 

tahun 2008. Perkembangan lain yang tidak kalah penting yaitu rasio PAD 

terhadap realisasi APBD dari periode 2003 sampai dengan 2006 menunjukkan 

peningkatan signifikan. Pada tahun 2003 rasio PAD terhadap realisasi APBD 

sebesar 12,38% meningkat hampir tiga kali lipat pada tahun 2006, yaitu sebesar 

32,01%.  

Tabel 1.1: Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kota Malang menurut    
Sumber Penerimaan Tahun 2005-2008 (miliar rupiah) 

Tahun PAD Dana 
Perimbangan 

Lain-Lain PD 
yang Sah 

Pendapatan 
Daerah 

2005 58.74 311.21 41.40 411.35 
2006 62.31 483.87 0 546.18 
2007 87.35 510.33 47.31 644.99 
2008 83.40 579.41 61.51 724.32 

Sumber: Laporan Realisasi Pendapatan Tahun 2005-2008, DISPENDA Kota Malang, 
Diolah. 

 
       Selanjutnya dari Gambar 1.1 di bawah, dapat dilihat bahwa rasio kontribusi 

penerimaan pajak daerah terhadap PAD mengalami fluktuasi selama empat 

tahun terakhir, namun relatif stabil di kisaran 50%. Pada tahun 2007 share pajak 

daerah terhadap PAD sebesar 43% mengalami penurunan dibanding tahun 

sebelumnya sebesar 52%, meskipun secara nominal jumlahnya meningkat. 

Penurunan kontribusi tersebut terjadi karena peningkatan tajam penerimaan dari 

sumber Lain-Lain PAD yang sah. Gambar tersebut sekaligus menunjukkan 

sedemikian besarnya peran pajak daerah dalam menopang PAD Kota Malang  

dengan kontribusinya yang paling besar dibanding sumber penerimaan lainnya. 
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Gambar 1.1:   Kontribusi Jenis Sumber Penerimaan terhadap PAD Kota    
Malang Tahun 2005-2008  
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Sumber:  Laporan Realisasi Pendapatan Tahun 2005-2008, DISPENDA Kota Malang, 

Diolah. 
 

       Di sisi lain, kebijakan nasional tentang PDRD juga mengalami dinamika 

dengan diberlakukannya UU 28/2009 untuk menggantikan UU 34/2004. Implikasi 

mendasar dari UU 28/2009 tersebut adalah perubahan sifat dari kebijakan PDRD 

dari yang semula opened list menjadi closed list. Ketentuan baru mengatur 

secara tegas pembatasan kewenangan pemda dalam menerbitkan kebijakan 

PDRD. Pembatasan yang dimaksud yaitu pemda tidak diperkenankan lagi 

memberlakukan jenis PDRD, selain yang tercantum dalam UU. Berdasarkan UU 

tersebut pemda dituntut untuk lebih arif dalam memungut PDRD di wilayahnya 

masing-masing. Pada intinya perubahan UU PDRD tersebut ditujukan untuk 

meningkatkan kontribusi PAD terhadap APBD dan memperbaiki iklim investasi 

daerah.    

       Deskripsi di atas menunjukkan bahwa strategi kebijakan mengenai pajak 

daerah di Kota Malang perlu dievaluasi ulang. Upaya yang dapat dilakukan oleh 

Pemkot Malang dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak daerah adalah 

melalui penyusunan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah. Oleh 

karenanya penelitian ini mencoba menganalisis kinerja pajak daerah dalam kurun 
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waktu lima tahun terakhir, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan strategi 

intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah yang disesuaikan dengan kondisi 

aktual.  

       Penyusunan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah yang 

efektif sangat penting diupayakan agar penerimaan pemerintah dari pajak daerah 

tidak menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat dan dunia usaha 

yang ada. Pada prinsipnya strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah 

diupayakan untuk meningkatkan kontribusi pajak daerah terhadap PAD. Disisi 

lain strategi tersebut juga harus dapat meminimalisir dampak negatifnya terhadap 

perekonomian daerah.  

 
1.2 Rumusan Masalah 

       Sebagaimana telah diuraikan di atas, strategi intensifikasi dan ekstensifikasi 

pajak daerah perlu mendapat perhatian bagi pemkab/pemkot dalam mewujudkan 

kemandirian fiskal daerah, tidak terkecuali bagi Pemkot Malang. Sejalan dengan 

pemaparan tersebut, permasalahan yang dijadikan landasan pembahasan dalam 

penelitian ini antara lain: 

1. Seberapa besar kontribusi, pencapaian target, dan elastisitas pajak daerah 

Kota Malang dalam kurun waktu lima tahun terakhir? 

2. Bagaimanakah strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah di Kota 

Malang?  

 
1.3 Tujuan Penelitian 

       Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, penelitian ini 

bertujuan untuk: 

1. Mengetahui perkembangan kontribusi, pencapaian target, dan elastisitas 

pajak daerah dalam kurun waktu lima tahun terakhir. 
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2. Merumuskan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah di Kota 

Malang. 

 
1.4 Manfaat Penelitian 

       Adapun beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

       Memberikan kajian yang lebih luas mengenai pentingnya peningkatan 

kontribusi pajak daerah melalui strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak 

daerah dalam rangka meningkatkan self supporting keuangan daerah.   

2. Manfaat Praktis 

a. Media referensi bagi pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan pajak 

daerah, terutama unit pengelola pajak daerah; 

b. Media referensi bagi pemerintah, khususnya Pemerintah Kota Malang 

dalam menentukan kebijakan yang berhubungan dengan intensifikasi dan 

ekstensifikasi pajak daerah dalam rangka meningkatkan share PAD dan 

mengurangi ketergantungan daerah di masa yang akan datang.  

c.  Memberikan inspirasi dan tambahan wawasan bagi peneliti dan pembaca 

yang tertarik pada topik sejenis agar dapat mengembangkan secara luas 

dan mendalam. 
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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

 

2.1 Azas dan Syarat Pemungutan Pajak 

       Seperti yang diuraikan Halim (2004:131), azas-azas pemungutan pajak 

sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith dalam bukunya “An Inquiry Into the 

Nature and Causes of the Wealth of Nations”, menyatakan bahwa pemungutan 

pajak hendaknya berdasar pada: 

a. Equality, artinya pemungutan pajak harus bersifat final, adil, dan merata, 

yaitu dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan 

kemampuan membayar pajak (ability to pay), sesuai dengan manfaat yang 

diterima.  

b. Certainty, artinya penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. 

Oleh karena itu wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti pajak 

yang terutang, kapan harus dibayar dan batas waktu pembayaran. 

c. Convenience, artinya kapan wajib pajak itu harus membayar pajak sebaiknya 

sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak, sebagai contoh 

pada saat wajib pajak memperoleh penghasilan, sistem pemungutan ini 

disebut pay as you earn. 

d. Economy, artinya secara ekonomi bahwa biaya pemenuhan kewajiban pajak 

bagi wajib pajak diharapkan seminimal mungkin, demikian pula beban yang 

dipikul wajib pajak. 

       Di sisi lain menurut Prakosa (2005:132), pemungutan pajak hendaknya 

dilakukan secara proposional, agar tidak menimbulkan hambatan atau 

perlawanan dalam pemungutannya. Pemungutan pajak menurut Musgrave 

(dalam Prakosa, 2005:132) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

10 
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a. Syarat keadilan, yaitu pemungutan pajak harus sesuai dengan tujuan hukum 

mencapai keadilan undang-undang dan pelaksanaan pemungutannya harus 

adil.  

b. Syarat yuridis, yaitu pemungutan pajak harus didasarkan pada undang-

undang. Hal ini memberi jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik 

bagi negara maupun bagi warganya. 

c. Syarat ekonomis, yaitu pemungutan pajak tidak sampai mengganggu 

perekonomian, khususnya pada kegiatan perdagangan, sehingga tidak 

menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat. 

d. Syarat finansial, yaitu pemungutan pajak harus efisien dan didasarkan pada 

fungsi budgeter, dalam artian biaya pemungutan harus ditekan sehingga 

lebih rendah dari hasil pemungutan. 

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana, sistem pemungutan yang 

sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi 

kewajiban perpajakannya.  

 
2.2 Kriteria Kelayakan Pajak Daerah 

        UU 34/2000 menyebutkan bahwa Kabupaten/Kota dapat menetapkan jenis 

pajak selain yang disebutkan dalam undang-undang, dengan syarat memenuhi 

kriteria tertentu. Ketentuan tersebut tidak berlaku lagi karena UU 28/2009 

menegaskan bahwa daerah dilarang memungut pajak selain jenis pajak yang 

ditetapkan dalam undang-undang. Dengan demikian UU PDRD yang baru 

bersifat tertutup. Artinya pemda tidak diperbolehkan menetapkan pajak dan 

retribusi baru selain jenis pajak dan retribusi yang diatur dalam undang-undang.         

       Namun demikian terdapat persamaan mendasar antara kedua undang-

undang tersebut. Keduanya menegaskan bahwa daerah dapat menerapkan 

semua dan/atau sebagian jenis pajak dan retribusi daerah yang ditetapkan dalam 
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undang-undang. Berkaitan dengan penerapan pajak daerah pemda harus 

mempertimbangkan aspek-aspek kelayakan pajak yang akan diterapkan 

terhadap kondisi daerahnya masing-masing.  

        Menurut Davey (dalam Prakosa, 2005:13) ada lima kriteria yang harus 

dipenuhi suatu potensi pendapatan dapat dijadikan objek pengenaan pajak 

daerah, meliputi kriteria kecukupan dan elastisitas, pemerataan, kemampuan 

administratif, penerimaan politis, dan kecocokan suatu pajak. Kriteria pajak 

daerah ini penting karena berkaitan dengan peran pemda untuk meningkatkan 

pendapatan daerahnya guna mencapai kemandirian pembiayaan daerah. Hal ini 

diperlukan agar proses pemungutan, administrasi, dan penetapan tarif terhadap 

sumber-sumber pendapatan tersebut tidak menyalahi kewenangan pemda.  

2.2.1 Kecukupan dan Elastisitas 

       Seperti yang diungkapkan Prakosa (2005:14), persyaratan pertama sumber 

pendapatan yang dapat dikenakan pajak adalah sumber pendapatan tersebut 

harus menghasilkan pendapatan yang lebih besar dibandingkan seluruh atau 

sebagian biaya pelayanan yang akan dikeluarkan. Kalau biaya pelayanan 

meningkat maka pendapatannya juga meningkat. Keadaan demikian sangat 

diharapkan, karena pajak-pajak tersebut menunjukkan elastisitasnya, yaitu 

kemampuan untuk menghasilkan tambahan pendapatan agar dapat menutup 

kenaikan pengeluaran pemerintah. Hal ini secara otomatis berdampak pada 

perkembangan besarnya dasar pengenaan pajak, misalnya, apabila harga-harga 

meningkat, penduduk di suatu daerah berkembang, dan pendapatan individu 

juga bertambah. 

       Dalam hubungan ini Prakosa (2005:15) juga menyebutkan bahwa elastisitas 

mempunyai dua dimensi. Pertama, adalah pertumbuhan potensi dari dasar 

pengenaan pajak itu sendiri. Kedua, yaitu kemudahan untuk memungut 
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pertumbuhan pajak tersebut. Elastisitas merupakan kualitas atau sumber pajak 

yang penting. Elastisitas juga dengan mudah dapat diukur dengan 

membandingkan hasil penerimaan selama beberapa tahun dengan perubahan-

perubahan dalam indeks harga, penduduk atau Produk Domestik Bruto Regional 

(PDRB). Perhitungan elastisitas dapat pula dilakukan dengan membandingkan 

dasar pengenaan pajak per kapita secara riil (dengan memperhitungkan tingkat 

inflasi) dengan perubahan pendapatan per kapita dalam satu periode. 

2.2.2 Keadilan 

       Menurut Prakosa (2005:15), kriteria ini merupakan konsep keadilan sosial 

yang secara luas dianut oleh hampir semua pemerintahan, namun dalam 

prakteknya tidak selalu dilaksanakan. Pada prinsipnya beban pengeluaran 

pemerintah haruslah dipikul oleh semua golongan dalam masyarakat sesuai 

dengan kekayaan dan kesanggupan masing-masing. Konsep ini memandang 

pajak merupakan suatu alat redistribusi pendapatan. Keadilan dalam hal 

perpajakan daerah mempunyai tiga dimensi, yaitu keadilan vertikal, keadilan 

horisontal, dan keadilan geografis. 

       Keadilan vertikal terkait dengan penerapan tarif pajak yang disesuaikan 

dengan kondisi masyarakat, meliputi progresif, proporsional, dan regresif. Di sisi 

lain, keadilan horisontal direfleksikan dengan menerapkan pajak yang sama 

besarnya terhadap jumlah pendapatan yang sama, tanpa memandang 

sumbernya. Lain halnya dengan keadilan geografis, pengenaan pajak atas 

penduduk adalah tepat jika mereka tinggal di daerah yang memperoleh 

pelayanan khusus dari pemerintah. Kriteria ini memberikan keleluasaan kepada 

pemda untuk menetapkan tarif pajak, agar mereka dapat membebani pajak yang 

berbeda-beda untuk berbagai tingkat pelayanan yang diberikan. 
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2.2.3 Kemampuan Admisistratif 

       Sebagaimana dikemukakan Prakosa (2005:17), sumber pendapatan 

berbeda-beda dalam jumlah, integritas, dan keputusan yang diperlukan dalam 

administrasinya. Pajak juga berbeda-beda dalam waktu dan biaya yang 

diperlukan untuk penetapan dan pemungutannya dibandingkan dengan hasilnya. 

Dalam perekonomian negara berkembang terdapat kecenderungan untuk 

menempuh administrasi yang mudah dengan menggantungkan pendapatan 

langsung yang dapat dipungut pada saat transaksi di sektor komersial formal 

melalui pabrikan besar, importir atau distributor. Namun demikian hal ini tidak 

selalu sesuai dengan pertimbangan pembebanan yang adil atau desentralisasi 

fiskal. 

2.2.4 Kesepakatan Politis  

       Menurut Prakosa (2005:19), tidak ada pajak yang populer, tetapi kemauan 

politis diperlukan dalam mengenakan pajak, menetapkan struktur tarif, 

memutuskan siapa yang harus membayar dan bagaimana pajak tersebut 

ditetapkan, memungut pajak secara fisik, dan memaksakan sanksi terhadap para 

pelanggar. Hal ini pada gilirannya tergantung pada dua faktor kepekaan dan 

kejelasan dari pajak tersebut dan adanya keleluasaan dalam mengambil 

keputusan. 

       Kepekaan politis kadang-kadang memusatkan pada masalah nilai-nilai 

sosial, yaitu berkaitan dengan pandangan masyarakat terhadap pengenaan 

suatu pajak. Pada semua pajak terlihat kemauan politik. Keputusan yang sangat 

sulit dan nyata biasanya menyangkut kenaikan tarif. Pajak dan retribusi akan 

mudah dipolitisasi jika menghendaki penyesuaian tarif  untuk menjaga dan 

menambah nilai riilnya. 
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2.3 Klasifikasi Pajak Daerah 

       Berdasarkan UU No. 34/2000, pajak daerah terbagi menjadi dua, yaitu pajak 

provinsi dan pajak kabupaten/kota. Klasifikasi ini dilakukan sesuai dengan 

kewenangan pengenaan dan pemungutan masing-masing jenis pajak daerah 

pada wilayah administrasi provinsi atau kabupaten/kota yang bersangkutan. 

Berdasarkan UU tersebut ditetapkan sebelas jenis pajak daerah, yaitu empat 

jenis pajak provinsi dan tujuh jenis pajak kabupaten/kota, sebagai berikut: 

1. Pajak Provinsi terdiri dari: 

a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air; 

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air; 

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; dan 

d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air 

Permukaan. 

2. Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari: 

a. Pajak Hotel; 

b. Pajak Restoran; 

c. Pajak Hiburan; 

d. Pajak Reklame; 

e. Pajak Penerangan Jalan; 

f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C; dan 

g. Pajak Parkir. 

       Sebagaimana kita ketahui bersama, pada tanggal 18 Agustus 2009 yang 

lalu, DPR telah mengesahkan UU 28/2009 untuk menggantikan UU No. 34/2000. 

Dalam UU 28/2009 terdapat penambahan jenis pajak daerah yang dapat 

dipungut pemda. Berdasarkan ketentuan UU PDRD yang baru tersebut terdapat 

lima jenis Pajak Provinsi dan sebelas jenis Pajak Kabupaten/Kota, sebagai 

berikut: 
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1. Pajak Provinsi terdiri atas: 

a. Pajak Kendaraan Bermotor; 

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; 

d. Pajak Air Permukaan; dan 

e. Pajak Rokok. 

2. Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas: 

a. Pajak Hotel; 

b. Pajak Restoran; 

c. Pajak Hiburan; 

d. Pajak Reklame; 

e. Pajak Penerangan Jalan; 

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 

g. Pajak Parkir; 

h. Pajak Air Tanah; 

i. Pajak Sarang Burung Walet; 

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan 

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 

       Dalam UU 28/2009 ditegaskan pula bahwa daerah tidak diperkenankan 

memungut pajak selain jenis pajak yang diuraikan di atas. Selain itu daerah juga 

dapat tidak memungut salah satu atau beberapa jenis pajak yang telah 

ditetapkan, apabila potensi pajak di daerah tersebut kurang memadai dan/atau 

disesuaikan dengan kebijakan daerah yang ditetapkan dalam perda.  

      Berkaitan dengan klasifikasi dan ketentuan penerapan Pajak Daerah 

tersebut, sampai dengan tahun 2009 Kota Malang memberlakukan enam jenis 

pajak. Keenam jenis pajak tersebut masing-masing diatur dengan perda yang, 
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untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.1. Seperti yang disajikan dalam 

tabel tersebut, setiap jenis pajak diatur dengan Perda. 

Tabel 2.1: Jenis Pajak Kabupaten/Kota yang Diberlakukan di Kota Malang 

No Jenis Pajak Tarif Peraturan 
1 Pajak Hotel 10% Perda No. 7 Tahun 2002 
2 Pajak Restoran 10% Perda No. 8 Tahun 2002 
3 Pajak Hiburan 35% Perda No. 2 Tahun 1998 
4 Pajak Reklame 25% Perda No. 4 Tahun 1998 
5 Pajak Penerangan Jalan beragam* Perda No. 9 Tahun 2002 
6 Pajak Parkir 20% Perda No. 3 Tahun 2002 

Keterangan: *)Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan berdasarkan nilai jual tenaga 
listrik dan fungsi bangunan pemakai tenaga listrik, dapat dilihat dalam 
Perda No. 9 Tahun 2002. 

Sumber: Pemkot Malang dan Perda terkait, 2009. 
 
 
2.4 Mekanisme Pemungutan Pajak Daerah 

       Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata 

Cara Perpajakan Indonesia dengan jelas menentukan bahwa sistem perpajakan 

di Indonesia adalah sistem self assessment. Sistem tersebut telah diberlakukan 

sejak reformasi perpajakan tahun 1983. Penetapan sistem self assesment juga 

dianut dalam UU No. 18/1997 dan UU No. 34/2000, maupun UU 28/2009. Secara 

umum, sistem yang digunakan dalam pemungutan pajak daerah adalah sistem 

self assessment dan official assessment. 

       Berdasarkan ketentuan undang-undang, pemungutan pajak daerah tidak 

dapat diborongkan. Artinya, seluruh proses kegiatan pemungutan pajak tidak 

dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Walaupun demikian dimungkinkan 

adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak, antara 

lain pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak, 

atau penghimpunan data objek atau subjek pajak. Kegiatan yang tidak dapat 

dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya 

pajak yang terutang, pengawasan penyetoran pajak, dan penagihan pajak. 
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       Pemungutan pajak daerah didasarkan pada penetapan kepala daerah atau 

dibayar sendiri oleh wajib pajak. Pada cara pertama pajak dibayar oleh wajib 

pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh kepala daerah melalui Surat 

Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan. 

Dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis dan nota 

perhitungan. Pada cara kedua, wajib pajak memenuhi kewajiban pajak yang 

dibayar sendiri dengan  menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah 

(SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah 

Kurang Bayar (SKPDKB), dan atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar 

Tambahan (SKPDKBT). 

       Wajib pajak yang memenuhi kewajibannya dengan cara membayar sendiri 

diwajibkan melaporkan pajak yang terutang dengan menggunakan Surat 

Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTD). Apabila wajib pajak yang diberi 

kepercayaan menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri 

pajak yang terutang tidak memenuhi kewajibannya, kepadanya dapat diterbitkan 

SKPDKB dan/atau SKPDKBT. 

       Dalam melaksanakan sistem pemungutan pajak mana yang akan ditetapkan 

pada suatu jenis pajak daerah, gubernur atau bupati/walikota menetapkan jenis 

pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak, ditetapkan oleh kepala daerah atau 

dipungut oleh pemungut pajak. Hal ini dimaksudkan untuk memberi kepastian 

dalam pemungutan suatu jenis pajak daerah di setiap daerah yang 

memberlakukannya.  

 
2.5 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah 

       Upaya meningkatkan kemampuan PAD, khususnya penerimaan pajak 

daerah harus diarahkan pada usaha-usaha yang terus menerus dan berlanjut. 

Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan share PAD terhadap Pendapatan 
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Daerah sehingga akan mengurangi ketergantungan fiskal daerah. Dalam upaya 

meningkatkan penerimaan pajak daerah tersebut pada dasarnya ditempuh 

melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi. 

2.5.1 Intensifikasi Pajak Daerah 

       Sebagaimana pemaparan Halim (2004:109), intensifikasi pajak daerah 

adalah suatu tindakan atau usaha-usaha untuk memperbesar penerimaan 

dengan cara melakukan pemungutan yang lebih giat, ketat, dan teliti. Upaya 

intensifikasi akan mencakup aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan, dan 

aspek personalianya, yang pelaksanaannya melalui langkah-langkah berikut: 

a. Menyesuaikan/memperbaiki aspek kelembagaan/organisasi pengelola pajak 

daerah (Dispenda), berikut perangkatnya sesuai dengan kebutuhan yang 

terus berkembang. 

b. Memperbaiki/menyesuaikan aspek ketatalaksanaan, baik administrasi 

maupun operasional, meliputi: 

• Penyesuaian/penyempurnaan administrasi pungutan; 

• Penyesuaian tarif; dan 

• Penyesuaian sistem pelaksanaan pungutan. 

c. Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian 

       Bagaimanapun baiknya perencanaan jika tidak disertai dengan 

pengawasan dan pengendalian yang efektif bisa saja terjadi penyimpangan 

dari rencana, prosedur, maupun penyimpangan-penyimpangan lainnya yang 

dapat merugikan pemda. Oleh karena itu diperlukan pengawasan dan 

pengendalian yang meliputi: 

• Pengawasan dan pengendalian yuridis; 

• Pengawasan dan pengendalian teknis; dan 

• Pengawasan dan pengendalian penatausahaan. 
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d. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola Pajak Daerah. 

       Peningkatan SDM merupakan fungsi yang sangat penting dalam 

pengelolaan pajak daerah. Upaya ini dapat berupa usaha positif dalam 

menggerakkan dan mengarahkan sumber daya pegawai dalam organisasi 

agar berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Peningkatan kualitas 

SDM pengelola dapat dilakukan antara lain dengan mengikutsertakan 

aparatnya dalam Kursus Keuangan Daerah (KKD), juga program-program 

pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan manajemen keuangan 

daerah. 

e. Meningkatkan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat untuk menumbuhkan 

kesadaran masyarakat membayar pajak daerah 

2.5.2 Ekstensifikasi Pajak Daerah 

       Prakosa (2004:110) menguraikan bahwa ekstensifikasi adalah usaha-usaha 

untuk menggali sumber-sumber pajak daerah yang baru. Namun dalam upaya 

ekstensifikasi ini, khususnya yang bersumber pada pajak daerah, tidak boleh 

bertentangan dengan kebijakan pokok nasional. Pungutan pajak daerah yang 

dilaksanakan tidak semata-mata untuk menggali pendapatan daerah berupa 

sumber penerimaan yang memadai, tetapi juga untuk melaksanakan fungsi fiskal 

lainnya agar tidak memberatkan masyarakat. Secara eksplisit kemungkinan 

ekstensifikasi telah diatur dalam UU No. 18/1997 maupun UU No. 34/2000. 

Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa dengan perda, daerah dapat 

menetapkan jenis pajak kabupaten/kota selain yang ditetapkan dalam undang-

undang tersebut, dengan syarat memenuhi kriteria berikut: 

a. Bersifat pajak dan bukan retribusi; 
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b. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang 

bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya 

melayani masyarakat di wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan; 

c. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan 

umum; 

d. Objek pajak bukan merupakan objek pajak Propinsi dan/atau objek pajak 

Pusat; 

e. Potensinya memadai; 

f. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif; 

g. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat; 

h. Menjaga kelestarian lingkungan.  

       Namun demikian, peluang daerah untuk menetapkan jenis pajak 

kabupaten/kota selain yang diatur menjadi tertutup setelah berlakunya UU 

28/2009 mulai 1 Januari 2010. Dalam peraturan baru tersebut ditegaskan bahwa 

kabupaten/kota tidak diperbolehkan menetapkan pajak selain yang telah 

ditetapkan dalam undang-undang. Meskipun demikian upaya ekstensifikasi 

masih dapat dilakukan, mengingat dalam peraturan baru tersebut jenis pajak 

kabupaten kota bertambah dari tujuh menjadi sebelas jenis.  

       Bagi Kota Malang sendiri, ekstensifikasi dapat dilakukan dengan menambah 

jenis pajak yang ditetapkan, karena sampai tahun 2009 baru enam jenis pajak 

yang ditetapkan. Namun demikian Pemkot Malang tidak dapat serta merta 

menetapkan jenis pajak baru. Pemkot harus memperhatikan kriteria kelayakan 

suatu pajak disesuaikan dengan kondisi daerah. Menurut Nick Devas (dalam 

Halim, 2004:137), ada beberapa kriteria yang harus dipertimbangkan untuk 

menilai kelayakan pajak daerah, yaitu: 

a. Hasil (Yield), yaitu memadai tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitannya 

dengan berbagai layanan yang dibiayainya; stabilitas dan mudah tidaknya 
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memperkirakan dan elastisitas hasil pajak terhadap inflasi, pertumbuhan 

penduduk termasuk perbandingan pajak dengan biaya pemungut. 

b. Keadilan (Equity), yaitu bahwa dasar pajak dan kewajiban harus jelas dan 

tidak sewenang-wenang. Pajak yang bersangkutan harus adil secara 

horisontal dan vertikal. 

c. Daya Guna Ekonomi (Economic Efficiency), pajak hendaknya mendorong 

(atau setidak-tidaknya) tidak menghambat sumber daya secara berdaya guna 

dalam kehidupan ekonomi. Jangan sampai pilihan konsumen dan pilihan 

produsen menjadi salah arah atau orang menjadi segan bekerja atau 

menabung dan memperkecil beban lebih pajak. 

d. Kemampuan Melaksanakan (Ability to Implement), yaitu suatu pajak 

haruslah dapat dilaksanakan dari sudut kemampuan politik dan kemampuan 

tata usaha. 

e. Kecocokan Sebagai Sumber Penerimaan Daerah, ini berupa kejelasan 

kepada daerah mana suatu pajak harus dibayarkan dan tempat memungut 

pajak sedapat mungkin sama dengan tempat akhir beban pajak, sehingga 

pajak tidak mudah dihindari.  

 
2.6 Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Perekonomian 

       Sebagaimana dikemukakan Suparmoko (2003:215), sistem perpajakan yang 

terbaik dipandang dari perspektif ilmu ekonomi adalah sistem perpajakan yang 

memiliki pengaruh-pengaruh ekonomi yang paling baik atau setidak-tidaknya 

memberikan pengaruh paling minimum. Pengaruh pajak terhadap perekonomian 

ini dapat dibedakan diantaranya terhadap konsumsi, produksi, dan distribusi.  
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2.6.1 Beban Lebih Pajak (Excess Burdens) 

      Salah satu persyaratan dari suatu pajak yang baik adalah beban lebih pajak 

haruslah seminimal mungkin. Beban lebih pajak adalah kerugian masyarakat 

dengan adanya suatu pajak yang tidak dapat dikompensasikan. Konsep excess 

burden dapat dijelaskan pada gambar 2.1 dan 2.2. 

       Misalkan suatu barang (rokok) dikenakan cukai, pengenaan cukai 

menyebabkan kurva penawaran rokok bergeser ke atas sebagaimana 

ditunjukkan dalam Gambar 2.1. Titik keseimbangan yang semula berada di titik 

C, berpindah ke titik A dan jumlah barang yang dibeli berkurang dari OJ1 menjadi 

OJ2. Penerimaan produsen sebesar OJ2BH1 dan penerimaan pemerintah dari 

cukai H1BAH2. Dengan naiknya harga barang dari produsen dari OH1 ke OH2 

konsumen mengurangi pembelian mereka sebesar J2J1, sehingga produsen 

kehilangan pembeli yang mengurangi pembelian mereka sebesar J2J1CA. 

Walaupun demikian J2J1CA bukan merupakan kerugian seluruh masyarakat 

(konsumen dan produsen). 

Gambar 2.1: Beban Lebih Pajak (Excess Burden) 

 

Sumber: Mangkusubroto, 222 

       Pengurangan pembelian dan penjualan rokok sebesar J2J1 ini akan 

menyebabkan pengurangan penggunaan faktor-faktor produksi untuk kemudian 

Harga 

Jumlah Barang 

Penawaran + Pajak 

Penawaran 

Permintaan 

A

C

B

H2 

H1 

J2 J1 O 



 24  

dialihkan penggunaannya untuk menghasilkan barang-barang lainnya. Akibatnya, 

produksi barang-barang lain menjadi lebih besar dan harganya menjadi semakin 

murah. Nilai dari kenaikan barang lain yang diproduksi lebih kecil dibandingkan 

dengan penurunan nilai produksi rokok yang dikenai cukai.  

       Faktor-faktor produksi yang digunakan memproduksi barang lain sebanyak 

J2J1 mempunyai nilai pasar sebesar J2J1CB. Jadi kita lihat bahwa nilai rokok 

berkurang (yang merupakan kerugian masyarakat) sebesar J1J2AC. Sedangkan 

nilai pertambahan barang lain (yang merupakan keuntungan masyarakat) 

sebesar J1J2BC, sehingga terdapat excess burden) sebesar J1J2AC - J1J2BC 

atau sebesar segitiga ABC. 

Gambar 2.2:  Excess Burden dengan Perbedaan Elastisitas Permintaan dan 
Penawaran 

 

 

Sumber: Mangkusubroto, 222 

       Besarnya excess burden tergantung dari elastisitas permintaan dan 

penawaran. Pada kasus struktur biaya konstan (kurva penawaran elastisitas 

sempurna), semakin elastis kurva permintaan, semakin besar excess burden 

yang terjadi. Apabila kurva penawaran berslope positif (Gambar 2.2) maka 

semakin tinggi elastisitas penawaran, semakin tinggi pula excess burden yang 

dikenakan pada barang tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa excess burden 
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tergantung dari faktor elastisitas permintaan, tarif pajak, jumlah barang, dan 

harga barang.  

2.6.2 Pengaruh Pajak Terhadap Konsumsi dan Tabungan 

       Dalam menganalisis pengaruh pajak terhadap konsumsi dan tabungan, kita 

asumsikan bahwa seseorang menabung dengan tujuan untuk melakukan 

konsumsi pada suatu waktu yang akan datang. Penghasilan seseorang dapat 

digunakan untuk dua tujuan, yaitu untuk konsumsi dan tabungan (Y=C+S). Jadi 

analisis yang harus digunakan adalah analisis antar waktu (inter-temporal 

analysis). 

       Dalam menganalisis dampak pajak terhadap konsumsi, tabungan, dan 

tingkat kesejahteraan masyarakat, tetap digunakan pajak perseorangan yang 

netral terhadap perilaku ekonomi seseorang. Seperti yang ditujukkan pada 

Gambar 2.3 titik-titik T dan Q menunjukkan keseimbangan konsumen sesudah 

dan sebelum ada bunga. Seseorang individu mempunyai penghasilan pada 

periode 1 dan periode 2 yang ditunjukkan pada titik Y. 

Gambar 2.3: Dampak Pajak Terhadap Konsumsi dan Tabungan 

   

Sumber: Mangkusubroto, 245  

       Kita anggap bahwa pajak perseorangan yang dipungut pada periode 1 

jumlahnya sama dengan periode 2, yaitu sebesar V1Y1 = V2Y2. Jadi pendapatan 
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neto periode 1 adalah pendapatan bruto OY1 dikurangi dengan jumlah pajak 

perseorangan sebesar V1Y1 yang harus dibayar. Pendapatan neto periode 1 

sebesar RpOV1. Pendapatan periode 2 sebesar OV2 = OY2 - V2Y2. Garis 

anggaran sekarang bukan lagi garis CD melainkan garis EF. Keseimbangan 

konsumen terjadi pada titik R yang merupakan persinggungan antara kurva 

indiferen dd dengan garis kemungkinan produksi EF. 

       Di sini kita lihat bahwa pajak perseorangan sebesar RpV1Y1 = V2Y2 

menyebabkan seseorang mengubah jumlah tabungannya di periode 1 dari 

RpR1Y1 menjadi RpT1V1. Kondisi ini menunjukkan bahwa pajak perseorangan 

menyebabkan seorang individu tidak mengubah tabungannya pada periode 1 

dengan situasi sebelum adanya pajak. Walaupun demikian, kemungkinan lain 

dapat terjadi, misalnya saja R1Y1 > T1V1 atau R1Y1 < T1V1. Pada periode 2 

individu tersebut akan mengubah tabungannya dari RpR2Y2 menjadi RpT2V2. 

2.6.3 Pengaruh Pajak Terhadap Investasi 

       Pajak juga mempunyai pengaruh terhadap investasi, karena pajak 

mengurangi hasil investasi. Untuk menganalisis pengaruh pajak terhadap tingkat 

pengembalian modal (net rate of return) suatu investasi. Kita menganggap 

bahwa tujuan kebijakan pemerintah adalah suatu keadaan full employment, dan 

tabungan hanya tergantung pada tingkat bunga saja, tidak tergantung pada 

tingkat pendapatan. Permintaan investasi tergantung pada produktivitas marginal 

(marginal productivity) suatu investasi. Semakin tinggi tingkat bunga semakin 

sedikit investasi yang menguntungkan, sebaliknya semakin rendah tingkat bunga 

semakin banyak investasi yang menguntungkan. 

       Untuk menjelaskan pengaruh pajak terhadap investasi dapat dilihat Gambar 

2.4. Pada gambar tersebut kuva tabungan SS mempunyai elastisitas positif 

terhadap rate of return tabungan tersebut. Pengenaan pajak akan mengurangi 
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rate of return tabungan, sehingga kurva S1S1 akan bergeser ke atas menjadi 

S2S2. Dengan demikian tabungan akan menjadi kurang menarik dan sebagai 

akibat dari penurunan tabungan, investasi juga mengalami penurunan. 

Gambar 2.4: Dampak Pajak Terhadap Investasi 

 

Sumber: Mangkusubroto, 273     

       Adanya pajak menyebabkan rate of return investasi harus digunakan 

sebagian untuk membayar pajak. Kondisi ini ditunjukkan dengan pergeseran 

kurva II ke I2I2. Tarif pajak sebesar (Oi2 – Oi1)/Oi1 = i1i2/Oi1, di mana tingkat 

pengembalian bruto sebesar Oi2 dan tingkat pengembalian neto sebesar Oi1. 

 
2.7 Pajak Daerah Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal 

       Kebijakan fiskal merupakan kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh 

pemerintah terhadap penerimaan dan pengeluaran untuk mencapai tujuan 

seperti pertumbuhan ekonomi dan stabilitas perekonomian secara umum. Dua 

instrumen utama yang digunakan dalam kebijakan fiskal adalah penerimaan dan 

pengeluaran negara. Perubahan tingkat dan komposisi anggaran pemerintah 

baik pajak dan pengeluaran pemerintah dapat mempengaruhi variabel-variabel 

permintaan agregat dan tingkat aktivitas ekonomi, pola persebaran sumber daya, 

dan distribusi pendapatan. 
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       Sebagaimana telah diuraikan secara singkat di depan, desentralisasi fiskal 

memberikan ruang yang lebih luas bagi pemda (provinsi/kabupaten) dalam 

merumuskan kebijakan fiskal bagi daerahnya masing-masing. Dalam 

menjalankan kebijakan fiskal tersebut, pemda juga menggunakan instrumen 

penerimaan dan pengeluaran yang tertuang dalam APBD. Salah satu sumber 

penerimaan daerah adalah pajak daerah. Sebagaimana fungsi pajak pada 

umumnya, pajak daerah memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi budgetair dan 

fungsi regulerend.  

       Seperti yang diungkapkan Mardiasmo (2006:1) fungsi budgetair merupakan 

fungsi pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluarannya. Sedangkan fungsi regulerend merupakan fungsi 

pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah 

dalam bidang sosial dan ekonomi. Berdasarkan fungsi budgetair tersebut pajak 

daerah merupakan sumber dana bagi pemda untuk menyelenggarakan 

pemerintahan dan pelayanan umum dalam rangka meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Pada aras lain fungsi regulerend pajak daerah merupakan wujud 

campur tangan pemda dalam kegiatan ekonomi di wilayahnya. Pada intinya 

fungsi ini dilakukan untuk menjamin redistribusi pendapatan yang adil dalam 

masyarakat. 

2.7.1 Pajak Daerah dan Pertumbuhan PDRB 

       Berkaitan dengan pembangunan ekonomi regional, kebijakan fiskal daerah 

yang tercermin pada APBD bertujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi 

regional dan mewujudkan stabilitas perekonomian regional. Kebijakan pajak 

daerah sebagai instrumen kebijakan fiskal daerah sedapat mungkin diupayakan 

untuk mewujudkan tujuan tersebut. Dengan kebijakan pajak daerah, pemda 

dapat meningkatkan penerimaan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi 
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pajak daerah. Dengan peningkatan share PAD, sumber dana yang tersedia bagi 

belanja daerah akan meningkat pula. Selanjutnya peningkatan belanja daerah 

diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi, karena belanja pemda 

merupakan salah satu variabel determinan dalam permintaan agregat regional. 

Dalam teori makroekonomi, dampak peningkatan belanja pemerintah terhadap 

pertumbuhan ekonomi ini lazim dikenal dengan efek multiplier belanja 

pemerintah.  

Gambar 2.5: Efek Multiplier Belanja Pemerintah 

 

Sumber : Mankiw, 276 

       Berdasarkan teori IS/LM, sebagaimana dikemukakan Mankiw (2003:276), 

karena belanja pemerintah adalah salah satu komponen pengeluaran maka 

belanja pemerintah yang lebih tinggi mengakibatkan pengeluaran yang 

direncanakan meningkat di semua level pendapatan. Kenaikan belanja 

pemerintah sebesar ∆G meningkatkan pendapatan sebesar ∆G /(1 – MPC). 

Seperti yang dijelaskan dalam Gambar 2.5, ekuilibrium bergerak dari titik A ke 

titik B, dan pendapatan meningkat dari Y1 ke Y2. kenaikan pendapatan ∆Y lebih 

besar daripada kenaikan belanja pemerintah ∆G. Nilai pengganda ∆Y/∆G = 1/(1 

– MPC) inilah yang disebut sebagai efek multiplier belanja pemerintah. 
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       Di sisi lain, kebijakan pajak daerah juga dapat direpresentasikan dengan 

kebijakan keringanan/pemotongan pajak untuk mempengaruhi pola konsumsi, 

tabungan, dan investasi masyarakat. Seperti halnya perubahan belanja 

pemerintah, perubahan pajak ini juga akan berdampak pada pertumbuhan 

ekonomi. Dampak inilah yang disebut sebagai efek multiplier pajak. 

Sebagaimana dikemukakan Mankiw (2003:277) penurunan pajak sebesar ∆T 

secara langsung akan meningkatkan pendapatan disposibel (Y – T) sebesar ∆T. 

Sehingga akan menaikkan konsumsi sebesar MPC x ∆T pada setiap tingkat 

pendapatan Y, dan pengeluaran yang direncanakan akan naik lebih tinggi. 

Sebagaimana kenaikan belanja pemerintah memiliki dampak pengganda 

terhadap pendapatan, begitu pula pengurangan pajak. Seperti yang dijelaskan 

dalam Gambar 2.6, ekuilibrium bergerak dari titik A ke titik B, dan pendapatan 

meningkat dari Y1 ke Y2. kenaikan pendapatan ∆Y lebih besar daripada 

pengurangan pajak ∆T. Besarnya efek multiplier pajak tersebut adalah  ∆Y/∆T = - 

MPC /(1 – MPC ).  

Gambar 2.6: Efek Multiplier Pengurangan Pajak 

Sumber : Mankiw, 277 
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       Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kebijakan fiskal melalui pajak 

daerah dapat berpengaruh melalui dua sisi. Pertama, peningkatan share pajak 

daerah akan berdampak pada kenaikan sumber dana bagi belanja daerah. 

Kemudian kenaikan belanja daerah akan memberikan efek multiplier bagi 

pertumbuhan PDRB. Kedua, kebijakan pemotongan pajak, berpotensi pula 

merangsang pertumbuhan PDRB melalui peningkatan konsumsi dan investasi 

masyarakat. Pilihan kebijakan mana yang paling tepat tentunya disesuaikan 

dengan kondisi dan perkembangan perekonomian masing-masing daerah. 

2.7.2 Tax Effort 

       Dalam rangka pelaksanaan pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan 

publik, pemda perlu mengusahakan sendiri sumber dana yang diperlukan. Salah 

satu pilihan untuk menutup belanja pemda tersebut adalah dengan cara menarik 

pajak daerah. Sebagai salah satu sumber penerimaan PAD, kontribusi pajak 

daerah diharapkan mampu meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Salah satu  

indikator yang dapat menggambarkan kapasitas fiskal suatu daerah adalah tax  

effort. Tax effort adalah suatu pendekatan  untuk mengukur kemampuan pajak 

yaitu dengan cara membandingkan  penerimaan pajak dengan produk domestik 

regional bruto (PDRB). 

Menurut Elthoni (2002:8), tax effort merupakan fungsi dari PDB perkapita, 

tingkat laju pertumbuhan penduduk, rasio penjumlahan ekspor dan impor dengan 

PDB, rasio penerimaan sektor non pertanian dengan PDB. Atau dapat 

dirumuskan dalam fungsi berikut :  

TE =  F (YP , M, X, Mi, Ma, Ag, Od)  

Keterangan :  

TE      = Rasio pajak dengan PDB  

YP      = PDB perkapita  
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M        = Rasio Impor dengan PDB  

X         = Rasio Ekspor dengan PDB  

M        = Rasio penerimaan sektor Pertambangan dengan PDB  

Ma      = Rasio penerimaan sektor Manufaktur dengan PDB  

Ag       = Rasio penerimaan sektor pertanian dengan PDB  

Od       = Rasio hutang luar negeri yang belum lunas dengan PDB 

       Berdasarkan konsep tax effort tersebut tergambar bahwa kapasitas pajak 

bersinergi dengan perkembangan perekonomiaan. Peningkatan kemampuan 

pajak dipengaruhi oleh beberapa variabel ekonomi. Pada intinya, peningkatan 

kapasitas ekonomi akan berpengaruh positif terhadap kemampuan pajak. 

Pertumbuhan sektor-sektor ekonomi misalnya, akan berpotensi meningkatkan 

kapasitas pajak di suatu wilayah. Kondisi ini sangat logis karena peningkatan 

sektor ekonomi menunjukkan peningkatan basis pajak. 

       Berkaitan dengan kebijakan fiskal daerah, peningkatan kapasitas pajak 

daerah memberikan peluang bagi peningkatan belanja pemda. Berdasarkan 

konsep IS/LM sebelumnya, peningkatan belanja pemerintah akan memberikan 

efek multiplier dalam pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, peningkatan 

kapasitas pajak suatu daerah berpotensi memacu pertumbuhan ekonomi regional. 

Secara garis besar peningkatan kapasitas pajak daerah akan meningkatkan 

kapasitas fiskal suatu daerah. Peningkatan kapasitas fiskal tersebut selanjutnya 

akan berdampak pada peningkatan belanja daerah. Pada akhirnya, peningkatan 

belanja daerah ini berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional.         

    
2.8 Matriks Perencanaan Strategi Kuantitatif (QSPM) 

       Dalam perumusan strategi organisasi terdapat beberapa tahapan yang harus 

dilakukan. Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) merupakan salah satu  

teknik dalam tahapan pengambilan keputusan strategi organisasi. Menurut David 
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(2004:308), QSPM adalah alat yang direkomendasikan bagi para ahli strategi 

untuk melakukan evaluasi pilihan strategi alternatif secara objektif, berdasarkan 

key success factors internal dan eksternal yang telah diidentifikasi sebelumnya. 

Teknik ini termasuk dalam tahap III dari kerangka kerja analisis perumusan 

strategi. Teknik ini secara objektif mengindikasikan alternatif strategi mana yang 

terbaik. 

       QSPM menggunakan input dari analisis tahap I dan hasil pencocokan dari 

analisis tahap II, untuk menentukan secara objektif di antara alternatif strategi. 

Mekanismenya yaitu penggabungan matriks EFE dan matrik IFE yang 

membentuk tahap I; dengan matriks SWOT dan matriks IE, yang membentuk 

tahap II. Hasil dari penggabungan ini akan menghasilkan informasi yang 

dibutuhkan untuk membuat QSPM.    

       Secara konsep, seperti yang dikemukakan David (2004:309), QSPM 

menentukan daya tarik relatif dari berbagai strategi berdasarkan seberapa jauh 

faktor keberhasilan kunci internal dan eksternal dimanfaatkan atau diperbaiki. 

Daya tarik relatif dari masing-masing strategi dalam satu set alternatif dihitung 

dengan menentukan pengaruh kumulatif dari setiap faktor keberhasilan kunci 

internal dan eksternal. Jumlah set alternatif yang dimasukkan dalam QSPM tidak 

dibatasi, tetapi hanya strategi dalam set yang sama dapat dievaluasi satu sama 

lain.  

       Keunggulan QSPM adalah bahwa set strategi dapat dievaluasi secara 

bertahap atau bersama-sama. Selain itu teknik ini menyusun stategi untuk 

mengintegrasikan faktor internal dan eksternal yang relevan ke dalam proses 

keputusan. Dengan demikian teknik ini dapat meminimalkan kemungkinan 

terabaikannya suatu faktor kunci atau pemberian bobot yang tidak sesuai. 

Walaupun pengembangan QSPM membutuhkan sejumlah keputusan subjektif, 

perumusan keputusan kecil selama proses akan memperbesar kemungkinan 
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bahwa keputusan strategis final adalah yang terbaik bagi organisasi. QSPM 

dapat dapat diaplikasikan untuk hampir semua tipe organisasi (organisasi 

kecil/besar, berorientasi laba/nirlaba). 

       Di sisi lain, QSPM juga memiliki keterbatasan. Seperti alat analisis untuk 

memformulasikan strategi lainnya, QSPM juga membutuhkan intituitive 

judgement yang baik. Metode ini selalu membutuhkan penilaian intuitif dan 

asumsi yang berdasar. Peringkat dan nilai daya tarik membutuhkan keputusan 

yang penuh pertimbangan, walaupun telah didasarkan pada informasi yang 

objektif. Keterbatasan lainnya yaitu metode ini hanya dapat bermanfaat sebagai 

informasi pendahuluan dan analisis pencocokan yang mendasari 

penyusunannya. 

 
2.9 Penelitian Terdahulu 

       Untuk menunjang landasan teori di atas, peneliti merujuk beberapa 

penelitian terkait yang pernah dilakukan sebelumnya. Kajian terhadap penelitian 

terdahulu ini dapat digunakan sebagai bahan perbandingan terhadap penelitian 

yang akan dilakukan. Selain itu adanya relevansi dengan penelitian terdahulu 

dapat berguna sebagai dasar penelitian yang akan dilakukan. Berikut ini akan 

diuraikan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan 

penelitian ini.  

       Penelitian yang dilakukan Abdul Rasyid Hamid, Universitas Indonesia 

(2004), dengan judul ”Analisis Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran (PHR) 

di Suku Dinas Pendapatan Daerah Kodya Jakarta Pusat”. Permasalahan 

yang diteliti adalah bagaimana pemungutan PHR dan sejauh mana efektivitas 

pemungutan PHR di Dispenda Kodya Jakarta Pusat. Metode penelitian yang 

digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi 

kepustakaan, studi lapangan, dan wawancara mendalam. Variabel-variabel yang 
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diteliti meliputi tingkat pencapaian target (TPT), indeks upaya pencapaian 

realisasi terhadap potensi (TPI), dan angka pertumbuhan TPI dari PHR. 

       Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat digambarkan bahwa indeks 

upaya pencapaian realisasi terhadap potensi (TPI) PHR di Dispenda Kodya 

Jakarta Pusat, selama lima tahun mengalami peningkatan cukup signifikan, 

kecuali pada tahun 2000. Pada bagian kesimpulan disebutkan bahwa secara 

umum realisasi penerimaan PHR di Dispenda Kodya Jakarta Pusat selalu 

melebihi target dan proyeksi perencanaannya penerimaan juga selalu meningkat. 

Angka pertumbuhan TPI memperlihatkan bahwa sistem pemungutan PHR telah 

berjalan efektif. Adapun saran yang diuraikan yaitu mempertahankan dan 

menyempurnakan sistem pemungutan yang telah berjalan, serta meningkatkan 

kuantitas dan kualitas aparat pemeriksa PHR di Dispenda Kodya Jakarta Pusat, 

mengingat jumlah wajib pajak dan potensi pajak yang cukup besar di wilayah 

Jakarta Pusat. 

       Penelitian yang dilakukan Roni Ekha Putra, Universitas Andalas (2008), 

dengan judul ” Optimalization Hotels and Restaurant Tax to Increase 

Regional Tax Income (PAD) in Bukittinggi City”. Tujuan penelitian adalah 

mengidentifikasi strategi optimalisasi pajak hotel dan restoran dalam rangka 

meningkatkan PAD di Kota Bukittinggi. Metode penelitian yang digunakan yaitu 

analisis deskriptif, dengan teknik pengumpulan data dokumentasi dan 

wawancara mendalam (indepth interview). Variabel-variabel yang diteliti meliputi 

basis pajak, kontribusi pajak terhadap PAD, realisasi penerimaan pajak, dan 

faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerimaan pajak hotel dan 

restoran (sumber daya manusia, kepatuhan wajib pajak, ketegasan kebijakan, 

dan kondisi sosial ekonomi daerah). 

       Dalam penelitian tersebut disebutkan bahwa penerimaan pajak hotel dan 

restoran di Kota Bukittinggi memberikan kontribusi terhadap PAD sebesar 17-
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20% setiap tahunnya. Dispenda Kota Bukittinggi dianggap telah memiliki kinerja 

yang cukup baik, dibuktikan dengan kemampuan mencapai target realisasi dan 

bahkan melebihi target. Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan 

tersebut adalah sumber daya manusia yang dimiliki, kepatuhan wajib pajak, 

ketegasan kebijakan/aturan pajak, serta kondisi sosial ekonomi daerah.  

       Namun demikian, Dispenda menyadari bahwa potensi ini belum tergali 

secara optimal karena masih dapat ditingkatkan dengan syarat adanya 

kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan omset mereka secara jujur. Kepatuhan 

wajib pajak ini menjadi kendala utama dalam upaya meningkatkan penerimaan 

pajak hotel dan restoran. Keadaan ini muncul karena peraturan perundang-

undangan di Indonesia menggunakan sistem self assesment. Sistem ini 

memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk 

menghitung dan membayar sendiri pajak yang terutang. Langkah yang dapat 

dilakukan Dispenda adalah dengan melakukan sosialisasi berkelanjutan dalam 

rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.   

       Penelitian yang dilakukan Indrayani Rahayu, Universitas Brawijaya (2005), 

dengan judul ”Peranan Analisis SWOT dalam Merumuskan Strategi 

Perusahaan (Studi Kasus pada Yayasan Perguruan Tinggi X, Malang)”. 

Tujuan penelitian adalah merumuskan strategi pengelolaan Yayasan Perguruan 

Tinggi X di Kota Malang. Metode penelitian yang digunakan yaitu analisis 

deskriptif, dengan teknik pengumpulan data dokumentasi dan wawancara 

mendalam (indepth interview). Variabel-variabel yang diteliti meliputi faktor 

internal (kekuatan dan kelemahan) yang dimiliki Perguruan Tinggi X, serta faktor 

eksternal (peluang dan ancaman) yang dihadapi Perguruan Tinggi X. 

       Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa Yayasan Perguruan Tinggi X 

mempunyai peluang lingkungan eksternal yang lebih besar dibanding 

ancamannya, tetapi mempunyai kelemahan internal yang cukup banyak 
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dibandingkan dengan kekuatan internalnya. Oleh karenanya, yayasan tersebut 

memerlukan strategi tersendiri untuk memanfaatkan peluang yang ada. Hasil 

analisis SWOT menempatkan posisi yayasan berada pada Sel III, yaitu strategi 

berbenah diri. Alternatif strategi yang dapat dilakukan antara lain melakukan 

pembenahan SDM, efisiensi penyelenggaraan yayasan dan universitas, serta 

melakukan promosi. 

       Dari paparan ketiga penelitian terdahulu di atas, terdapat beberapa relevansi 

dengan penelitian yang akan dilakukan. Persamaan penelitian ini dengan 

penelitian pertama dan kedua adalah tema yang diambil, yaitu upaya 

peningkatan penerimaan pajak daerah. Perbedaannya yaitu kedua penelitian 

difokuskan pada kajian terhadap jenis pajak tertentu yaitu pajak hotel dan 

restoran. Di sisi lain, penelitian ini mencoba menganalisis kinerja keseluruhan 

pajak daerah Kota Malang dan mengidentifikasi strategi intensifikasi dan 

ekstensifikasinya dengan lebih mendalam. 

       Selanjutnya dibandingkan penelitian ketiga, penelitian ini memiliki relevansi 

pada alat analisis yang digunakan, yaitu menggunakan metode analisis SWOT 

untuk mengidentifikasi strategi organisasi. Perbedaannya terletak pada unit 

organisasi yang diteliti. Pada penelitian terdahulu unit organisasi yang diteliti 

adalah Yayasan Perguruan Tinggi X, sedangkan pada penelitian ini adalah unit 

pengelola pajak daerah (Pemkot Malang).  

 
2.10 Kerangka Pikir 

       Gagasan yang dijadikan pijakan dalam penelitian ini adalah bahwa dalam 

menetapkan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, Pemkot 

Malang perlu mempertimbangkan berbagai aspek yang dapat mempengaruhi 

keberhasilan implementasi kebijakan pajak daerah. Kajian ini diawali dengan 

tahapan pengumpulan data yang berkaitan dengan kebijakan pajak daerah di 
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Kota Malang. Informasi mengenai implementasi kebijakan tersebut meliputi unit 

pelaksana pemungutan pajak daerah, potensi dan realisasi pajak daerah, serta 

sumber daya pemungutan pajak daerah. Data informasi tersebut merupakan 

input bagi analisis yang akan dilakukan. 

       Analisis dimulai dengan mengevaluasi kinerja pajak daerah, meliputi 

kontribusi, tingkat pencapaian target (TPT), dan elastisitas pajak daerah. 

Kemudian  analisis dilanjutkan dengan mengidentifikasi faktor internal dan faktor 

eksternal yang mempengaruhi pencapaian kinerja tersebut. Hasil evaluasi kinerja 

dan identifikasi faktor internal/eksternal ini digunakan sebagai input bagi analisis 

diskriptif dalam pemetaan potensi penerimaan pajak daerah. 

       Tahapan selanjutnya, output dari identifikasi faktor internal, faktor eksternal, 

dan analisis diskriptif potensi pajak daerah digunakan sebagai input bagi tahapan 

pertama yang terdiri dari analisis IFE dan EFE. Analisis IFE terdiri dari faktor-

faktor yang berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Pemkot 

Malang berkaitan dengan pelaksanaan pajak daerah, sedangkan analisis EFE 

berkaitan dengan berbagai peluang dan ancaman yang dihadapi. Tabel matriks 

IFE dan EFE merangkum hasil evaluasi faktor internal dan faktor eksternal 

tersebut. 

       Hasil analisis dalam tabel IFE dan EFE tersebut selanjutnya ditransfer ke 

tahapan kedua (matching stage) dalam matrik SWOT dan matrik IE. Setelah 

mengetahui posisi pelaksanaan pajak daerah tersebut, langkah selanjutnya yaitu 

menganalisis posisi tersebut dengan mengembangkan berbagai alternatif strategi 

yang sesuai dengan posisi pelaksanaan kebijakan pajak daerah. Alternatif 

strategi tersebut dapat diperoleh dengan menggunakan matrik SWOT atau 

matriks IE dengan data dari output tabel IFE dan EFE yang telah dikaji 

sebelumnya. 
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       Tahap akhir dari perumusan strategi dalam penelitian ini adalah tahap 

pengambilan keputusan (decision stage). Pada tahap ini, dihasilkan rekomendasi 

beberapa alternatif strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah yang 

sebaiknya dijalankan oleh Pemkot Malang dengan menggunakan metode 

Quantitative Strategies Planning Matrix (QSPM). Secara konseptual, tujuan 

penggunaan metode QSPM adalah untuk menetapkan kemenarikan (relative 

attractiveness) dari strategi-strategi yang telah dipilih untuk kemudian 

dibobotkan. Dalam hal ini, semakin tinggi nilai bobot suatu strategi, semakin 

tinggi prioritas strategi tersebut direkomendasikan untuk diimplementasikan. 

Gambar 2.7: Kerangka Pikir 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

       Jenis penelitian yang akan digunakan dalam menjawab permasalahan 

adalah deskriptif kuantitatif. Sebagaimana dikemukakan Travers (Umar 2007:22), 

metode deskriptif bertujuan menggambarkan sifat sesuatu yang tengah 

berlangsung pada saat riset dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu 

gejala tertentu. Sedangkan Nasir (1985:63) menyebutkan bahwa metode 

deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, 

suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa 

pada masa sekarang yang bertujuan membuat diskripsi, gambaran, atau lukisan 

secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta 

hubungan antar fenomena yang diselidiki. 

       Metode QSPM yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikategorikan 

sebagai metode kuantitatif pengambilan keputusan dan perencanaan strategis. 

Sebagaimana dikemukakan Dermawan (2005:17), elemen dasar pengambilan 

keputusan meliputi tujuan (objective) yang akan dicapai, keterbatasan atau 

kelangkaan (constrains/scarcity) yang menjadi hambatan utama pencapaian 

tujuan, faktor ketidakpastian dan risiko (uncertainty & risk), tingkat preferensi kita 

atas masalah dan tujuan (optimalisation or satisfaction), keharusan untuk 

menentukan alternatif tindakan atau pilihan solusi (alternatif solutions), 

keberadaan konsekuensi atas setiap alternatif solusi (consequences), kriteria 

penentuan alternatif (criteria), kesesuaian kondisi antara hal yang diharapkan 

dengan kenyataan (balancing expected-realised condition). Kemudian terhadap 

elemen-elemen tersebut dilakukan pembobotan dan peratingan dengan model 

QSPM untuk menentukan keputusan akhir.  

40 
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       Secara lebih khusus, jenis metode penelitian yang digunakan yaitu metode 

deskriptif kuantitatif studi kasus, yaitu penelitian yang rinci mengenai suatu objek 

tertentu selama kurun waktu tertentu dengan lingkup mendalam dan menyeluruh, 

termasuk lingkungan dan kondisi masa lalunya. Dengan demikian pembahasan 

dalam penelitian ini akan mengacu pada hasil observasi lapangan, yang 

kemudian dipaparkan secara sistimatis dan faktual. Selanjutnya digunakan 

beberapa metode analisis data untuk menjawab permasalahan yang telah 

dirumuskan sebelumnya. 

 
3.2 Lingkup Penelitian 

       Penelitian yang akan dilakukan mengambil sampel daerah Kota Malang. 

Alasan memilih Kota Malang sebagai daerah penelitian karena berdasarkan 

perkembangan aktual perekonomian regionalnya, Kota Malang memiliki potensi 

peningkatan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah. 

Perkembangan pesat sektor tersier (jasa, perdagangan, dan pariwisata) 

merupakan peluang bagi upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, 

karena sektor-sektor tesebut merupakan basis pajak daerah. Selain itu faktor 

kedekatan jarak domisili peneliti dengan Kota Malang juga menjadi pertimbangan 

dalam pemilihan daerah penelitian ini. Sedangkan jangka waktu yang dipilih 

dalam penelitian ini adalah lima tahun terakhir (2005-2009). 

 
3.3 Jenis Data 

3.3.1 Data Primer 

       Data primer merupakan data yang langsung didapatkan dari sumber 

informasi tersebut, yang didapat dari wawancara dan dokumentasi yang 

dilakukan sendiri oleh peneliti dan sumber ataupun informan. Data-data tersebut 

berupa data naratif, diskriptif, dalam kata-kata mereka yang diteliti, dokumen 

pribadi, dan catatan lapangan. Data primer meliputi data internal dan data 
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eksternal. Data internal antara lain meliputi unit pengelola, otoritas, dan perda 

yang berkaitan dengan pajak daerah, sedangkan data eksternal meliputi kondisi 

ekonomi, sosial, budaya, politik, dan keamanan wilayah. 

3.3.2 Data Sekunder 

       Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber lain selain 

informan. Data sekunder meliputi data pajak daerah, laporan realisasi 

pendapatan daerah, APBD, PDRB, dan data pendukung lainnya.  

 
3.4 Sumber Data 

       Sumber data tentunya meliputi badan-badan yang terkait dengan pajak 

daerah (PEMKOT, BAPPEDA, DISPENDA, BPS Kota Malang, dan DJPK) dan 

juga subjek dan wajib pajak daerah. Selain itu dimungkinkan pula dengan 

mengunjungi website badan-badan tersebut, seperti www.djpk.go.id, 

www.pemkotmalang.go.id, dan www.bps.go.id. 

 
3.5 Metode Pengumpulan Data 

       Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara, 

antara lain: 

3.5.1 Wawancara 

       Menurut Irianto dan Bungin (2001:109), wawancara mendalam (in depth 

interview) merupakan cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara 

langsung bertatap muka dengan informan. Tujuan yang ingin dicapai yakni untuk 

mendapatkan gambaran lengkap tentang topik yang dipilih. Wawancara dengan 

metode semi terstruktur diperlukan agar peneliti dapat leluasa melacak berbagai 

segi dan arah untuk mendapatkan informasi yang selengkapnya dan secara 

mendalam. Dengan demikian, upaya understanding of understanding dapat 

terpenuhi secara memadai.  
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3.5.2 Survei 

       Metode survei merupakan metode pengumpulan data primer dengan 

memberikan pertanyaan-pertanyaan (kuisioner) kepada responden individu. 

Metode survei bertujuan untuk memperoleh data opini individu berkaitan dengan 

implementasi pajak daerah di Kota Malang. Kuisioner disampaikan kepada pihak-

pihak yang terkait dengan implementasi pajak daerah. Contoh kuisioner terdapat 

di bagian lampiran. 

3.5.3 Observasi 

       Metode observasi merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan 

pengamatan terhadap subjek dan/atau objek penelitian secara seksama (cermat 

dan teliti) dan sistematis. Metode pengumpulan data dengan cara mengamati 

peristiwa dan gejala sosial yang terjadi. Dalam hal ini, peneliti mengamati 

berbagai praktik kerja yang dilakukan oleh unit pengelola pajak daerah 

(DISPENDA), subjek pajak dan wajib pajak, serta data-data yang mendukung 

arah penelitian yang dilakukan.  

3.5.4 Dokumentasi 

       Metode dokumentasi dilakukan peneliti dengan mencari dan mendapatkan 

data melalui dokumen-dokumen dan naskah naskah kearsipan. Metode ini 

dilakukan dengan pengumpulan arsip data dan studi literatur, antara lain arsip 

peraturan daerah, arsip laporan keuangan, serta arsip data lainnya yang 

berkaitan dengan pajak daerah. 

 
3.6 Definisi Operasional 

       Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari perbedaan pengertian 

dan memberikan batasan yang tegas pada variabel yang diteliti. Adapun definisi 

operasional yang digunakan antara lain: 
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1. Kontribusi pajak daerah adalah indikator yang digunakan untuk mengetahui 

seberapa besar sumbangan (share) pajak daerah terhadap total PAD. 

Kontribusi dihitung dengan membandingkan penerimaan pajak tahun ke-n 

dengan penerimaan PAD tahun ke-n. 

2. Tingkat pencapaian target (TPT) pajak adalah hubungan antara realisasi 

hasil penerimaan pajak terhadap potensi pajak. Perhitungan TPT ini 

bertujuan untuk mengetahui apakah potensi yang ditetapkan pada awal tahun 

anggaran dapat dicapai pada akhir periode tahun anggaran. Selain itu juga 

berguna untuk mengetahui apakah kinerja dalam pelaksanaan pemungutan 

pajak telah berjalan efektif. 

3. Elastisitas pajak daerah yang akan diukur dalam penelitian ini adalah 

elastisitas pajak daerah terhadap pertumbuhan PDRB dan inflasi regional. 

Elastisitas ini menunjukkan seberapa besar responsibilitas pajak daerah 

terhadap perubahan pertumbuhan PDRB dan inflasi regional. 

4. Faktor Strategi Internal merupakan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 

strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah yang muncul dari dalam 

unit pengelola pajak daerah. Faktor strategi internal di sini mencakup 

kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses) yang dimiliki unit 

pengelola pajak daerah. 

5. Faktor Strategi Eksternal merupakan faktor-faktor yang berpengaruh 

terhadap strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah yang muncul 

dari luar, antara lain lingkungan ekonomi, politik, sosial dan budaya, serta 

struktur demografi. Faktor strategi eksternal di sini mencakup peluang 

(opportunities) dan ancaman (treaths) yang dihadapi unit pengelola pajak 

daerah. 
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6. Faktor sukses kritis (critical success factors) adalah faktor-faktor utama yang 

mempunyai dampak penting pada kesuksesan atau kegagalan implementasi 

kebijakan pajak daerah. 

 
3.7 Metode Analisis Data 

       Untuk menjawab rumusan masalah yang dikemukakan dalam bagian 

pendahuluan, penelitian ini menggunakan beberapa metode analisis data. 

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut terdapat dua analisis, yaitu analisis 

kinerja pajak daerah dan analisis strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak 

daerah. 

3.7.1 Analisis Kinerja Pajak Daerah  

a. Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD 

 

       Semakin besar nilai pajak daerah berarti semakin besar pula tingkat 

kontribusi pajak terhadap PAD. Semakin tinggi kontribusi pajak daerah, maka 

PAD akan meningkat dan sebaliknya. Apabila terjadi hal sebaliknya, maka perlu 

usaha-usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah. 

b. Tingkat Pencapaian Target 

 

       Semakin besar nilai TPT maka kinerja pemungutan pajak semakin baik. 

Sebaliknya, nilai TPT yang rendah menunjukkan kinerja pemungutan pajak yang 

tidak optimal, sehingga perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan penerimaan 

pajak daerah.  

 

TPT = 
Realisasi Pajak tahun ke-n 

x 100% 
Target Retribusi tahun ke-n 

Kontribusi = 
Penerimaan Pajak tahun ke-n 

x 100% 
Penerimaan PAD tahun ke-n 
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c. Elastisitas 

 

Kriteria pengujian: 

• ε < 1 bersifat inelastis, berarti menunjukkan bahwa perubahan pertumbuhan 

PDRB relatif tidak berpengaruh terhadap perubahan penerimaan pajak (artinya 

bahwa apabila pertumbuhan PDRB mengalami peningkatan sebesar satu 

persen, maka penerimaan pajak mengalami perubahan kurang dari satu 

persen). 

• ε = 1 bersifat unitary elastis, berarti menunjukkan bahwa pertumbuhan PDRB 

relatif berpengaruh stabil terhadap penerimaan pajak (artinya bahwa 

perubahan pertumbuhan PDRB memberikan pengaruh sama besarnya dengan 

perubahan penerimaan pajak). 

• ε > 1 bersifat elastis, berarti menunjukkan bahwa perubahan pertumbuhan 

PDRB relatif berpengaruh terhadap perubahan penerimaan pajak (artinya 

bahwa apabila pertumbuhan PDRB mengalami peningkatan sebesar satu 

persen, pajak mengalami perubahan lebih besar dari satu persen). 

3.7.2 Analisis Strategi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah 

       Dalam upaya merumuskan dan menyusun strategi intensifikasi dan 

ekstensifikasi pajak daerah peneliti akan menggunakan model perumusan 

strategi yang dikembangkan oleh F.R. David. Menurut Umar (2008:32), dalam 

menganalisis strategi organisasi, perlu diketahui bahwa bentuk strategi akan 

berbeda-beda antar-industri, antar-organisasi, dan antar-situasi. Terdapat 

beberapa model perumusan strategi generik dan strategi utama, yaitu model 

Wheelen dan Hunger, model Michael P. Porter, dan model F.R. David. Penelitian 

ini akan menggunakan model F.R. David.  

Elastisitas = 
Perubahan Penerimaan Pajak  
Perubahan Pertumbuhan PDRB 

x
Penerimaan Pajak  
Pertumbuhan PDRB
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       Sebagai langkah awal, model David membutuhkan identifikasi faktor-faktor 

internal dan eksternal yang berpengaruh pada strategi yang akan dirumuskan. 

Hasil identifikasi inilah yang akan menjadi input bagi penentuan strategi utama 

dengan model David. Berdasarkan model David, penentuan strategi utama 

dilakukan melalui tiga tahapan (three-stage) kerangka kerja dengan matriks 

sebagai model analisisnya. Perangkat atau alat yang berbentuk matriks-matriks 

itu telah sesuai dengan segala ukuran dan tipe organisasi perusahaan, sehingga 

dapat dipakai untuk membantu para ahli strategi dalam mengidentifikasi, 

megevaluasi, dan memilih strategi-strategi yang paling tepat. Tiga tahapan yang 

akan digunakan dalam penelitian ini, meliputi tahap I (input stage) terdiri dari 

matriks IFE dan matriks EFE, tahap II (matching stage) terdiri dari matriks SWOT 

dan matriks IE, serta tahap III (decision stage) menggunakan QSPM. 

a. Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal 

       Identifikasi faktor internal merupakan langkah awal dalam perumusan 

strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah di Kota Malang dengan 

model David. Identifikasi faktor internal dan eksternal pada dasarnya merupakan 

perumusan faktor-faktor determinan yang muncul dari lingkungan internal dan 

ekternal berkaitan dengan strategi yang akan dirumuskan. Penentuan lingkungan 

internal dan eksternal dalam penelitian ini menggunakan Dispenda Kota Malang 

sebagai batasan. Lingkungan internal meliputi aspek kelembagaan, aspek 

ketatalaksanaan, dan aspek personalia yang dimiliki Dispenda Kota Malang 

sebagai unit pengelola pajak daerah. Sedangkan lingkungan eksternal 

merupakan lingkungan di luar Dispenda yang berpengaruh terhadap 

implementasi pajak daerah, meliputi perkembangan kondisi perekonomian, 

demografi, politik, sosial, dan budaya. 
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       Untuk memperoleh informasi yang akurat tentang faktor-faktor internal dan 

eksternal, dapat digunakan beberapa teknik analisis. Dalam penelitian ini, teknik 

analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi faktor internal meliputi teknik 

evaluasi kinerja organisasi dan teknik analisis kompetensi inti (core competence). 

Teknik evaluasi kinerja dimaksud meliputi analisis kinerja pajak daerah, yang 

digambarkan oleh indikator kinerja berupa tingkat pencapaian target (TPT) dan 

kontribusi pajak daerah terhadap PAD. Sedangkan teknik analisis kompetensi inti 

pada dasarnya merupakan analisis kemampuan yang dimiliki Dispenda dalam 

mengelola pajak daerah. Analisis ini meliputi kompetensi aspek kelembagaan, 

aspek ketatalaksanaan, dan aspek personalia yang dimiliki Dispenda Kota 

Malang.  

       Di sisi lain, teknik analisis yang digunakan dalam pengidentifikasian faktor 

eksternal adalah pencocokan (matching) antara konsep teori dan hasil 

wawancara terhadap pihak-pihak terkait. Langkah awal dari teknik ini adalah 

mengidentifikasi variabel-variabel eksternal dari kajian pustaka dan penelitian 

terdahulu. Kemudian hasil identifikasi tersebut diklarifikasi dengan wawancara 

mendalam untuk mengukur tingkat determinasi dari masing-masing variabel.  

       Faktor internal dan eksternal yang telah diidentifikasi inilah yang kemudian 

diukur bobot dan ratingnya. Pembobotan dan peratingan dilakukan dengan teknik 

survei dengan pengisian kuisioner oleh pihak-pihak terkait. Kuisioner yang 

dimaksud seperti yang disajikan dalam bagian lampiran dalam laporan penelitian 

ini. Output dari pengidentifikasian faktor internal dan eksternal inilah yang 

dijadikan input bagi perumusan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak 

daerah dengan menggunakan model David. 
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b. Matriks Internal Factor Evaluation (Matrik IFE) 

       Matriks IFE merupakan alat perumusan strategi yang bersifat meringkas dan 

mengevaluasi kekuatan dan kelemahan utama yang dimiliki organisasi 

perusahaan. Data dan informasi aspek internal perusahaan dapat digali dari 

beberapa fungsional perusahaan, misalnya dari aspek manajemen, keuangan, 

SDM, pemasaran, sistem informasi, dan produksi. Menurut Umar (2008:38), 

tahapan kerja matriks IFE, yaitu: 

1. Daftar critical success factors (faktor-faktor utama yang mempunyai dampak 

penting pada kesuksesan atau kegagalan usaha) untuk aspek internal 

kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses). 

2. Penentuan bobot (weight) dari critical success factor tadi dengan skala yang 

lebih tinggi dari yang berprestasi tinggi dan begitu pula sebaliknya. Jumlah 

seluruh bobot harus sebesar 1,0. Nilai bobot dicari dan dihitung berdasarkan 

rata-rata industrinya. 

3. Pemberian rating (nilai) antara 1 sampai 4 bagi masing-masing faktor yang 

memiliki nilai: 

1 = di bawah rata-rata 3 = di atas rata-rata 

2 = rata-rata 4 = sangat bagus 

Jadi rating mengacu pada kondisi perusahaan, sedangkan bobot mengacu 

pada industri di mana perusahaan berada. 

4. Pengalian nilai bobot dengan nilai rating-nya dari masing-masing faktor untuk 

menentukan nilai skornya. 

5. Penjumlahan semua skor untuk mendapatkan skor total bagi perusahaan 

yang dinilai. Nilai rata-rata adalah 2,5; jika nilainya di bawah 2,5 maka 

menandakan bahwa secara internal perusahaan adalah lemah. Sedangkan 

nilai yang berada di atas 2,5 menunjukkan posisi internal yang kuat. Matriks 

IFE dapat dilihat pada Tabel 3.1. 
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Tabel 3.1: Matiks IFE 

Faktor Strategi Internal Bobot (A) Rating (B) Skor (A x B) 
Kekuatan: 
1 
2 
 : 
n    
Kelemahan: 
1 
2 
 : 
n    

Total    

Sumber: David, 2004 

c. Matriks External Factor Evaluation (Matrik EFE) 

       Matriks EFE digunakan untuk membuat perencanaan strategis yang dapat 

meringkas dan mengevaluasi informasi ekonomi, sosial, budaya, demografi, 

lingkungan, politik, hukum, teknologi, dan persaingan serta berbagai bidang 

eksternal di mana organisasi perusahaan berada, serta data eksternal relevan 

lainnya. Menurut Umar (2008:39), tahapan kerja matriks EFE, yaitu: 

1. Daftar critical success factors untuk aspek eksternal mencakup perihal 

peluang (opportunities) dan ancaman (treaths) bagi perusahaan. 

2. Penentuan bobot (weight) dari critical success factor tadi dengan skala yang 

lebih tinggi dari yang berprestasi tinggi dan begitu pula sebaliknya. Jumlah 

seluruh bobot harus sebesar 1,0. Nilai bobot dicari dan dihitung berdasarkan 

rata-rata industrinya. 

3. Pemberian rating (nilai) antara 1 sampai 4 bagi masing-masing faktor yang 

memiliki nilai: 

1 = di bawah rata-rata 3 = di atas rata-rata 

2 = rata-rata 4 = sangat bagus 

Rating mengacu efektivitas strategi perusahaan. Dengan demikian nilainya 

didasarkan pada kondisi perusahaan. 
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Tabel 3.2: Matiks EFE 

Faktor Strategi Eksternal Bobot (A) Rating (B) Skor (A x B) 
Kekuatan: 
1 
2 
 : 
n    
Kelemahan: 
1 
2 
 : 
n    

Total    

Sumber: David, 2004 

4. Pengalian nilai bobot dengan nilai rating-nya dari masing-masing faktor untuk 

menentukan nilai skor critical success factor. 

5. Penjumlahan semua skor untuk mendapatkan skor total bagi perusahaan 

yang dinilai. Nilai skor total 4,0 mengindikasikan bahwa perusahaan 

merespon dengan cara yang luar biasa terhadap peluang-peluang yang ada 

dan menghindari ancaman-ancaman di pasar industrinya. Sementara itu, 

skor total 1,0 menunjukkan bahwa perusahaan tidak memanfaatkan peluang-

peluang yang ada atau tidak menghindari ancaman-ancaman eksternal. 

d. Matriks Internal-Eksternal (IE) 

       Sebagaimana dikemukakan David (2004:300), matriks IE memosisikan 

berbagai divisi organisasi dalam tampilan sembilan sel, seperti yang 

diilustrasikan pada Gambar 3.1. Matriks IE didasari pada dua dimensi kunci, yaitu 

total rata-rata tertimbang IFE pada sumbu x dan total rata-rata tertimbang EFE 

pada sumbu y. Pada sumbu x, total rata-rata tertimbang dari 1,0 hingga 1,99 

dianggap rendah; nilai dari 2,0 hingga 2,99 adalah menengah; dan nilai dari 3,0 

hingga 4,0 adalah tinggi. Demikian pula dengan sumbu y, total rata-rata 

tertimbang dari 1,0 hingga 1,99 dianggap rendah; nilai dari 2,0 hingga 2,99 

adalah menengah; dan nilai dari 3,0 hingga 4,0 adalah tinggi. 
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       Matriks IE (Gambar 3.1) dapat dibagi menjadi tiga daerah utama yang 

memiliki implikasi strategi yang berbeda, yaitu: 

1. Sel I, II, atau IV dapat digambarkan sebagai tumbuh dan kembangkan (grow 

and build). Strategi-strategi yang sesuai adalah strategi intensif (market 

penetration, market development, dan product development) atau strategi 

terintegrasi (backward integration, forward integration, dan horizontal 

integration). 

2. Sel III, V, VII dapat dikendalikan dengan strategi jaga dan pertahankan (hold 

and maintain). Strategi yang umum yang digunakan adalah market 

penetration dan product development. 

3. Sel VI, VIII, IX rekomendasi yang umum diberikan adalah menggunakan 

strtegi tuai atau divestasi (harvest or divestiture). 

Gambar 3.1: Matriks IE 
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e. Matriks Strength-Weaknesses-Opportunities-Threat (SWOT) 

       Matriks SWOT (Gambar 3.2) merupakan matching tool yang penting untuk 

membantu mengembangkan empat tipe strategi, yaitu strategi SO (Strength-

Opportunity), strategi WO (Weakness-Opportunity), strategi ST (Strength-Threat), 

dan strategi WT (Weakness-Threat).  

Gambar 3.2: Matriks SWOT 
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Sumber: Umar, 2008 

Keempat tipe strategi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

• Strategi SO (Strength-Opportunitiy), strategi ini menggunakan kekuatan 

internal organisasi untuk meraih peluang-peluang yang ada di luar perusahaan.  

• Strategi WO (Weakness-Opportunity), strategi bertujuan untuk memperkecil 

kelemahan-kelemahan internal organisasi dengan memanfaatkan peluang-

peluang eksternal. 
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kekuatan internal 
organisasi 

Catatlah kelemahan-
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memperkecil kelemahan 
dan menghindari 
ancaman 
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• Strategi ST (Strength-Threat), melalui strategi ini organisasi berusaha untuk 

menghindari atau mengurangi dampak dari ancaman-ancaman eksternal. 

• Strategi WT (Weakness-Threat), strategi ini merupakan taktik untuk bertahan 

dengan cara mengurangi kelemahan internal serta menghindari ancaman. 

f. Matriks Quantitative Strategies Planning (QSPM) 

         Menurut David (2004:308), QSPM adalah alat yang direkomendasikan bagi 

para ahli strategi untuk melakukan evaluasi pilihan strategi alternatif secara 

objektif, berdasarkan key success factors internal dan eksternal yang telah 

diidentifikasi sebelumnya. Teknik ini termasuk dalam tahap III dari kerangka kerja 

analisis perumusan strategi. Teknik ini secara objektif mengindikasikan alternatif 

strategi mana yang terbaik. 

       QSPM menggunakan input dari analisis tahap I dan hasil pencocokan dari 

analisis tahap II, untuk menentukan secara objektif di antara alternatif strategi. 

Mekanismenya yaitu penggabungan matriks EFE, matrik IFE yang membentuk 

tahap I; dengan matriks SWOT, matriks IE yang membentuk tahap II. Hasil dari 

penggabungan ini akan menghasilkan informasi yang dibutuhkan untuk membuat 

QSPM.    

       Secara konsep, seperti yang dikemukakan David (2004:309), QSPM 

menentukan daya tarik relatif dari berbagai strategi berdasarkan seberapa jauh 

faktor keberhasilan kunci internal dan eksternal dimanfaatkan atau diperbaiki. 

Daya tarik relatif dari masing-masing strategi dalam satu set alternatif dihitung 

dengan menentukan pengaruh kumulatif dari setiap faktor keberhasilan kunci 

internal dan eksternal. Jumlah set alternatif yang dimasukkan dalam QSPM tidak 

dibatasi, tetapi hanya strategi dalam set yang sama dapat dievaluasi satu sama 

lain.  
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       Keunggulan QSPM adalah bahwa set strategi dapat dievaluasi secara 

bertahap atau bersama-sama. Selain itu teknik ini menyusun stategi untuk 

mengintegrasikan faktor internal dan eksternal yang relevan ke dalam proses 

keputusan. Dengan demikian teknik ini dapat meminimalkan kemungkinan 

terabaikannya suatu faktor kunci atau pemberian bobot yang tidak sesuai. 

Walaupun pengembangan QSPM membutuhkan sejumlah keputusan subjektif, 

perumusan keputusan kecil selama proses akan memperbesar kemungkinan 

bahwa keputusan strategis final adalah yang terbaik bagi organisasi. QSPM 

dapat dapat diaplikasikan untuk hampir semua tipe organisasi (organisasi 

kecil/besar, berorientasi laba/nirlaba). 

       Di sisi lain, QSPM juga memiliki keterbatasan. Seperti alat analisis untuk 

memformulasikan strategi lainnya, QSPM juga membutuhkan intituitive 

judgement yang baik.  Metode ini selalu membutuhkan penilaian intuitif dan 

asumsi yang berdasar. Peringkat dan nilai daya tarik membutuhkan keputusan 

yang penuh pertimbangan, walaupun telah didasarkan pada informasi yang 

objektif. Keterbatasan lainnya yaitu metode ini hanya dapat bermanfaat sebagai 

informasi pendahuluan dan analisis pencocokan yang mendasari 

penyusunannya. 

Tabel 3.3: QSPM (Quantitative Strategies Planning Matrix) 

Alternatif Strategi 
Strategi I Strategi II Strategi III Faktor-Faktor 

Sukses Kritis Bobot 
AS TAS AS TAS AS TAS 

Peluang 
-        
Ancaman 
-        
Kekuatan 
-        
Kelemahan 
-        
Jumlah Total Nilai 
Daya Tarik        

Sumber: David, 2004 
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       Komponen-komponen utama dari suatu QSPM terdiri dari  factors, strategic 

alternative, weights, attractiveness score, total atractiveness score, dan sum total 

atracctiveness score (David, 2004). Matriks QSPM disajikan pada Tabel 3.3, 

sedangkan penjelasan mengenai langkah-langkah pengembangan suatu QSPM 

adalah sebagai berikut: 

Tahap 1 : Pembuatan daftar peluang, ancaman, kekuatan, dan kelemahan 

perusahaan di kolom sebelah kiri QSPM. Informasi tersebut 

diambil dari matriks IFE dan EFE. 

Tahap 2 : Pemberian bobot pada masing-masing external and internal 

critical success factor. Bobot tersebut sama dengan bobot pada 

matriks IFE dan EFE. 

Tahap 3 : Pengevaluasian matrik pada stage 2 dan identifikasi strategi 

alternatif yang pelaksanaannya harus dipertimbangkan 

perusahaan. Catatlah strategi-strategi ini di bagian atas baris 

QSPM. 

Tahap 4 : Penetapan Attractiveness Score (AS) untuk setiap strategi 

berdasarkan peran faktor tersebut terhadap setiap alternatif 

strategi. Batasan nilai AS adalah 1 = tidak menarik, 2 = agak 

menarik, 3 = secara logis menarik, 4 = sangat menarik. 

Tahap 5 : Penghitungan Total Attractiveness Score (TAS) dengan 

mengalikan bobot dengan AS. 

Tahap 6 : Perhitungan jumlah seluruh TAS untuk setiap alternatif strategi. 

Dari beberapa nilai TAS yang didapat, nilai TAS dari alternatif 

strategi yang tertinggilah yang menunjukkan bahwa alternatif 

strategi itu menjadi pilihan utama. Nilai TAS terkecil menunjukkan 

bahwa alternatif strategi ini menjadi pilihan terakhir.  

 

 
 
 



57 

BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Analisis Kinerja Pajak Daerah Kota Malang 

       Bagi Kota Malang, pajak daerah mempunyai dua fungsi utama sebagaimana 

fungsi pajak pada umumnya, yaitu fungsi budgetair dan regurelend. Seperti yang 

telah dikemukanan sebelumnya, pajak daerah merupakan sumber penerimaan 

strategis bagi Kota Malang. Fakta tersebut ditunjukkan dengan share pajak 

daerah terhadap PAD yang mencapai lima puluh persen selama lima tahun 

terakhir. Kontribusi tersebut disumbangkan oleh enam jenis pajak yang 

diberlakukan di Kota Malang. 

       Berkaitan dengan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, 

pengukuran kinerja pajak daerah di masa lalu akan sangat bermanfaat dalam 

proses perumusannya. Berdasarkan data pencapaian kinerja tersebut, dapat 

diidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang menjadi kelemahan, 

kelebihan, ancaman, dan tantangan yang sangat mempengaruhi implementasi 

pajak daerah. Dalam upaya mengetahui pencapaian kinerja pajak daerah di Kota 

Malang selama lima tahun terakhir, digunakan beberapa indikator kinerja, yaitu 

kontribusi terhadap PAD, Tingkat Pencapai Target (TPT), serta elastisitas pajak 

terhadap pertumbuhan PDRB dan inflasi.  

4.1.1 Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD 

       Kontribusi pajak daerah terhadap PAD merupakan angka indikator yang 

menunjukkan besarnya sumbangan pajak daerah dalam membentuk PAD. 

Dalam analisis ini akan disajikan kontribusi enam jenis pajak daerah yang 

diberlakukan di Kota Malang. Dengan menggunakan model perhitungan 
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kontribusi (Bab III), didapatkan hasil analisis data yang disajikan dalam Tabel 4.1 

dan Tabel 4.2. 

       Berdasarkan data realisasi (Tabel 4.1), dapat dilihat bahwa secara nominal 

penerimaan keenam jenis pajak daerah seluruhnya mengalami peningkatan 

selama lima tahun terakhir, kecuali pajak hiburan di tahun 2006. Selanjutnya jika 

dilihat dari kontribusinya terhadap PAD (Tabel 4.2), jenis pajak yang 

menyumbang kontribusi paling tinggi terhadap PAD adalah PPJ, diikuti pajak 

restoran, pajak hotel, pajak reklame, pajak hiburan, dan pajak parkir. Masing-

masing pajak mengalami fluktuasi kontribusi yang berbeda dalam kurun waktu 

lima tahun terakhir.  

Tabel 4.1: Realisasi Penerimaan Jenis Pajak Daerah, Pajak Daerah, dan 
PAD Kota Malang Tahun 2005-2009 (miliar rupiah) 

Realisasi 
Jenis Penerimaan 

2005 2006 2007 2008 2009* 
Pajak Hotel  2.784,34   3.315,72   3.932,90   4.558,41    2.426,23 
Pajak Restoran   5.921,16   6.653,12   7.762,91   8.965,38    5.093,78 
Pajak Hiburan   1.501,85   1.380,14   1.724,55   1.778,17      695,95 
Pajak Reklame   1.484,38   1.667,62   3.716,04   5.453,95    3.701,73 
PPJ 17.207,68 18.590,17 19.533,02 21.051,42    7.378,75 
Pajak Parkir     396,79      517,90      912,38      920,10       294,53 
Total Pajak Daerah 29.296,20 32.124,67 37.581,80 42.727,43  19.590,97 

PAD 58.740,21 60.760,75 87.345,73 83.403,55  32.846,69 

Keterangan: *) sampai dengan Mei 2009 
Sumber:  Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Malang 2005-2009, Dispenda 

Kota Malang. 

       Yang perlu diperhatikan adalah kontribusi pajak reklame yang selalu 

meningkat setiap tahunnya, bahkan di tahun 2006 berhasil menggeser pajak 

hiburan. Sedangkan untuk jenis pajak lainnya mengalami fluktuasi kontribusi naik 

turun, namun dalam kisaran yang relatif stabil. Secara agregat, selama tahun 

2005-2008 kontribusi setiap jenis pajak tersebut membentuk share pajak daerah 

terhadap PAD, masing-masing sebesar 49,88 persen; 52,7 persen; 43,01 persen; 

dan 51,23 persen. Khusus di tahun 2007, share pajak daerah terhadap PAD 
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mengalami penurunan cukup tajam dikarenakan adanya peningkatan yang 

signifikan dari pos lain-lain PAD yang sah. 

Tabel 4.2: Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD Kota Malang  
Tahun 2005-2009 (persen) 

Kontribusi terhadap PAD 
Jenis Pajak 

2005 2006 2007 2008 2009* 
Pajak Hotel 4,70 5,29 4,50 5,47 7,39
Pajak Restoran 10,08 10,95 8,89 10,75 15,51
Pajak Hiburan 2,60 2,27 1,97 2,13 2,12
Pajak Reklame 2,53 2,74 4,25 6,54 11,27
PPJ 29,29 30,60 22,36 25,24 22,46
Pajak Parkir 0,68 0,85 1,04 1,10 0,90

Total Pajak Daerah 49,88 52,70 43,01 51,23 59,65

Keterangan: *) sampai dengan Mei 2009 
Sumber: Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Malang 2005-2009, Diolah, 

Dispenda Kota Malang. 

       Berdasarkan diskripsi di atas, dapat diketahui bahwa realisasi nominal pajak 

daerah mengalami trend positif selama lima tahun terakhir. Di sisi lain, kontribusi 

setiap jenis pajak daerah mengalami fluktuasi naik turun, namun dalam kisaran 

yang relatif stabil. Secara umum kondisi tersebut menunjukkan bahwa kinerja 

pajak daerah di Kota Malang sudah cukup baik, namun masih perlu 

dioptimalkan.  

4.1.2 Tingkat Pencapaian Target (TPT) Pajak Daerah 

       Indikator kedua yang dapat dijadikan acuan dalam pencapaian kinerja pajak 

daerah adalah TPT. TPT menunjukkan besarnya realisasi penerimaan pajak 

daerah terhadap potensi penerimaan yang ditetapkan di awal tahun. Gambaran 

mengenai TPT setiap jenis pajak daerah dalam lima tahun terakhir dapat dilihat 

dalam Tabel 4.3. 

       Dari Tabel 4.3 di bawah dapat dilihat bahwa secara umum TPT setiap jenis 

pajak daerah selalu mencapai target, bahkan melebihi target. Kondisi tersebut 

ditunjukkan oleh angka TPT yang mencapai dan/atau di atas 100 persen. Namun 

terdapat beberapa jenis pajak tertentu yang tidak memenuhi target yang 
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diproyeksikan. Di tahun 2005 misalnya, TPT pajak restoran hanya mencapai 

89,71 persen; demikian pula halnya TPT pajak daerah dan PAD yang hanya 

mencapai 99,27 persen dan 97,79 persen. Pada tahun 2006, jenis pajak yang 

tidak mencapai target adalah pajak hiburan, yang hanya mencapai TPT sebesar 

87,63 persen. Kemudian pada tahun 2007, jenis pajak daerah yang tidak 

mencapai target adalah pajak reklame, dengan TPT sebesar 92,90 persen. 

Tabel 4.3: Tingkat Pencapaian Target Jenis Pajak Daerah, Pajak Daerah,     
dan PAD Kota Malang Tahun 2005-2009 (persen) 

TPT 
Jenis Pajak 

2005 2006 2007 2008 2009* 
Pajak Hotel  100,99  106,96   101,04   103,63   50,17 
Pajak Restoran    89,71   100,81   100,62   102,83     53,11 
Pajak Hiburan   100,12    87,63   109,15   101,44     38,92 
Pajak Reklame   122,12   130,66    92,90   103,00     52,56 
PPJ   100,95   104,32   100,63   100,08     33,64 
Pajak Parkir   100,45   103,58   100,04   100,89     29,36 
Total Pajak Daerah    99,27   104,06   100,19   101,46     42,41 
PAD    97,79   103,87   105,39   101,45     37,97 

Keterangan: *) sampai dengan Mei 2009 
Sumber: Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Malang 2005-2009, Diolah, 

Dispenda Kota Malang. 

       Secara garis besar trend TPT tersebut menunjukkan bahwa pemungutan 

pajak daerah di Kota Malang sudah berjalan mulus. Namun kesimpulan ini 

tentunya terlalu dini tanpa mempertimbangkan faktor-faktor internal dan eksternal 

yang akan diuraikan pada bagian selanjutnya. Trend positif tersebut dapat saja 

dicapai karena proyeksi penerimaan pajak daerah yang terlalu rendah. Oleh 

karena itu dengan menggabungkan informasi ini dengan faktor-faktor internal dan 

eksternal diharapkan dapat diperoleh potensi pajak daerah yang seharusnya. 

4.1.3 Elastisitas Pajak Daerah  

       Sebagai salah satu bentuk kebijakan fiskal pemda, pajak daerah mempunyai 

korelasi terhadap perekonomian regional. Implementasi suatu pajak akan 

menimbulkan excess burden serta mempengaruhi pola konsumsi, tabungan, dan 
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investasi masyarakat. Indikator yang dapat menunjukkan korelasi pajak daerah 

dengan perekonomian regional diantaranya adalah elastisitas pajak daerah 

terhadap pertumbuhan PDRB dan inflasi regional. Elastisitas pajak daerah 

terhadap pertumbuhan PDRB pada dasarnya menunjukkan responsibilitas pajak 

daerah terhadap pertumbuhan PDRB dan inflasi regional. 

       Perhitungan kedua jenis elastisitas tersebut akan bermanfaat terutama 

dalam proses pengidentifikasian faktor eksternal dalam implementasi pajak 

daerah. Manfaat tersebut berkaitan dengan kriteria kelayakan pajak, yaitu 

kecukupan dan elastisitas. Elastisitas terhadap faktor eksternal akan berdampak 

pada perkembangan besarnya dasar pengenaan pajak, misalnya elastisitas 

terhadap kenaikan harga (inflasi), pertumbuhan ekonomi regional, dan 

pendapatan per kapita. 

Tabel 4.4: Elastisitas Pajak Daerah terhadap Pertumbuhan PDRB dan 
Inflasi Regional Kota Malang Tahun 2003-2008 

Tahun Pajak Daerah 
(miliar Rp) 

Pertumbuhan 
PDRB (%) Inflasi (%) ε1 ε2 

2004 26.409,53 5,86 0,47 - - 
2005 29.296,20 4,29 15,74 0,41 0,003 
2006 32.124,67 5,92 6,44 0,25 0,16 
2007 37.581,80 6,21 5,93 3,47 2,15 
2008 42.727,43 6,02 10,49 4,48 0,18 

Rata-rata 33.627,93 5,66 7,81 2,15 0,62 

Sumber: Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Malang 2005-2009, Kota 
Malang dalam Angka 2004-2008, Diolah, Dispenda dan BPS Kota Malang. 

 
       Tabel 4.4 menyajikan elastisitas pajak daerah terhadap pertumbuhan PDRB 

(ε1) dan elastisitas pajak daerah terhadap inflasi regional (ε2) di Kota Malang 

selama lima tahun terakhir. Berdasarkan diskripsi data tersebut, elastisitas pajak 

daerah terhadap pertumbuhan PDRB dalam jangka waktu 2004-2006 bernilai 

kurang dari satu. Angka tersebut menunjukkan bahwa responsibilitas pajak 

daerah terhadap pertumbuhan PDRB adalah inelastis. Sedangkan dalam jangka 

waktu 2006-2008, elastisitasnya mencapai angka lebih dari satu. Nilai tersebut 
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menunjukkan responsibilitasnya yang sangat elastis. Perhitungan rata-rata 

elastisitas pajak daerah terhadap pertumbuhan PDRB selama 2004-2008 

mencapai 2,15. Angka tersebut menunjukkan bahwa selama periode tersebut  

pertumbuhan PDRB sebesar 1 % menyebabkan pertumbuhan pajak sebesar 

2,15 %. Dengan kata lain, nilai elastisitas tersebut menggambarkan bahwa 

responsibilitas pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi adalah sangat 

elastis.  

       Elastisitas berikutnya yaitu elastisitas pajak daerah terhadap inflasi regional 

(ε2). Berdasarkan hasil perhitungan dalam Tabel 4.4, dapat dilihat bahwa selama 

tiga periode responsibilitas pajak daerah terhadap inflasi regional nilainya di 

bawah satu (inelastis), hanya satu periode saja yang sifatnya sangat elastis. 

Rata-rata perhitungan selama 2004-2008 tersebut mencapai 0,62. Angka 

tersebut menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir perubahan inflasi sebsar 

1 % menyebabkan perubahan pajak sebesar 0,62 %. Atau dengan kata lain nilai 

elastisitas tersebut menggambarkan bahwa responsibilitas pajak daerah 

terhadap inflasi regional selama lima tahun terakhir cenderung inelastis.  

       Gambaran responsibilitas pajak daerah terhadap pertumbuhan PDRB dan 

inflasi regional di atas menunjukkan bahwa variabel-variabel ekonomi tersebut 

mempunyai pengaruh terhadap pajak daerah. Determinasi yang cukup tinggi 

terutama ditunjukkan oleh responsibilitas pajak daerah terhadap pertumbuhan 

PDRB. Pertumbuhan PDRB pada dasarnya menunjukkan pertumbuhan 

kapasitas ekonomi di suatu daerah. Sedangkan berdasarkan konsep tax effort 

dijelaskan bahwa peningkatan kapasitas ekonomi akan berpengaruh positif 

terhadap kemampuan pajak daerah. Dengan demikian, untuk mendapatkan 

perhitungan proyeksi potensi pajak daerah yang akurat, perlu dipertimbangkan 

variabel-varibel ekonomi regional.  
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4.2 Analisis Faktor Internal Implementasi Pajak Daerah 

       Analisis faktor internal merupakan suatu kajian deskriptif terhadap 

perkembangan kondisi internal Pemkot Malang yang akan digunakan sebagai 

acuan dalam perumusan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah. 

Kondisi internal yang dimaksud di sini meliputi aspek kebijakan, aspek 

kelembagaan, dan aspek ketatalaksanaan yang dimiliki Pemkot Malang. Faktor-

faktor internal tersebut berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan yang 

dianggap penting dalam perumusan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak 

daerah. Data dan informasi aspek internal tersebut meliputi Perda dan UU Pajak 

Daerah, unit pengelola pajak daerah, sistem pemungutan, sosialisasi, potensi 

pajak daerah, sumber daya manusia (SDM) dan pengembangannya, sarana 

penunjang, mekanisme sanksi dan insentif. 

4.2.1 Perda dan UU Pajak Daerah 

       Faktor internal pertama berkaitan dengan strategi intensifikasi dan 

ekstensifikasi pajak daerah, yaitu peraturan daerah tentang pajak daerah. Perda 

akan menentukan kualitas aspek kebijakan, aspek kelembagaan, dan aspek 

ketatalaksanaan. Perda yang baik tentunya harus memenuhi azas, syarat, dan 

kriteria kelayakan pajak daerah. Dengan perda yang efektif kebijakan perpajakan 

akan mudah diimplementasikan dan diterima masyarakat. 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. 
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Tabel 4.5: Tarif Jenis Pajak Daerah berdasarkan Perda, UU 34/2000, dan 
UU 28/2009 

No Jenis Pajak Perda UU 34/2000 UU 28/2009 
1 Pajak Hotel 10% 10% 10% 
2 Pajak Restoran 10% 10% 10% 
3 Pajak Hiburan 35% 35% beragam* 
4 Pajak Reklame 25% 25% 25% 
5 Pajak Penerangan Jalan beragam* 10% beragam* 
6 Pajak Parkir 20% 20% 30% 

7 Pajak Mineral Bukan Logam 
& Batuan belum ada bahan galian 

gol. C (20%) 25% 

8 Pajak Air Tanah belum ada belum ada 20% 
9 Pajak Sarang Burung Walet belum ada belum ada 10% 

10 PBB Pedesaan & Perkotaan belum ada belum ada 0,3% 
11 BPHTB belum ada belum ada 5% 

Keterangan: *)Tarif Pajak berdasarkan kriteria tertentu, dapat dilihat di peraturan 
perundang-undangan terkait. 

Sumber: Pemkot Malang dan Perda terkait, 2009. 

       Sebagaimana disajikan pada Tabel 4.5 di atas, Kota Malang memberlakukan 

enam jenis pajak yang masing-masing diatur dengan perda. Perda-perda 

tersebut diterbitkan pada tahun 1998 dan 2002. Jika dikaitkan dengan kebijakan 

pajak daerah nasional, maka terdapat beberapa kelemahan yang perlu dicermati 

Pemkot Malang. Perkembangan kebijakan nasional ditunjukkan dengan terbitnya 

UU 34/2000 tentang perubahan UU 18/1998 dan yang terbaru adalah dengan 

diterbitkannya UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan 

berlakunya UU 28/2009 tersebut, Pemkot Malang hendaknya merevisi atau 

mengganti perda-perda lama dan menyesuaikan dengan kebijakan nasional yang 

baru tersebut.  

       Sebagai contoh Perda Perda No. 2 Tahun 1998, tentang Pajak Hiburan, tarif 

yang diatur dalam perda tersebut belum didasarkan pada kriteria jenis hiburan 

seperti yang diatur dalam UU 28/2009. Menurut UU 28/2009, tarif pajak hiburan 

beragam dengan kriteria tertentu. Tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi 35 

persen. Untuk hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, 
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karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, 

tarif Pajak Hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75 persen. Khusus 

Hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif Pajak Hiburan ditetapkan 

paling tinggi sebesar sepuluh persen. 

       Contoh lainnya adalah Perda No. 3 Tahun 2002, tentang Pajak Parkir, 

berdasarkan perda dan UU 34/2000, tarif pajak parkir ditetapkan paling tinggi dua 

puluh persen. Ketentuan baru dalam UU 28/2009 menetapkan bahwa tarif pajak 

parkir maksimal adalah tiga puluh persen. Selain itu berkaitan dengan perubahan 

kebijakan nasional tersebut, perlu disempurnakan aspek redaksional dan bahasa 

yang digunakan dalam perda. Faktor ini perlu diperhatikan karena beberapa 

perda diterbitkan sebelum berlakunya otonomi daerah.  

       Di sisi lain, perubahan mendasar UU 28/2009 adalah kebijakan perpajakan 

yang bersifat tertutup. Artinya daerah tidak dapat lagi memberlakukan pajak 

selain yang diatur dalam UU tersebut. Namun demikian, peluang ekstensifikasi 

pajak daerah di Kota Malang masih tetap terbuka. Dalam UU 28/2009 jenis pajak 

kabupaten/kota bertambah menjadi sebelas jenis dari yang sebelumnya tujuh 

jenis. Kondisi ini memberikan peluang bagi Pemkot Malang untuk menambah 

jenis pajak baru. Pemberlakuan jenis pajak baru tersebut tentunya harus tetap 

memperhatikan azas, syarat, dan kriteria kelayakan pajak daerah. 

4.2.2 Visi dan Misi Dispenda Kota Malang 

       Faktor internal berikutnya yang perlu dikaji berkaitan dengan strategi 

intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah adalah unit pengelola pajak daerah. 

Pengelolaan pajak Kota Malang merupakan wewenang dan tanggungjawab 

Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Malang. Dasar hukum Dispenda 

Kota Malang adalah Perda No. 5/2004, tentang Pembentukan, Kedudukan, 

Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas sebagai Unsur Pelaksana 
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Pemerintah Kota Malang; serta Keputusan Walikota Malang Nomor 346 Tahun 

2004 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan 

Kota Malang. 

       Berkaitan dengan pajak daerah, Dispenda memiliki motto “bagi wajib pajak, 

kami wajib memberikan pelayanan prima”. Motto tersebut tentunya sejalan 

dengan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah. Di sisi lain terdapat 

visi yang menjadi landasan Dispenda, yaitu terwujudnya pemulihan 

perekonomian kota dalam rangka mendukung kemandirian Kota Malang. Untuk 

mewujudkan visi tersebut, Dispenda mengemban beberapa misi sebagai berikut: 

• Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD; 

• Pengembangan informasi dan komunikasi dalam rangka mendukung 

administrasi PAD; 

• Peningkatan pelayanan kepada masyarakat (publik) khususnya wajib pajak 

daerah dan wajib retribusi daerah; 

• Pengembangan landasan yuridis dalam rangka pemungutan pajak daerah, 

retribusi daerah dan sumber-sumber penerimaan lain yang sah; 

• Pembudayaan taat pajak melalui kegiatan sosialisasi secara terpadu. 

       Uraian di atas menggambarkan bahwa seting kelembagaan unit pengelola 

pajak daerah sejalan dengan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah. 

Efektivitas seting kelembagaan tersebut selanjutnya tergantung pada sumber 

daya manusia dan sarana penunjang yang dimiliki Dispenda. Jika dikaitkan 

dengan pencapaian kinerja pajak daerah yang telah dibahas sebelumnya, secara 

umum Dispenda telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Kondisi ini 

ditunjukkan dengan kontribusi pajak daerah yang tinggi dan stabil, serta 

penerimaan pajak yang selalu mencapai TPT. 
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4.2.3 Sistem Pemungutan 

       Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata 

Cara Perpajakan Indonesia dengan jelas menentukan bahwa sistem perpajakan 

di Indonesia adalah sistem self assessment. Hal ini telah diberlakukan sejak 

reformasi perpajakan di Indonesia tahun 1983. Penetapan sistem self assesment 

juga dianut dalam UU No. 18/1997 dan UU No. 34/2000, maupun UU 28/2009. 

Secara umum, sistem yang digunakan dalam pemungutan pajak daerah adalah 

sistem self assessment dan official assessment. 

       Di Kota Malang sendiri pemungutan pajak daerah menggunakan sistem self 

assessment. Sesuai dengan perda yang berlaku, walikota menetapkan SKPD 

atau dokumen lain yang dipersamakan sebagai dasar pembayaran bagi wajib 

pajak (WP). Kemudian WP diwajibkan melaporkan pajak terutang melalui 

SPTPD. Apabila wajib pajak yang diberi kepercayaan menghitung, 

memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang tidak 

memenuhi kewajibannya, kepadanya dapat diterbitkan SKPDKB dan atau 

SKPDKBT. 

       Dalam kenyataannya sistem self assessment memiliki kelemahan. WP 

seringkali melaporkan kewajibannya lebih rendah dibandingkan potensi yang 

seharusnya. Kondisi ini terutama terjadi pada pajak restoran, pajak hotel, pajak 

hiburan, dan pajak parkir. Untuk mengatasi kelemahan ini, Dispenda melakukan 

langkah represif dengan monitoring langsung ke lapangan. Petugas melakukan 

monitoring terhadap basis pajak, antara lain berupa jumlah pengunjung hotel, 

tempat hiburan, restoran, dan kendaraan parkir. Langkah ini diharapkan dapat 

menekan kebocoran penerimaan pajak daerah.  

       Berkaitan dengan pemungutan pajak daerah ini, penyempurnaan aspek 

pelayanan terus dilakukan oleh Dispenda. Salah satunya dengan membangun 

sistem pelayanan terpadu dalam pembayaran pajak. Saat ini pembayaran pajak 



68 

daerah dilakukan di Loket 1, Gedung Pelayanan Terpadu, Kedung Kandang. 

Keberadaan sistem pelayanan terpadu ini tentunya memberikan kemudahan bagi 

wajib pajak dalam menjalankan kewajiban pajaknya. 

4.2.4 Sosialisasi Pajak Daerah 

       Efektifitas implementasi kebijakan akan bergantung pada kualitas perda dan 

tingkat kesadaran masyarakat. Masyarakat akan dengan mudah menerima 

kebijakan pajak daerah jika perda yang diterbitkan sesuai dengan azas, syarat, 

dan kriteria kelayakan pajak. Dengan dipenuhinya ketiga faktor tersebut, 

kesadaran masyarakat akan arti penting pajak daerah semakin meningkat. 

Namun perda yang berkualitas saja tentunya tidak cukup tanpa disertai media 

sosialisasi yang efektif. 

       Berkaitan dengan media sosialisasi yang efektif tersebut, Dispenda telah 

melakukan beberapa langkah sosialisasi kebijakan pajak daerah. Salah satu 

diantaranya adalah melakukan sosialisasi melalui lembaga RT/RW dan 

organisasi sosial kemasyarakatan. Pada kenyataannya terdapat beberapa 

hambatan dalam upaya sosialisasi ini. Sosialisasi melalui lembaga RT/RW 

misalnya, seringkali informasi yang disampaikan melalui RT/RW tidak sampai ke 

WP keseluruhan. Di sisi lain sosialisasi melalui organisasi sosial 

kemasyarakatan, seperti forum pengajian, PKK, dan karang taruna dirasa lebih 

efektif. Melalui organisasi sosial kemasyarakan tersebut, informasi tentang pajak 

daerah dapat tersalur dengan baik ke masyarakat. 

       Upaya lain yang dilakukan Dispenda dalam sosialisasi kebijakan pajak 

daerah adalah dengan media brosur. Pada dasarnya brosur tersebut berisi 

himbauan kepada masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Penerbitan 

brosur dilakukan temporer, biasanya pada awal-awal tahun. Upaya ini telah 
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berlangsung selama tiga tahun terakhir dan dirasakan cukup efektif yang 

dibuktikan dengan tingkat pencapaian targetnya.  

4.2.5 Potensi Pajak Daerah 

       Potensi pajak daerah pada dasarnya merupakan angka proyeksi penerimaan 

pajak daerah yang ditargetkan dapat dicapai di masa mendatang. Perhitungan 

potensi pajak idealnya mengakomodir faktor-faktor determinan penerimaan pajak 

daerah. Faktor determinan tersebut tentunya berkaitan pula dengan kondisi 

internal dan eksternal regional yang dihadapi. Faktor-faktor tersebut dapat 

berupa pencapaian kinerja, PDRB, inflasi regional, pendapatan per kapita, 

pertumbuhan penduduk, kebijakan perpajakan nasional dan lainnya. 

       Berkaitan dengan proyeksi penerimaan pajak daerah tersebut, sampai saat 

ini Dispenda telah melakukan proyeksi penerimaan untuk tahun anggaran 2010. 

Namun demikian, proyeksi tersebut belum memasukkan faktor determinan 

secara komprehensif. Proyeksi yang dilakukan saat ini baru sebatas 

memasukkan faktor pencapaian kinerja di masa lalu. 

       Kondisi tersebut tentunya menyebabkan angka proyeksi yang dihasilkan 

kurang akurat dan reliabel. Tanpa memasukkan faktor determinan secara 

komprehesif, angka proyeksi yang dihasilkan cenderung lebih rendah atau lebih 

tinggi dibandingkan potensi yang seharusnya. Idealnya, dikarenakan 

implementasi pajak daerah mempunyai dampak terhadap perekonomian, 

proyeksi pajak seharusnya mempertimbangkan aspek-aspek perekonomian, 

seperti PDRB, inflasi regonal, dan pendapatan per kapita. Langkah ini sedang 

dikaji oleh Dispenda dalam rangka menyempurnakan perhitungan proyeksi 

penerimaan di masa mendatang.  
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4.2.6 SDM dan Pengembangannya 

       Sebagai salah satu sumber pembiayaan daerah, pajak daerah diharapkan 

mampu menjadi instrumen yang terus berada pada tingkat atau kisaran 

penerimaan yang kondusif dan akseptabel bagi jalannya roda ekonomi dan 

pembangunan di Kota Malang. Guna mewujudkan hal tersebut, SDM merupakan 

ujung tombak kesuksesan dalam memaksimalkan pengelolaan pajak-pajak 

daerah yang ada. Sebagai faktor sukses efektivitas pengelolaan pajak daerah, 

diperlukan SDM yang memiliki kapabilitas dalam manajemen pajak daerah. SDM 

yang dimiliki Dispenda saat ini secara kuantitas sudah mencukupi, tetapi secara 

kualitas masih diperlukan upaya peningkatan. Dari keseluruhan pegawai yang 

dimiliki Dispenda saat ini, baru sekitar tiga puluh persen yang memiliki kapasitas 

manajemen pajak daerah.  

       Berkaitan dengan dengan peningkatan kapabilitas SDM tersebut, Dispenda 

Kota Malang telah menyelenggarakan Diklat Bimtek Akurasi Pemeriksaan Pajak 

Daerah. Diklat tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas pegawai 

Dispenda dalam menganalisis data-data Surat Pemberitahuan Pajak Daerah 

(SPTPD). Dengan peningkatan kemampuan tersebut, diharapkan ketepatan 

pemeriksaan SPTPD menjadi lebih akurat. Langkah ini tentunya sejalan dengan 

upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah. 

       Upaya lain yang dilakukan Pemkot Malang adalah menyelenggarakan studi 

banding ke Kabupaten Badung, Bali. Kabupaten Badung merupakan salah satu 

kabupaten yang mempunyai sistem manajemen pengelolaan pajak dan retribusi 

daerah yang cukup baik. Langkah ini pada dasarnya juga merupakan salah satu 

upaya yang mendukung strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah. 

 

 



71 

4.2.7 Sarana Penunjang 

       Aspek lainnya yang cukup penting dalam mendukung upaya intensifikasi dan 

ekstensifikasi adalah sarana penunjang. Tanpa didukung sarana penunjang yang 

memadai, aspek ketatalaksanaan tidak akan berjalan optimal. Sarana penunjang 

dalam implementasi pajak daerah antara lain meliputi komputer dan program 

aplikasi pajak daerah, kendaraan dinas pemungut pajak, serta teknologi 

informasi (IT). 

       Berkaitan dengan sarana penunjang tersebut, Dispenda memiliki beberapa 

kendala dari segi ketercukupan dan ketersediaan. Sarana komputer misalnya, 

kondisi yang dihadapi masih jauh dari ideal. Perbandingan antara jumlah 

komputer dan petugas pemungut pajak daerah saat ini yaitu 1:3. Kondisi ini 

tentunya berpotensi menghambat kinerja petugas pajak dalam proses 

administrasi perpajakan. Di sisi lain, kendaraan dinas yang tersedia bagi petugas 

monitoring juga masih terbatas. Kondisi ini tentunya juga menjadi hambatan 

dalam proses monitoring perhitungan dan pemeriksaan basis pajak. 

       Sarana penunjang berikutnya berupa teknologi informasi juga masih memiliki 

beberapa kendala. Beberapa prosedur perpajakan memang telah dapat diakses 

melalui media internet, seperti pajak reklame. Saat ini Dispenda sedang 

mengembangkan teknologi informasi dengan memperbaiki program aplikasi 

administrasi perpajakan dan membangun sistem pembayaran online. Langkah ini 

merupakan upaya untuk mendukung strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak 

daerah. 

4.2.8 Mekanisme Sanksi dan Insentif 

       Penetapan dan pemungutan pajak harus didukung dengan sistem 

pengawasan yang efisien. Sistem pengawasan mencakup penerapan sanksi dan 

insentif. Keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pajak selayaknya dikenakan 
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sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Menurut Prakosa (2005:27), sanksi 

terhadap pelanggaran kewajiban perpajakan dapat berupa tindakan pidana, 

tindakan perdata, penyitaan, penghentian pelayanan, dan tidak ada tindakan 

sama sekali. Tindakan pidana, pemutusan pelayanan, atau penyitaan merupakan 

cara yang efektif untuk meningkatkan pembayaran.  

       Di Indonesia, denda atas harta tetap sebesar lima persen setiap tahun 

merupakan suatu contoh dari sanksi ringan yang memungkinkan wajib pajak 

memperoleh keuntungan melalui penundaan pembayaran pajak. Sebaliknya 

beberapa Kota mengenakan denda secara otomatis sebesar dua persen atas 

tagihan yang terlambat satu hari atau lebih. Di Kota Malang sendiri mekanisme 

penerapan sanksi terhadap pelanggaran wajib pajak telah dicantumkan dalam 

perda pajak daerah, baik sanksi admisnistrasi maupun sanksi pidana. Dalam 

perda tersebut diatur secara jelas ketentuan pidana dan prosedur penyidikannya. 

Wajib pajak yang karena kealpaan dan kesengajaannya tidak menyampaikan 

dan mengisi STPD secara benar dan lengkap, dapat dipidana dengan kurungan, 

penjara, dan/atau denda.  

       Selanjutnya berkaitan 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 permohonan 

wajib pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan 

pajak. Perda juga mengatur mekanisme penyampaian keberatan dan banding, 

serta pengembalian kelebihan pembayaran bagi wajib pajak. 

      Namun demikian, implementasi sanksi dan insentif tersebut masih menemui 

beberapa kendala dan hambatan. Dalam menerapkan sanksi misalnya, sampai 

saat ini Dispenda baru memberlakukan sanksi berupa denda dua persen 

terhadap pelanggaran wajib pajak. Berkaitan dengan kelemahan tersebut, 
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Dispenda melalui langkah preventif berupaya meningkatkan monitoring terhadap 

wajib pajak untuk menekan tingkat pelanggaran perpajakan. 

 
4.3 Analisis Faktor Eksternal Implementasi Pajak Daerah 

       Analisis faktor eksternal merupakan suatu kajian diskriptif terhadap 

lingkungan eksternal yang akan digunakan sebagai acuan dalam perumusan 

strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah. Faktor-faktor eksternal 

berkaitan dengan peluang dan ancaman dalam perumusan strategi intensifikasi 

dan ekstensifikasi pajak daerah. Data dan informasi aspek eksternal tersebut 

meliputi bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, demografi, ketenagakerjaan, dan 

pariwisata. Faktor eksternal dianggap penting karena berpengaruh secara 

langsung maupun tidak langsung dalam implementasi pajak daerah. 

4.3.1 Kondisi Geografis dan Administrasi Pemerintahan 

       Kota Malang yang terletak di tengah-tengah wilayah Kabupaten Malang 

secara astronomis terletak pada posisi 112.060-112.070 Bujur Timur dan 7.060-

8.020 Lintang Selatan. Kota Malang memiliki luas wilayah sebesar 110,06 km2. 

Wilayah administrasi Kota Malang terbagi menjadi lima wilayah kecamatan 

seperti yang disajikan dalam Tabel 4.6 di bawah ini. 

Tabel 4.6: Luas Kecamatan dan Persentase terhadap Luas Kota 

No. Kecamatan Luas (km2) Persentase (%) 
1 Kedungkandang 39,89 36,24 
2 Sukun 20,97 19,05 
3 Klojen 8,83 8,03 
4 Blimbing 17,77 16,15 
5 Lowokwaru 22,60 20,53 
 Jumlah 110,06 100,00 

Sumber: Kota Malang dalam Angka, BPS Kota Malang, 2009. 

       Dari lima kecamatan tersebut, terdapat 57 kelurahan yang berdasarkan 

klasifikasi dari kapasitas kelurahan, sebagian besar masuk ke dalam kategori 

kelurahan swasembada. Artinya hampir seluruh kelurahan yang ada telah 
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mampu menyelenggarakan pemerintahannya dengan mandiri. Berdasarkan 

diskripsi tersebut sekilas tergambar bahwa tugas-tugas umum pemerintahan, 

tugas pembangunan, dan tugas dalam pelayanan publik di Kota Malang telah 

berjalan dengan baik. Kondisi ini merupakan nilai tambah bagi Kota Malang 

dalam kaitannya dengan pajak daerah. Dengan kualitas prima dalam 

penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan publik, excess 

burden yang timbul akibat pengenaan pajak dapat ditekan seminimal mungkin.  

4.3.2 Perekonomian 

       Salah satu kriteria kelayakan pajak daerah adalah kecukupan dan elastisitas. 

Sumber pendapatan yang dapat dikenakan pajak yaitu sumber pendapatan 

tersebut harus menghasilkan pendapatan yang lebih besar dibandingkan seluruh 

atau sebagian biaya pelayanan yang akan dikeluarkan. Kriteria ini berkaitan erat 

dengan perkembangan besarnya dasar pengenaan pajak, misalnya apabila 

harga-harga meningkat, penduduk di suatu daerah berkembang, dan 

pendapatan individu juga bertambah. Beberapa indikator ekonomi makro yang 

dapat dijadikan faktor determinan berkaitan dengan perumusan strategi pajak 

daerah diantaranya pertumbuhan PDRB, inflasi regional, dan upah minimum 

regional (UMR).  

• Pertumbuhan PDRB dan Inflasi Regional 

       Pertumbuhan PDRB dan inflasi regional dapat dikaitkan dengan pajak 

daerah melalui tingkat elastisitasnya seperti yang telah dikaji pada bagian 

sebelumnya. Salah satu dimensi dari elastisitas adalah berkaitan dengan 

pertumbuhan potensi dari dasar pengenaan pajak itu sendiri. Elastisitas sendiri 

antara lain dapat dihitung dengan membandingkan penerimaan selama beberapa 

tahun dengan perubahan-perubahan pertumbuhan PDRB dan inflasi regional. 

Berdasarkan hasil analisis sebelumnya terdapat kecenderungan bahwa 
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perubahan pertumbuhan PDRB dan inflasi regional berpengaruh terhadap 

penerimaan pajak. 

       Berdasarkan teori dan analisis data yang telah diuraikan sebelumnya, 

pertumbuhan PDRB dan inflasi regional berpengaruh positif terhadap 

penerimaan pajak daerah. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi dan inflasi 

regional, semakin besar pula penerimaan pajak yang masuk ke kas daerah. 

Dengan mempertimbangkan data pertumbuhan PDRB dan inflasi regional, 

potensi pajak di masa mendatang dapat diproyeksikan terutama dalam upaya 

strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah. Berikut ini disajikan data 

laju pertumbuhan PDRB dan inflasi regional Kota Malang selama lima tahun 

terakhir. 

       Sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 4.7 di bawah, laju pertumbuhan 

PDRB selama lima tahun terakhir cukup tinggi dan relatif stabil. Tingkat 

pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 5,96 – 6,73 persen. Berkaitan dengan 

strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, trend pertumbuhan PDRB 

yang cukup tinggi dan stabil tersebut tentunya akan berpengaruh positif terhadap 

penerimaan pajak daerah. Kondisi ini karena responsibilitas pajak daerah 

terhadap pertumbuhan PDRB adalah sangat elastis. 

Tabel 4.7: Laju Pertumbuhan PDRB dan Inflasi Regional Kota Malang 
Tahun 2004-2008 

Tahun Pertumbuhan 
PDRB (%) 

Inflasi Regional 
(%) 

PDRB per Kapita 
(Rp) 

2004 6,73 5,71 12.132.907,49 
2005 6,42 15,74 12.510.168,86 
2006 5,96 6,44 13.305.152,37 
2007 5,98 5,93 13.978.631,27 
2008 6,02 10,49 14.817.194,75 

Rata-rata 5,66 7,81 13.348.810,95 

Sumber: Kota Malang dalam Angka, BPS Kota Malang, 2004-2009. 

       Di sisi lain inflasi regional selama lima tahun terakhir menunjukkan fluktuasi 

yang cukup tajam. Seperti yang terjadi pada tahun 2005 dan 2008, inflasi 
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regional mencapai dua digit, yaitu 15,74 persen dan 10,49. Inflasi yang tinggi 

cenderung akan berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak. Kondisi ini 

dikarenakan inflasi yang tinggi tanpa diimbangi kenaikan pendapatan yang 

sepadan, akan mengurangi daya beli masyarakat. Pengenaan pajak akan 

semakin membebani masyarakat.  

• Upah Minimum Regional (UMR) 

       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. Berkaitan dengan pajak daerah, 

UMR dapat juga digunakan sebagai dasar perhitungan dari elastisitas pajak. 

Dengan membandingkan persentase perubahan penerimaan pajak daerah 

terhadap persentase perubahan UMR, dapat diketahui seberapa besar 

elastisitasnya. 

Gambar 4.1: Rata-rata Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan Upah Minimum 
Regional (UMR) Kota Malang Tahun 2003-2008 

0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
900.000

1.000.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008

tahun

KHL UMK
 

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang, 2009, diolah. 

       Secara teori tingkat pendapatan masyarakat berpengaruh positif terhadap 

penerimaan pajak daerah. Jika pendapatan masyarakat naik, maka potensi basis 
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pajak juga meningkat. Berdasarkan Gambar 4.1, dapat dilihat bahwa tingkat 

UMK Kota Malang selama lima tahun terakhir senantiasa mengalami 

peningkatan. Namun demikian, jika dibandingkan dengan rata-rata KHL, tingkat 

UMK selalu di bawahnya. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa sebagian 

besar pendapatan masyarakat dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan dasar.  

       Berkaitan dengan strategi pajak daerah, kondisi ini dapat menjadi sebuah 

ancaman bagi Kota Malang. Dalam upaya intensifikasi pajak misalnya 

(peningkatan tarif pajak), kebijakan ini tentunya akan memberatkan masyarakat 

yang mempunyai tingkat pendapatan di bawah KHL. Begitu pula dengan dengan 

upaya ekstensifikasi pajak (implementasi pajak baru), kebijakan ini juga akan 

semakin membebani masyarakat yang tingkat pendapatannya di bawah KHL. 

4.3.3 Struktur Demografi 

       Faktor eksternal berikutnya yang cukup penting dalam implementasi pajak 

daerah, yaitu perkembangan struktur demografi kota Malang. Sebagaimana telah 

disebutkan 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. 

Tabel 4.8: Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 
dan Kepadatan Penduduk Tahun 2004-2008 

Tahun Laki-laki Perempuan Jumlah Kepadatan/ 
km2 

2004 392.994 396.354 789.348 7.172  
2005     397.829 400.276   798.104           7.252  
2006     402.818       404.318   807.136           7.334  
2007     407.959       408.485   816.444          7.418  
2008     404.664       411.973   816.637           7.420  

Sumber: Kota Malang dalam Angka, BPS Kota Malang, 2004-2009. 
 
       Berkaitan dengan implementasi pajak daerah, data penduduk sangat 

diperlukan karena penduduk berperan sebagai subjek dan wajib pajak. 
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Berdasarkan data yang tersaji dalam Tabel 4.8 dapat dilihat bahwa jumlah 

penduduk Kota Malang meningkat dari tahun ke tahun. Perkembangan terakhir 

dari proyeksi estimasi SUPAS pada tahun 2008, penduduk Kota Malang 

sebanyak 816.637 jiwa, dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk (periode 

1990-2000) setiap tahunnya adalah 0,86%. Berdasarkan Tabel 4.8 juga dapat 

dilihat bahwa kepadatan penduduk di Kota Malang mencapai 7.420 jiwa/km2. 

Dari data kependudukan ini, dapat diambil kesimpulan bahwa Kota Malang telah 

berkembang menjadi suatu daerah perkotaan, terutama jika dilihat dari tingkat 

kepadatan pendududuknya.  

       Kondisi ini merupakan sebuah peluang bagi Kota Malang berkaitan dengan 

strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah. Jumlah penduduk yang 

bertambah tentunya akan meningkatkan penerimaan pajak daerah. Di sisi lain 

perkembangan wilayah yang bergeser menjadi daerah perkotaan berarti terjadi 

peningkatan pula dalam kegiatan perekonomiannya, sehingga basis pajak juga 

akan meningkat.  

4.3.4 Ketenagakerjaan 

       Berkaitan dengan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, 

kondisi ketenagakerjaan suatu wilayah juga dapat dijadikan sebagai dasar 

pertimbangan. Kondisi ketenagakerjaan yang akan dikaji meliputi lapangan kerja 

dan struktur tenaga kerja. Data ketenagakerjaan dapat memberikan informasi 

tentang jaminan sumber penghasilan masyarakat yang merupakan dasar bagi 

pengenaan pajak. 

       Seperti yang digambarkan dalam Tabel 4.9, berdasarkan hasil Survei Sosial 

Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2008, sektor perdagangan dan jasa 

menyerap paling banyak tenaga kerja. Diskripsi tersebut menunjukkan bahwa 

sektor tertier merupakan sektor andalan Kota Malang dalam menyediakan 
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lapangan pekerjaan. Pergeseran sektor andalan ini merupakan keuntungan 

tersendiri bagi Kota Malang dalam kaitannya dengan pajak daerah. 

Perkembangan pesat di sektor perdagangan dan jasa akan meningkatkan 

potensi penerimaan pajak, terutama untuk jenis pajak hiburan, pajak reklame, 

pajak restoran, dan pajak hotel. 

Tabel 4.9: Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut 
Lapangan Usaha Utama Tahun 2008 

No. Lapangan Usaha Jumlah Tenaga Kerja Persentase 
1 Pertanian 15.936 4.16 
2 Pertambangan & Penggalian 1.600 0.42 
3 Industri 55.397 14.47 
4 Listrik, Gas, & Air 2.881 0.75 
5 Konstruksi 22.630 5.91 
6 Perdagangan 127.001 33.17 
7 Angkutan & Komunikasi 14.720 3.84 
8 Keuangan 16.549 4.32 
9 Jasa-jasa 122.928 32.11 

10 Lainnya 3.201 0.84 
 Jumlah 382.843 100.00 

Sumber: Kota Malang dalam Angka, BPS Kota Malang, 2009. 

4.3.5 Iklim Politik 

       Salah satu kriteria kelayakan pajak daerah adalah kesepakatan politik. 

Kriteria ini berkaitan dengan mekanisme penyusunan dan penetapan kebijakan 

pajak daerah antara pihak legislatif dan eksekutif daerah, misalnya Perda tentang 

implementasi pajak daerah. Kemauan politis diperlukan dalam mengenakan 

pajak, menetapkan struktur tarif, memutuskan siapa yang harus membayar dan 

bagaimana pajak tersebut ditetapkan, memungut pajak secara fisik, dan 

memaksakan sanksi terhadap para pelanggar. Kriteria ini pada gilirannya 

tergantung pada dua faktor, yaitu kepekaan dan kejelasan dari pajak tersebut 

serta adanya keleluasaan dalam mengambil keputusan. 

       Sudah sering dijumpai draft kebijakan eksekutif daerah yang sebenarnya 

layak diimplemetasikan tidak dapat dijalankan karena tidak mendapat 

persetujuan dari badan legislatif. Dengan demikian, komposisi anggota DPRD 
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menjadi faktor yang dapat dimasukkan dalam upaya menganalisis strategi 

intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah. Komposisi anggota DPRD juga 

akan berkaitan dengan koordinasi dan fungsi check and balance pemerintah 

daerah, khususnya dalam perumusan kebijakan pajak daerah. 

       Berdasarkan Tabel 4.10 di atas, dapat dilihat bahwa komposisi anggota 

DPRD Kota Malang dalam dua periode terakhir terdistribusi merata dalam 

beberapa partai peserta pemilu. Pada pemilu 2004, tiga besar perolehan kursi 

terbanyak diduduki oleh PDIP (12 kursi), diikuti PKB (8 kursi), Partai Demokrat (7 

kursi). Kemudian pergeseran politik terjadi pada pemilu 2009 yang ditunjukkan 

dengan perubahan tiga besar perolehan kursi, yaitu Partai Demokrat (12 kursi), 

PDIP (9 kursi), serta PKB, PKS, dan Golkar (5 kursi). Selanjutnya, struktur 

kelengkapan DPRD 2009 diisi lima partai dominan di DPRD.  

Tabel 4.10: Komposisi Anggota dan Struktur Kelengkapan DPRD Kota 
Malang Hasil Pemilu 2004 dan 2009 

Perolehan Kursi Partai 
2004 2009 

Struktur Kelengkapan DPRD 2009 

Demokrat 7 12 Ketua DPRD 
PDIP 12 9 Waka DPRD, Ketua Komisi C, Ketua Ban-Ang 
PKB 8 5 Waka DPRD, Ketua Komisi A 
PKS 5 5 Waka DPRD, Ketua Banleg 
Golkar 5 5 Ketua Komisi B, Ketua BK 
PAN 5 4 Ketua Komisi D 
Gerindra 0 2  - 
PKPB 0 1  - 
Hanura 0 1  - 
PDS 2 1  - 
PPP 1 0  - 
Jumlah 45 45  - 

Sumber:  Jawa Pos, 17 Oktober 2009, hal 39 dan Kota Malang dalam Angka 2009, 
BPS Kota Malang, Diolah. 

       Berkaitan dengan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, 

perkembangan iklim politik tersebut dapat menjadi peluang sekaligus ancaman 

bagi implementasinya. Seperti diketahui bersama bahwa walikota Kota Malang 

saat ini berasal dari PDIP. Pergeseran peta politik di tahun 2009, memungkinkan 
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timbulnya kecenderungan lemahnya dukungan legislatif terhadap eksekutif. 

Dampak negatif lainnya yang mungkin timbul, antara lain proses perumusan 

kebijakan yang relatif panjang, pengambilan keputusan yang alot, dan 

memperbesar peluang rent seeking behaviour. 

       Di sisi lain komposisi anggota DPRD yang merata tersebut juga dapat 

menjadi nilai positif bagi keberlangsungan pemerintahan daerah. Dengan 

komposisi tersebut fungsi check and balance akan menjadi semakin kuat. 

Dengan demikian, diharapkan kebijakan daerah, yang dihasilkan (khususnya 

kebijakan pajak daerah) merupakan kebijakan yang efektif dan efisien.  

4.3.6 Sosial dan Budaya 

       Faktor eksternal berikutnya yang berkaitan dengan perumusan strategi 

intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah adalah kondisi sosial budaya 

masyarakat. Faktor sosial dan budaya akan berpengaruh pada persepsi 

masyarakat terhadap kebijakan pajak, terutama tingkat kesadaran masyarakat 

dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Contoh sederhana adalah pada 

masyarakat yang strukturnya terdiri dari individu-individu berpendidikan tinggi, 

kebijakan pajak akan mudah diimplementasikan. Selain itu faktor ini juga 

mencakup media sosialisasi yang efektif dan efisien. 

      Di sisi lain pandangan masyarakat berkaitan erat dengan azas dan syarat 

pemungutan pajak, sistem pemungutan pajak, dan dampak pengenaan pajak. 

Pajak akan diterima masyarakat sepanjang memenuhi azas dan syarat 

pemungutan pajak, sistem pemungutan yang sederhana, dan memberikan 

dampak minimum, terutama dalam perekonomian masyarakat. Sebagai contoh 

misalnya pajak yang memenuhi azas equality dan certainty, serta memenuhi 

persyaratan keadilan dan ekonomis, dapat dengan mudah diiplementasikan. 
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       Berdasarkan data dalam Tabel 4.11, komposisi penduduk di Kota Malang 

masih didominasi oleh penduduk dengan pendidikan terakhir pada tingkat dasar 

dan menengah. Sedangkan komposisi penduduk yang menamatkan pendidikan 

tinggi relatif masih sangat rendah. Namun demikian, perkembangan data 

menunjukkan bahwa komposisi penduduk yang menamatkan  pendidikan tinggi 

bertambah. 

Tabel 4.11: Komposisi Penduduk Menurut Pendidikan yang 
Ditamatkan, Tahun 2007 dan 2008 

Tingkat Pendidikan 2007 2008 
Tidak Tamat SD 13,39% 17,59% 
SD 21,68% 21,36% 
SMP 18,86% 14,52% 
SMA 35,58% 29,74% 
Diploma 2,57% 4,07% 
S1 7,29% 11,52% 
S2 S3 0,64% 1,20% 

Jumlah 100,00% 100,00% 

Sumber:  Kota Malang dalam Angka, BPS Kota Malang, 2008 & 2009, 
Diolah. 

 
      Berkaitan dengan kebijakan pajak daerah, gambaran komposisi tingkat 

pendidikan penduduk dapat menjadi ancaman dalam upaya intensifikasi dan 

ekstensifikasi retribusi daerah. Struktur masyarakat Kota Malang masih 

didominasi penduduk dengan tingkat pendidikan menengah ke bawah. Kondisi ini 

berpotensi menimbulkan kesadaran masyarakat yang rendah terhadap kebijakan 

pajak daerah dan cenderung kurang menerima kebijakan pajak yang baru.  

       Faktor penting lainnya berkaitan dengan implementasi kebijakan pajak 

daerah adalah media sosialisasi yang efektif dan efisien. Berdasarkan 

wawancara dengan Dispenda Kota Malang sebagai unit pengelola pajak daerah, 

terungkap bahwa hambatan utama dalam proses pemungutan pajak daerah 

adalah tingkat kesadaran masyarakat yang rendah. Upaya yang dilakukan untuk 

meningkatkan kesadaran tersebut dilakukan dengan sosialisasi perpajakan yang 

berkelanjutan. Menurut Dispenda media yang paling efektif adalah melalui 
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organisasi sosial kemasyarakatan, seperti kelompok pengajian, pertemuan rutin 

RT/RW, dan paguyuban lainnya. 

Tabel 4.12: Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial Menurut 
Kecamatan Tahun 2008 

Pekerja Sosial 
Masyarakat 

Wanita 
Pemimpin 

Kegiatan Sosial 
(WPKSM) 

Organisasi 
Sosial (Orsos) No. Kecamatan 

L P L P L P 
1 Kedungkandang 38 25 0 175 33 0 
2 Sukun 33 40 0 193 25 0 
3 Klojen 31 39 0 95 41 0 
4 Blimbing 37 41 0 108 27 5 
5 Lowokwaru 37 31 0 115 42 0 

 Jumlah 176 176 0 686 168 5 

Sumber: Kantor Sosial, Pemerintah Kota Malang, 2009. 

       Berkaitan dengan fakta tersebut, dalam Tabel 4.12 disajikan data potensi 

dan sumber kesejahteraan. Sampai tahun 2008 tercatat sebanyak 352 pekerja 

sosial masyarakat, 686 WPKSM, dan 173 organisasi sosial. Jumlah ini tentunya 

merupakan angka yang potensial dalam mendukung sosialisasi kebijakan pajak 

daerah.   

4.3.7 Pariwisata 

       Kota Malang merupakan salah satu daerah yang mempunyai keunggulan 

potensi di sektor pariwisata. Sektor pariwisata merupakan faktor eksternal yang 

berkaitan erat dengan potensi pajak daerah, khususnya pajak hotel, pajak 

restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir. Perkembangan sektor pariwisata 

berpotensi meningkatkan penerimaan pajak-pajak tersebut. Perkembangan 

sektor pariwisata di Kota Malang salah satunya dapat ditunjukkan dengan data 

tingkat hunian hotel berikut. 

       Berdasarkan data dalam Tabel 4.13 di bawah, dapat dilihat bahwa jumlah 

hunian kamar hotel mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir. Jumlah 

hunian kamar di tahun 2005 dan 2006 lebih rendah dibanding tahun 2004. 
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Selanjutnya di tahun 2007 tingkat hunian hotel mulai meningkat kembali 

meskipun masih lebih rendah dibandingkan tahun 2004. Sedangkan di tahun 

2008 tingkat hunian hotel meningkat tajam dan melampaui tingkat hunian pada 

tahun 2004. 

Tabel 4.13: Tingkat Hunian Kamar Hotel Berbintang dan Tak 
Berbintang di Kota Malang Tahun 2004-2008  

Tahun Hotel 
Berbintang % Hotel Tak 

Berbintang % Jumlah 

2004 54.293 35,59 71.131 32,83 125.424 
2005 58.059 37,22 55.866 25,55 113.925 
2006 62.059 32,09 51.113 22,67 113.172 
2007 74.157 33,85 48.263 21,12 122.420 
2008 78.128 35,57 57.775 27,85 135.903 

Sumber: Kota Malang dalam Angka, BPS Kota Malang, 2004-2009, Diolah. 

       Dari gambaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun perkembangan 

sektor pariwisata mengalami pasang surut, secara umum menunjukkan 

perkembangan yang positif. Sektor pariwisata Kota Malang yang mulai bergeliat 

kembali ditunjukkan dengan tingkat hunian hotel yang meningkat dalam dua 

tahun terakhir. Kondisi ini tentunya merupakan sebuah peluang bagi upaya 

strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah bagi Kota Malang.  

 
4.4 Perumusan Strategi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah 

       Setelah menguraikan kajian diskriptif faktor internal dan eksternal, tahapan 

selanjutnya adalah perumusan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak 

daerah. Sesuai dengan kerangka pikir penelitian ini, perumusan strategi meliputi 

tiga tahapan. Tahapan I, input stage meliputi matriks IFE dan matriks EFE; 

tahapan II, matching stage meliputi matriks IE dan matrik SWOT; dan tahapan III, 

decision stage meliputi QSPM. Dari kajian sebelumnya dapat dirumuskan 

beberapa kelebihan dan kelemahan, serta peluang dan ancaman yang dihadapi 

Kota Malang dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah. Kelebihan, 
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kelemahan, peluang, dan ancaman tersebut akan digunakan sebagai data input 

dalam tahapan perumusan strategi. 

• Kelebihan (Strenght) 

a. Birokrasi pelayanan masyarakat; 

b. Motto, visi, dan misi Dispenda; 

c. Media sosialisasi orsosmas dan brosur; 

d. Sistem pelayanan terpadu;  

e. Monitoring langsung ke lapangan; 

f. Diklat manajemen perpajakan. 

• Kelemahan (Weakness) 

a. Redaksional dan kesesuaian perda; 

b. Sistem pemungutan self assesment; 

c. Proyeksi potensi penerimaan pajak; 

d. Keterbatasan kapabilitas pegawai; 

e. Keterbatasan sarana penunjang; 

f. Mekanisme sanksi dan intensif. 

• Peluang (Opportunities) 

a. Perubahan kebijakan nasional; 

b. Pertumbuhan PDRB; 

c. Pertumbuhan penduduk; 

d. Perkembangan sektor perdagangan dan jasa; 

e. Orsosmas yang mendukung sosialisasi; 

f. Perkembangan sektor pariwisata. 

• Ancaman (Threats) 

a. Pemulihan perekonomian nasional; 

b. Fluktuasi inflasi regional; 
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c. Kesadaran stakeholders; 

d. Indikator kesejahteraan penduduk; 

e. Struktur tingkat pendidikan penduduk; 

f. Pergeseran politik di DPRD. 

4.4.1 Matriks IFE Implementasi Pajak Daerah 

       Matriks IFE digunakan untuk mengevaluasi faktor-faktor internal berkaitan 

dengan kekuatan dan kelemahan dalam implementasi pajak daerah. Analisis ini 

dilakukan dengan penetapan bobot dan rating masing-masing faktor internal. 

Hasil pembobotan dan peratingan faktor-faktor internal implementasi pajak 

daerah disajikan dalam tabel berikut. 

Tabel 4.14: Matiks IFE Implementasi Pajak Daerah 

Faktor Strategi Internal Bobot (A) Rating (B) Skor (A x B) 

KEKUATAN 
a. Birokrasi pelayanan masyarakat  

b. Motto, visi, dan misi Dispenda 

c. Media sosialisasi orsosmas dan 

brosur 

d. Sistem pelayanan terpadu 

e. Monitoring langsung ke lapangan 

f. Diklat manajemen perpajakan 

 

0,05 

0,10 

0,05 

 

0,10 

0,20 

0,10 

 

3 

3 

2 

 

4 

4 

3 

 

0,15 

0,30 

0,10 

 

0,40 

0,80 

0,30 

KELEMAHAN 
a. Redaksional dan kesesuaian perda 

b. Sistem pemungutan self assesment 

c. Proyeksi potensi penerimaan pajak 

d. Keterbatasan kapabilitas pegawai 

e. Keterbatasan sarana penunjang 

f. Mekanisme sanksi dan intensif 

 

0,05 

0,05 

0,05 

0,10 

0,10 

0,05 

 

1 

3 

3 

2 

4 

3 

 

0,05 

0,15 

0,15 

0,20 

0,40 

0,15 

Total 1,00   3,15 

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 dibawah rata-rata  
0,00 tidak terpengaruh 

Rating ditentukan sebagai berikut:  

Rating Keterangan 
4 Responden superior terhadap faktor-faktor tersebut 
3 Responden di atas rata-rata terhadap faktor-faktor tersebut 
2 Responden rata-rata terhadap faktor-faktor tersebut 
1 Responden di bawah rata-rata terhadap faktor-faktor tersebut 

 

       Penetapan bobot dan rating (Tabel 4.14) didasarkan pada hasil wawancara 

dan kuisioner terhadap pihak-pihak terkait. Berdasarkan perhitungan matriks IFE, 

diperoleh total skor 3,15 (di atas rata-rata 2,5) yang menunjukkan posisi internal 

yang kuat. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa Dispenda Kota Malang sudah 

mempunyai strategi yang baik dalam mengantisipasi kelemahan internal dengan 

memaksimalkan kekuatan internalnya. 

4.4.2 Matriks EFE Implementasi Pajak Daerah 

       Matriks EFE digunakan untuk mengevaluasi faktor-faktor eksternal berkaitan 

dengan peluang dan ancaman dalam implementasi pajak daerah. Analisis ini 

dilakukan dengan penetapan bobot dan rating masing-masing faktor eksternal. 

Hasil pembobotan dan peratingan faktor-faktor eksternal implementasi pajak 

daerah disajikan dalam Tabel 4.15. 

       Penetapan bobot dan rating (Tabel 4.15) didasarkan pada hasil wawancara 

dan kuisioner terhadap pihak-pihak terkait. Berdasarkan perhitungan matriks 

EFE, diperoleh total skor 2,80 (di atas rata-rata 2,5) yang mengindikasikan 

responsibilitas yang cukup tinggi dari Dispenda Kota Malang terhadap peluang 

dan ancaman eksternal. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa Dispenda Kota 

Malang sudah mempunyai strategi yang baik dalam memanfaatkan peluang dan 

mangantisipasi ancaman eksternal yang ada. 
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Tabel 4.15: Matiks EFE Implementasi Pajak Daerah 

Faktor Strategi Eksternal Bobot (A) Rating (B) Skor (A x B) 

PELUANG 
a. Perubahan kebijakan nasional 

b. Pertumbuhan PDRB 

c. Pertumbuhan penduduk 

d. Perkembangan sektor 

perdagangan dan jasa 

e. Orsosmas yang mendukung 

sosialisasi 

f. Perkembangan sektor pariwisata 

 

0,05 

0,10 

0,10 

0,15 

 

0,10 

 

0,05 

 

3 

2 

2 

4 

 

2 

 

2 

 

0,15 

0,20 

0,20 

0,60 

 

0,20 

 

0,10 

ANCAMAN 
a. Pemulihan perekonomian nasional 

b. Fluktuasi inflasi regional 

c. Kesadaran stakeholders 

d. Indikator kesejahteraan penduduk 

e. Struktur tingkat pendidikan 

penduduk 

f. Pergeseran politik di DPRD 

 

0,05 

0,10 

0,15 

0,05 

0,05 

 

0,05 

 

2 

3 

4 

3 

2 

 

2 

 

0,10 

0,30 

0,60 

0,15 

0,10 

 

0,10 

Total 1,00   2,80 

Keterangan: 

Bobot ditentukan sebagai berikut: 

Bobot Keterangan 
0,20 tinggi atau kuat 
0,15 di atas rata-rata 
0,10 rata-rata 
0,05 dibawah rata-rata  
0,00 tidak terpengaruh 

Rating ditentukan sebagai berikut:  

Rating Keterangan 
4 Responden superior terhadap faktor-faktor tersebut 
3 Responden di atas rata-rata terhadap faktor-faktor tersebut 
2 Responden rata-rata terhadap faktor-faktor tersebut 
1 Responden di bawah rata-rata terhadap faktor-faktor tersebut 
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4.4.3 Matriks IE Implementasi Pajak Daerah 

       Tahapan selanjutnya dari perumusan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi 

pajak daerah adalah mengidentifikasi posisi Dispenda Kota Malang dalam 

matriks IE. Pengidentifikasian posisi tersebut menggunakan hasil evaluasi dari 

matriks IFE dan EFE. Sumbu horizontal matriks IE ini adalah IFE Total Weighted 

Score sebesar 3,15; sedangkan sumbu vertikalnya adalah EFE Total Weigted 

Score sebesar 2,80.  

Gambar 4.2: Matriks IE Implementasi Pajak Daerah 
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       Berdasarkan hasil pemetaan dalam matriks IE (Gambar 4.2), diketahui 

bahwa posisi Dispenda Kota Malang sel IV, dapat digambarkan sebagai Grow 

and Build (tumbuh dan kembangkan). Strategi-strategi yang cocok dalam posisi 

tersebut adalah Strategi Intensif atau Strategi Terintegrasi. Strategi intensif 

dalam optimalisasi pajak daerah tersebut diantaranya dapat dilakukan dengan 

langkah berikut: 

4,0 

3,0 

2,0 

1,0 

1,0 2,0 3,15 Kuat Rata-rata Lemah 

Kuat 

Rata-rata 

Lemah 

2,8 

3,0 
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• Meningkatkan keakuratan perhitungan potensi pajak daerah dengan 

memasukkan faktor-faktor determinan secara komprehensif; 

• Mengoptimalkan sosialisasi kebijakan pajak daerah melalui media sosialisasi 

yang efektif; 

• Meningkatkan kapabilitas pegawai dan sarana penunjang dalam pemungutan 

pajak; 

• Membangun sistem pelayanan prima untuk mendukung keberadaan sistem 

pelayanan terpadu. 

• Menyesuaikan tarif pajak dan memberlakukan jenis pajak baru sesuai dengan 

dinamika kebijakan nasional dengan mempertimbangkan azas, syarat, dan 

kriteria kelayakan pajak daerah. 

       Di sisi lain strategi terintegrasi dapat dilakukan dengan langkah-langkah 

berikut: 

• Meningkatkan monitoring langsung ke lapangan dalam rangka meningkatkan 

kesadaran wajib pajak; 

• Mengadakan Diklat Bimtek Manajemen Pajak Daerah secara berkala, 

khususnya yang berkaitan dengan pemeriksaan dan pengawasan pajak 

daerah; 

• Membangun sistem penerapan sanksi dan insentif dalam rangka mendukung 

aspek pengawasan pajak daerah. 

4.4.4 Matriks SWOT Implementasi Pajak Daerah 

       Matriks SWOT merupakan matching tool yang penting untuk membantu 

perumusan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah. Matriks SWOT 

menggunakan key success factors yang dianalisis dalam matriks-matriks 

sebelumnya. Pada matriks ini, penentuan key success factors untuk lingkungan 
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internal dan eksternal membutuhkan judgement yang baik. Dalam matriks SWOT 

terdapat empat tipe strategi SO, WO, ST, dan WT.  

Gambar 4.3: Matriks SWOT Implementasi Pajak Daerah 

 
 

Stengths-S 

a. Birokrasi pelayanan 

masyarakat  

b. Motto, visi, dan misi 

Dispenda 

c. Media sosialisasi orsosmas 

dan brosur 

d. Sistem pelayanan terpadu 

e. Monitoring langsung ke 

lapangan 

f. Diklat manajemen 

perpajakan 

Weaknesses-W 

a. Redaksional dan kesesuaian 

perda 

b. Sistem pemungutan self 

assesment 

c. Proyeksi potensi 

penerimaan pajak 

d. Keterbatasan kapabilitas 

pegawai 

e. Keterbatasan sarana 

penunjang 

f. Mekanisme sanksi dan 

intensif 

Opportunities-O 

a. Perubahan kebijakan nasional 

b. Pertumbuhan PDRB 

c. Pertumbuhan penduduk 

d. Perkembangan sektor 

perdagangan dan jasa 

e. Orsosmas yang mendukung 

sosialisasi 

f. Perkembangan sektor 

pariwisata 

Strategi SO 

a. Mengoptimalkan sosialisasi 

melalui orsosmas 

b. Meningkatkan monitoring 

dalam perhitungan basis 

pajak sesuai dengan 

perkembangan ekonomi, 

demografi dan pariwisata 

Strategi WO 

a. Memasukkan faktor 

ekonomi dalam proyeksi 

potensi penerimaan pajak. 

b. Revisi Perda sesuai dengan 

dinamika kbijakan nasional. 

Treaths-T 

a. Pemulihan perekonomian 

nasional 

b. Fluktuasi inflasi regional 

c. Kesadaran stakeholders 

d. Indikator kesejahteraan 

penduduk 

e. Struktur tingkat pendidikan 

penduduk 

f. Pergeseran politik di DPRD 

Strategi ST 

a. Mengoptimalkan monitoring 

untuk meningkatkan 

kesadaran stakeholders 

b. Meningkatkan kualitas 

pelayanan umum untuk 

menumbuhkan kesadaran 

wajib pajak 

Strategi WT 

a. Mengkombinasikan sistem 

self assesment dan official 

assesment dalam 

pemungutan pajak 

b. Meningkatkan kapabilitas 

pegawai, sarana penunjang, 

dan memperbaiki 

mekanisme sanksi dan 

insentif 
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       Seperti yang tersaji dalam Gambar 4.3, berdasarkan faktor internal dan 

eksternal yang dihadapi Dispenda saat ini, terdapat beberapa strategi yang dapat 

dijalankan oleh Dispenda Kota Malang dalam mengoptimalkan penerimaan pajak 

daerah. Jika dibandingkan dengan hasil perumusan strategi dari matriks IE, 

maka tipe strategi SO, WO, ST, dan WT yang dihasilkan dalam matriks SWOT 

merupakan penjabaran dari tipe strategi intensif dan strategi integratif yang 

direkomendasikan matriks IE. Hasil analisis dari kedua matriks itulah yang akan 

dijadikan sebagai input dalam tahapan decision stage dengan menggunakan 

QSPM. 

 
4.4.5 QSPM Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah 

       Tahapan terakhir dalam perumusan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi 

pajak daerah yaitu QSPM. QSPM menggunakan input dari analisis tahap I dan 

hasil pencocokan dari analisis tahap II, untuk menentukan secara objektif di 

antara alternatif strategi. Mekanismenya yaitu penggabungan matriks EFE, 

matrik IFE yang membentuk tahap I; dengan matriks SWOT, matriks IE yang 

membentuk tahap II. Matriks QSPM memberikan gambaran kelebihan-kelebihan 

relatif dari masing-masing strategi yang selanjutnya memberikan dasar objektif 

untuk dapat memilih salah satu atau beberapa strategi spesifik yang dapat 

dijalankan Dispenda Kota Malang. Dari hasil matching stage yang menggunakan 

matriks IE dan SWOT diperoleh beberapa alternatif strategi. Dalam analisis 

QSPM ini akan digunakan alternatif strategi dari matriks IE, yaitu strategi intensif 

dan strategi integratif. Kedua alternatif tersebut dipilih dengan pertimbangan 

bahwa alternatif strategi dari matriks SWOT telah tercermin pada alternatif 

strategi matriks IE.  

       Nilai bobot dan Attractive Score (AS) pada QSPM diperoleh dari hasil 

wawancara dan kuisioner terhadap pihak-pihak terkait (lampiran). Berdasarkan 
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analisis QSPM (Tabel 4.16) dapat diketahui bahwa dari kedua alternatif yang 

diuji,  strategi intensif memiliki nilai TAS lebih tinggi sebesar 6,25 dibandingkan 

nilai TAS strategi integratif sebesar 5,95. Dengan demikian strategi utama yang 

dipilih dalam intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah adalah strategi intensif. 

Sedangkan strategi integratif merupakan pilihan alternatif strategi berikutnya. 

Mengingat selisih nilai TAS yang kecil, kedua alternatif strategi tersebut dapat 

saling melengkapi dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak daerah.  

       Sebagaimana dikemukan sebelumnya, strategi intensif merupakan salah 

satu alternatif strategi utama yang dihasilkan dari pemetaan posisi Dispenda 

dalam matriks IE. Kemudian berdasarkan posisinya pada sel IV (grow and build), 

diperoleh beberapa rekomendasi strategi yang dideferensialkan dari strategi 

intensif. Dengan demikian rekomendasi prioritas strategi yang dapat dijalankan 

Dispenda Kota Malang, antara lain:  

• Meningkatkan keakuratan perhitungan potensi pajak daerah dengan 

memasukkan faktor-faktor determinan secara komprehensif; 

• Membangun sistem pelayanan prima untuk mendukung keberadaan sistem 

pelayanan terpadu. 

• Meningkatkan kapabilitas pegawai dan sarana penunjang dalam pemungutan 

pajak; 

• Mengoptimalkan sosialisasi kebijakan pajak daerah melalui media sosialisasi 

yang efektif; 

• Menyesuaikan tarif pajak dan memberlakukan jenis pajak baru sesuai dengan 

dinamika kebijakan nasional dengan mempertimbangkan azas, syarat, dan 

kriteria kelayakan pajak daerah. 
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Tabel 4.16: QSPM Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah 

Alternatif Strategi 
Strategi 
Intensif 

Strategi 
Integratif Faktor-Faktor Sukses Kritis Bobot 

AS TAS AS TAS 
KEKUATAN 
a. Birokrasi pelayanan masyarakat  

b. Motto, visi, dan misi Dispenda 

c. Media sosialisasi orsosmas dan brosur 

d. Sistem pelayanan terpadu 

e. Monitoring langsung ke lapangan 

f. Diklat manajemen perpajakan 

 

0,05 

0,10 

0,05 

0,10 

0,15 

0,10 

 

3 

4 

3 

4 

3 

3 

 

0,15 

0,40 

0,15 

0,40 

0,45 

0,30 

 

1 

4 

3 

3 

4 

3 

 

0,05 

0,40 

0,15 

0,30 

0,60 

0,30 

KELEMAHAN 
a. Redaksional dan kesesuaian perda 

b. Sistem pemungutan self assesment 

c. Proyeksi potensi penerimaan pajak 

d. Keterbatasan kapabilitas pegawai 

e. Keterbatasan sarana penunjang 

f. Mekanisme sanksi dan intensif 

 

0,05 

0,10 

0,10 

0,10 

0,05 

0,05 

 

2 

3 

4 

2 

4 

3 

 

0,10 

0,30 

0,40 

0,10 

0,20 

0,15 

 

2 

4 

2 

2 

3 

4 

 

0,10 

0,40 

0,20 

0,10 

0,15 

0,20 

PELUANG 
a. Perubahan kebijakan nasional 

b. Pertumbuhan PDRB 

c. Pertumbuhan penduduk 

d. Perkembangan sektor perdagangan 

dan jasa 

e. Orsosmas yang mendukung sosialisasi 

f. Perkembangan sektor pariwisata 

 

0,05 

0,10 

0,05 

0,15 

 

0,10 

0,05 

 

4 

3 

2 

4 

 

3 

3 

 

0,20 

0,30 

0,10 

0,60 

 

0,30 

0,15 

 

4 

2 

3 

3 

 

4 

2 

 

0,20 

0,20 

0,15 

0,45 

 

0,40 

0,10 

ANCAMAN 
a. Pemulihan perekonomian nasional 

b. Fluktuasi inflasi regional 

c. Kesadaran stakeholders 

d. Indikator kesejahteraan penduduk 

e. Struktur tingkat pendidikan penduduk 

f. Pergeseran politik di DPRD 

 

0,05 

0,10 

0,15 

0,10 

0,05 

0,05 

 

2 

3 

4 

3 

2 

2 

 

0,10 

0,30 

0,60 

0,30 

0,10 

0,10 

 

2 

3 

4 

2 

3 

3 

 

0,10 

0,30 

0,60 

0,20 

0,15 

0,15 

Jumlah Total Nilai Daya Tarik   6,25  5,95 
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4.5 Implikasi Strategi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah 

        Pada dasarnya, strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah 

ditujukan untuk meningkatkan share PAD dalam rangka mewujudkan 

kemandirian fiskal di Kota Malang. Sesuai dengan amanat UU 33/2004 dan UU 

28/2009, Pajak Daerah merupakan salah satu komponen PAD dalam rangka 

membiayai kebutuhan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Peranan pajak daerah ke depan akan menjadi krusial dalam rangka 

meningkatkan kemampuan self supporting di bidang fiskal. Namun demikian 

upaya intensifikasi dan ekstesifikasi pajak daerah di Kota Malang tetap harus 

memperhatikan dampak yang mungkin timbul, terutama berkaitan dengan 

pembangunan ekonomi regional. Oleh karena itu perumusan strategi dituntut 

untuk senantiasa mempertimbangkan faktor eksternal dan internal dari 

implementasi pajak daerah. 

        Metode QSPM yang digunakan dalam penelitian ini berusaha merumuskan 

strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dengan mengakomodir 

faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap implementasi pajak 

daerah. Berdasarkan hasil analisis QSPM, ditunjukkan bahwa alternatif strategi 

utama yang dapat dikembangkan Dispenda Kota Malang dalam rangka 

intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah adalah strategi intensif. Di sisi lain,  

hasil matcing stage pada tahapan sebelumnya (matriks IE dan SWOT) 

merefleksikan beberapa rincian alternatif strategi yang dapat dikembangkan dari 

strategi intensif tersebut. Pada dasarnya alternatif strategi tersebut harus 

dijalankan secara komprehensif dan berkelanjutan. Selain itu juga perlu 

diperhatikan implikasi yang mungkin timbul dari implementasi strategi tersebut, 

baik implikasi positif maupun negatif, khususnya terhadap pembangunan 

ekonomi regional Kota Malang. Pengidentifikasian implikasi tersebut, akan 
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bermanfaat dalam rangka upaya preventif dan represif, terutama terhadap 

dampak negatif yang mungkin timbul dari implementasi strategi. 

       Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, salah satu kelemahan yang 

dimiliki Dispenda Kota Malang dalam mengelola pajak daerah adalah 

perencanaan penerimaan pajak daerah. Sampai sejauh ini, proyeksi penerimaan 

pajak daerah belum mempertimbangkan faktor-faktor determinan secara 

komprehensif, seperti pertumbuhan PDRB, pertumbuhan penduduk, inflasi 

regional, dan pertumbuhan basis pajak. Perhitungan potensi pajak hanya 

didasarkan pada tren penerimaan pada periode sebelumnya. Kondisi ini dapat 

menyebabkan angka proyeksi penerimaan pajak daerah menjadi lebih rendah 

dari yang seharusnya. Kecendurangan ini juga ditunjukkan dengan tingkat 

pencapaian kinerja (TPT) yang selalu melampaui seratus persen dan tingkat 

kontribusi pajak daerah terhadap PAD yang stagnan. 

       Dengan mempertimbangkan faktor-faktor determinan dalam perhitungan 

proyeksi potensi pajak daerah, akan dihasilkan angka proyeksi yang valid dan 

reliabel. Selain itu berdasarkan kajian teori, disebutkan bahwa pajak mempunyai 

dampak terhadap perekonomian. Sistem perpajakan yang baik adalah sistem 

perpajakan yang mempunyai dampak paling minimum terhadap perekonomian. 

Dampak pajak terhadap perekonomian meliputi beban lebih pajak (excess 

burden), serta pengaruhnya langsung terhadap konsumsi, tabungan, dan 

investasi. Pada prisipnya excess burden yang ditimbulkan akibat pengenaan 

pajak harus ditekan seminimal mungkin. 

       Di sisi lain, berkaitan dengan konsumsi, tabungan, dan investasi masyarakat. 

Pengenaan pajak cenderung berdampak negatif pada tingkat konsumsi, 

tabungan, dan investasi. Dalam hal investasi daerah misalnya, pengenaan pajak 

yang tidak sesuai akan mendorong munculnya high cost economy yang 

mengganggu iklim investasi daerah. Oleh karenanya, dengan memasukkan 
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variabel-variabel ekonomi dalam perhitungan potensi pajak, kebijakan 

perpajakan dapat disesuaikan dengan kebijakan pembangunan ekonomi regional 

lainnya, seperti kebijakan investasi daerah dan kebijakan perdagangan. Langkah 

ini tentunya sejalan dengan salah satu kriteria pajak daerah yaitu economic 

efficiency, pajak hendaknya mendorong atau setidak-tidaknya tidak menghambat 

kegiatan ekonomi. 

       Strategi terkait berikutnya yaitu membangun sistem pelayanan prima untuk 

mendukung sistem pelayanan terpadu. Strategi ini berkaitan dengan excess 

burden yang ditimbulkan akibat pengenaan pajak. Konsep excess burden pada 

dasarnya menjelaskan bahwa pengenaan pajak akan menimbulkan kerugian 

masyarakat yang tidak dikompensasikan secara langsung. Bentuk kompensasi 

tidak langsung antara lain dapat berupa pelayanan umum dan pembangunan 

infrastruktur.  

       Berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan umum, Pemkot Malang perlu 

membangun sistem pelayanan prima dengan berpedoman pada standar 

pelayanan minimal yang berlaku. Salah satu bentuk pelayanan umum adalah 

sistem pelayanan terpadu yang telah dikembangkan oleh Dispenda, termasuk 

pelayanan pembayaran pajak. Sistem pelayanan terpadu ini dimaksudkan untuk 

memberikan kemudahan pelayanan bagi wajib pajak dan retribusi dalam 

memenuhi kewajibannya. Sebagai penunjang sistem pelayanan terpadu tersebut, 

Dispenda perlu terus menyempurnakan sistem pelayanan prima yang telah 

berjalan. Langkah ini sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran 

masyarakat akan pentingnya pajak daerah. 

       Selanjutnya, aspek kelembagaan dan ketatalaksanaan akan berjalan efektif 

jika didukung aspek personalia yang handal. Salah satu alternatif strategi yang 

perlu dijalankan Dispenda Kota Malang adalah peningkatan kapabilitas pegawai 

dan sarana penunjang dalam pemungutan pajak. Kapabilitas pegawai yang 
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dimaksud yaitu kemampuan dalam manajemen pengelolaan pajak daerah, 

meliputi perencanaan, pemungutan, pengadministrasian, pengawasan, dan 

pemeriksaan. Berkaitan dengan peningkatan kapabilitas pegawai ini, sejauh ini 

telah ada Diklat Bimtek Pemeriksaan Pajak Daerah yang diadakan pada tahun 

2006. Langkah selanjutnya yang dapat ditempuh Dispenda adalah meningkatkan 

frekwensi diklat manajemen keuangan daerah khususnya yang berkaitan dengan 

pajak daerah. Hal ini perlu dilakukan mengingat kebijakan nasional tentang pajak 

daerah juga telah diperbaharui.  

       Di sisi lain peningkatan sarana penunjang juga perlu diupayakan mengingat 

beban kerja yang cukup berat dalam pemungutan pajak daerah. Peningkatan 

sarana penunjang tersebut meliputi perangkat komputer, sistem aplikasi, dan 

kendaraan dinas. Kondisi saat ini menunjukkan keadaan yang belum ideal. 

Sarana komputer misalnya, perbandingan antara komputer dan petugas 

pemungut pajak adalah satu berbanding tiga. Sedangkan sistem aplikasi 

manajemen perpajakan juga perlu diupayakan, seperti yang telah dijalankan 

dalam manajemen perpajakan nasional.  

       Untuk kendaraan dinas, perlu pula ditambah kuantitasnya, mengingat aspek 

ini berhubungan erat dengan monitoring langsung petugas pajak ke lapangan. 

Keterbatasan kendaraan dinas menjadi salah satu penghambat kinerja 

monitoring ini. Selain itu jumlah wajib pajak dan basis pajak yang terus 

meningkat, menuntut monitoring yang lebih ketat. Dengan upaya peningkatan 

kapabilitas pegawai dan sarana penunjang tersebut diharapkan kinerja 

manajemen pajak daerah menjadi lebih baik. Implikasi positif yang diharapkan 

yaitu perencanaan potensi pajak yang lebih akurat, administrasi pajak yang 

terstruktur, serta meminimalkan kebocoran penerimaan pajak daerah. 

       Strategi intensifikasi berikutnya yang cukup penting untuk dijalankan yaitu 

mengoptimalkan sosialisasi kebijakan pajak daerah melalui media sosialisasi 
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yang efektif. Selama ini Dispenda telah menjalankan sosialisasi perpajakan, 

dintaranya melalui media brosur dan orsosmas. Kedua jalur sosialisasi ini 

dianggap paling efektif dalam menyampaikan informasi implementasi pajak 

daerah.  

       Sosialisasi dengan brosur dilakukan setiap awal tahun yang bertujuan untuk 

mengingatkan kewajiban pajak yang akan jatuh tempo. Sedangkan sosialisaisi 

melalui orsosmas lebih diutamakan untuk menjelaskan arti penting pajak dalam 

rangka membiayai penyelenggaraan pelayanan umum dan pembangunan 

daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Seperti yang telah diuraikan di 

depan Kota Malang memiliki jaringan orsosmas yang cukup potensial untuk 

mendukung upaya sosialisasi tersebut. Sampai tahun 2008 tercatat sebanyak 

352 pekerja sosial masyarakat, 686 WPKSM, dan 173 organisasi sosial. Jumlah 

ini tentunya merupakan angka yang potensial dalam mendukung sosialisasi 

kebijakan pajak daerah. Upaya sosialisasi melalui kedua jalur ini perlu terus 

disempurnakan untuk lebih meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti 

penting pajak. Langkah ini sekaligus sebagai upaya untuk mengatasi kelemahan 

dari self assesment system dalam pemungutan pajak yang menuntut kesadaran 

tinggi dari wajib pajak. 

       Strategi terakhir yaitu strategi ekstensifikasi dengan penyesuaian tarif dan 

penerapan jenis pajak baru sesuai dengan dinamika kebijakan daerah. 

Sebagaimana dikemukakan di depan, terbitnya UU 28/2009 telah menyebabkan 

perubahan mendasar dalam kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah di 

Indonesia. Perubahan mendasar tersebut adalah sifat dari kebijakan yang 

semula bersifat terbuka (open list) menjadi tertutup (close list). Artinya, mulai 

Januari 2010 daerah tidak diperkenankan lagi memberlakukan jenis pajak dan 

retribusi selain yang diatur dalam UU. Namun demikian, kondisi ini tidak menutup 

peluang daerah dalam upaya ekstensifikasi pajak. Dalam UU terdapat 



100 

penambahan jenis pajak dan retribusi kabupaten/kota, serta perubahan tarif 

beberapa jenis pajak. Kondisi tersebut tentunya merupakan peluang bagi Kota 

Malang dalam upaya ekstensifikasi pajak. 

       Upaya ekstensifikasi dapat dilakukan dengan memberlakukan jenis pajak 

baru. Sampai sejauh ini Kota Malang baru memberlakukan enam jenis pajak, 

sedangkan dalam UU 28/2009 diatur sebelas jenis pajak kabupaten/kota. 

Dengan demikian Kota Malang masih berpeluang untuk memberlakukan jenis 

pajak lainnya seperti yang diatur dalam UU tersebut. Pemberlakuan jenis pajak 

baru tersebut tentunya harus memperhatikan azas, syarat, dan kriteria kelayakan 

pajak daerah. Dari kelima jenis pajak kabupaten/kota yang belum diberlakukan, 

berdasarkan karakteristik wilayahnya, jenis pajak baru yang mungkin diterapkan 

yaitu pajak air tanah, PBB Pedesaan dan Perkotaan, dan BPHTB. Sesuai 

dengan ketentuan UU 28/2009, jenis pajak yang dapat diberlakukan dalam waktu 

dekat adalah pajak air tanah, sedangkan PBB Pedesaan dan Perkotaan serta 

BPHTB baru akan didaerahkan mulai tahun 2014.  

       Selain itu, ekstensifikasi pajak dapat diupayakan dengan penyesuaian tarif 

pajak. Dalam kebijakan baru terdapat beberapa perubahan pengenaan tarif 

pajak, yaitu pajak parkir, pajak hiburan, dan PPJ. Perubahan tarif pajak parkir 

yaitu dari yang semula 20 persen menjadi 30 persen. Sedangkan perubahan tarif 

pajak hiburan dan PPJ yaitu dari yang semula fix rate maksimum 35 persen dan 

10 persen, saat ini ditentukan fleksibel berdasarkan kriteria tertentu yang diatur 

dalam UU. Pada dasarnya perubahan ini bertujuan untuk lebih mengakomodir 

azas, syarat, dan kriteria kelayakan pajak daerah. Ketentuan baru pengenaan 

tarif pajak hiburan dan PPJ tersebut diuraikan sebagai berikut. 

a. Pajak Hiburan 

• Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35%.  
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• Khusus untuk Hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, 

karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, 

tarif Pajak Hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75%. 

• Khusus Hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif Pajak Hiburan 

ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. 

b. PPJ 

• Tarif PPJ ditetapkan paling tinggi sebesar 10%  

• Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri,pertambangan minyak 

bumi dan gas alam, tarif PPJ ditetapkan paling tinggi sebesar 3%  

• Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif PPJ ditetapkan paling 

tinggi sebesar 1,5%. 

       Upaya ekstensifikasi melalui pemberlakuan jenis pajak baru dan 

penyesuaian tarif tersebut diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak 

daerah dan 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 dapat diupayakan 

sepanjang tidak mengganggu atau memperburuk kinerja pembangunan ekonomi 

daerah. Langkah ini dapat terwujud jika upaya ekstensifikasi tetap 

memperhatikan koridor kebijakan yang berlaku serta azas, syarat, dan kriteria 

kelayakan pajak daerah. 

       Pada prinsipnya, beberapa rekomendasi strategi yang telah diuraikan 

tersebut harus dijalankan secara komprehensif dan berkelanjutan. Kondisi ini  

karena antar strategi saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Selain bertujuan 

untuk mewujudkan implikasi positif, setiap strategi berpotensi menimbulkan 

dampak negatif. Oleh karena itu, pelaksanaan strategi tersebut harus dijalankan 

berdampingan untuk meminimalkan efek negatif yang ditimbulkan. 
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       Secara umum, implikasi positif yang diharapkan dari penyempurnaan 

strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah adalah untuk mencapai 

kemandirian fiskal Kota Malang dalam rangka meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Peningkatan kontribusi pajak daerah diharapkan akan berdampak 

pada kenaikan PAD. Kenaikan PAD diharapkan meningkatkan sisi penerimaan 

dalam APBD. Peningkatan sisi penerimaan tersebut selanjutnya akan berdampak 

pada peningkatan belanja Pemkot Malang, khususnya pada sektor-sektor 

strategis, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Peningkatan belanja 

Pemkot diharapkan memberikan efek multiplier dalam pertumbuhan ekonomi 

regional. Pada akhirnya, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas diharapkan 

mampu menanggulangi permasalahan makroekonomi regional, yaitu 

pengangguran dan kemiskinan.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

       Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat diambil beberapa 

kesimpulan berkaitan dengan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak 

daerah di Kota Malang. Beberapa kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Pencapaian kinerja pajak daerah di Kota Malang ditunjukkan oleh beberapa 

indikator, yaitu kontribusi pajak daerah terhadap PAD, tingkat pencapaian 

target (TPT), dan elastisitas pajak daerah terhadap petumbuhan PDRB dan 

inflasi regional. Indikator kontribusi menunjukkan bahwa dalam lima tahun 

terakhir, secara nominal penerimaan keenam jenis pajak daerah seluruhnya 

mengalami peningkatan, kecuali pajak hiburan di tahun 2006. Selanjutnya 

jika dilihat dari kontribusinya terhadap PAD, jenis pajak yang menyumbang 

kontribusi paling tinggi terhadap PAD adalah PPJ, diikuti pajak restoran, 

pajak hotel, pajak reklame, pajak hiburan, dan pajak parkir. Di sisi lain, 

indikator TPT menunjukkan bahwa setiap jenis pajak daerah selalu mencapai 

target, bahkan melebihi target. Namun terdapat beberapa jenis pajak tertentu 

yang tidak memenuhi target yang diproyeksikan. Kondisi tersebut 

menunjukkan bahwa kinerja pajak daerah di Kota Malang sudah cukup baik, 

namun masih perlu dioptimalkan. Selanjutnya berdasarkan indikator 

elastisitas ditunjukkan bahwa selama lima tahun terakhir responsibilitas pajak 

daerah terhadap pertumbuhan ekonomi adalah sangat elastis. Sedangkan 

responsibilitas pajak daerah terhadap inflasi regional cenderung inelastis. 

2. Dalam proses perumusan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak 

daerah, diperlukan pengidentifikasian faktor internal dan eksternal 

determinan untuk mengetahui kelebihan, kelemahan, peluang dan ancaman 
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yang dihadapi Dispenda Kota Malang. Hasil identifikasi faktor internal dan 

eksternal inilah yang kemudian dianalisis dengan model David. Analisis 

strategi dengan model David menghasilkan beberapa alternatif strategi 

intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah yang dapat dijalankan Dispenda 

Kota Malang. Dalam input stage, berdasarkan perhitungan matriks IFE, 

diperoleh total skor 3,15 (di atas rata-rata 2,5) yang menunjukkan Dispenda 

Kota Malang sudah mempunyai strategi yang baik dalam mengantisipasi 

kelemahan internal dengan memaksimalkan kekuatan internalnya (posisi 

internal yang kuat). Berdasarkan perhitungan matriks EFE, diperoleh total 

skor 2,80 (di atas rata-rata 2,5) yang mengindikasikan responsibilitas yang 

cukup tinggi dari Dispenda Kota Malang terhadap peluang dan ancaman 

eksternal. Kemudian dalam matching stage hasil pemetaan matriks IE, 

menempatkan Dispenda Kota Malang pada sel IV, yang digambarkan 

sebagai grow and build. Strategi-strategi yang cocok dalam posisi tersebut 

adalah Strategi Intensif atau Strategi Terintegrasi. Dari kedua strategi 

utama tersebut dideferensialkan beberapa alternatif strategi yang dapat 

dijalankan. Di sisi lain berdasarkan matching stage dengan matriks SWOT 

diperoleh beberapa alternatif strategi (SO, WO, ST, WT). Selanjutnya 

tahapan decision stage dengan QSPM menunjukkan  bahwa strategi intensif 

memiliki nilai TAS lebih tinggi sebesar 6,25 dibandingkan nilai TAS strategi 

integratif sebesar 5,95. Dengan demikian rekomendasi prioritas strategi yang 

dapat dijalankan Dispenda Kota Malang adalah strategi intensif.  

 
5.2 Saran 

       Berdasarkan kesimpulan dari analisis strategi intensifikasi dan ekstensfikasi 

pajak daerah, terdapat beberapa saran berkaitan dengan implementasi strategi 

tersebut, yang diuraikan sebagai berikut:     



105 

1. Meningkatkan keakuratan perhitungan potensi pajak daerah dengan 

memasukkan faktor-faktor determinan secara komprehensif. Perhitungan 

proyeksi penerimaan pajak daerah belum mempertimbangkan faktor-faktor 

determinan seperti pertumbuhan PDRB, pertumbuhan penduduk, inflasi 

regional, dan pertumbuhan basis pajak. Dengan mempertimbangkan faktor-

faktor determinan tersebut diharapkan perhitungan proyeksi potensi pajak 

daerah menjadi lebih valid dan reliabel. Selain itu, kebijakan perpajakan 

dapat disesuaikan dengan kebijakan pembangunan ekonomi regional 

lainnya, seperti kebijakan investasi daerah dan kebijakan perdagangan. 

2. Membangun sistem pelayanan prima untuk mendukung keberadaan sistem 

pelayanan terpadu. Langkah ini berkaitan dengan upaya untuk meminimalkan 

excess burden yang timbul akibat pengenaan pajak. Sistem pelayanan 

terpadu yang didukung sistem pelayanan prima dimaksudkan untuk 

memberikan kemudahan pelayanan bagi wajib pajak dan retribusi dalam 

memenuhi kewajibannya. Langkah ini sebagai salah satu upaya untuk 

meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak daerah. 

3. Meningkatkan kapabilitas pegawai dan sarana penunjang dalam pemungutan 

pajak. Upaya ini dapat dilakukan dengan peningkatan frekwensi diklat 

manajemen keuangan daerah khususnya yang berkaitan dengan pajak 

daerah. Langkah ini perlu dilakukan mengingat kebijakan nasional tentang 

pajak daerah juga telah diperbaharui. Di sisi lain perlu diupayakan perbaikan 

sarana penunjang yang disesuaikan dengan beban kerja Dispenda. Dengan 

upaya peningkatan kapabilitas pegawai dan sarana penunjang tersebut 

diharapkan kinerja manajemen pajak daerah menjadi lebih baik.  

4. Mengoptimalkan sosialisasi kebijakan pajak daerah melalui media sosialisasi 

yang efektif. Langkah ini perlu terus diupayakan terutama dengan 

mengoptimalkan potensi jaringan sosialisasi melalui orsosmas. Upaya 
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sosialisasi melalui media brosur dan orsosmas perlu terus disempurnakan 

untuk lebih meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti penting pajak. 

Langkah ini sekaligus sebagai upaya untuk mengatasi kelemahan dari self 

assesment system dalam pemungutan pajak yang menuntut kesadaran tinggi 

dari wajib pajak. 

5. Menyesuaikan tarif pajak dan memberlakukan jenis pajak baru sesuai 

dengan dinamika kebijakan nasional dengan mempertimbangkan azas, 

syarat, dan kriteria kelayakan pajak daerah. Upaya ekstensifikasi ini dapat 

dilakukan dengan revisi dan/atau penetapan perda pajak daerah yang baru 

untuk menyesuaikan tarif dan jenis pajak baru sesuai dengan kebijakan 

nasional. Sesuai dengan UU 28/2009, penyesuaian tarif pajak dapat 

dilakukan pada jenis pajak hiburan, PPJ, dan pajak parkir. Di sisi lain, sesuai 

dengan azas, syarat, dan kriterianya, jenis pajak baru yang mungkin 

diterapkan di Kota Malang, antara lain pajak air tanah, PBB Pedesaan dan 

Perkotaan, dan BPHTB. Jenis pajak yang dapat diberlakukan dalam waktu 

dekat adalah pajak air tanah, sedangkan PBB Pedesaan dan Perkotaan serta 

BPHTB baru akan didaerahkan mulai tahun 2014.  
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LAMPIRAN



 

Tabulasi Jawaban Responden untuk Penentuan Weight dan Rating. 

Responden 1 Responden 2 Responden 3 Responden 4 Rata-rata Faktor-Faktor Internal  
W R W R W R W R W R 

KEKUATAN 
a. Birokrasi pelayanan masyarakat  

b. Motto, visi, dan misi Dispenda 

c. Media sosialisasi orsosmas dan brosur 

d. Sistem pelayanan terpadu 

e. Monitoring langsung ke lapangan 

f. Diklat manajemen perpajakan 
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0,10 

 

2 

4 

3 

4 

4 

3 

 

0,05 

0,10 

0,05 

0,10 

0,20 

0,10 

 

2 

4 

2 

3 

4 

3 

 

0,05 

0,05 

0,10 

0,10 

0,20 

0,10 

 

4 

2 

2 

4 

3 

2 

 

0,10 

0,10 

0,05 

0,05 

0,20 

0,05 

 

4 

1 

2 

4 

4 

2 

 

0,05 

0,10 

0,05 

0,10 

0,20 

0,10 

 

3 

3 

2 

4 

4 

3 

KELEMAHAN 
a. Redaksional dan kesesuaian perda 

b. Sistem pemungutan self assesment 

c. Proyeksi potensi penerimaan pajak 

d. Keterbatasan kapabilitas pegawai 

e. Keterbatasan sarana penunjang 

f. Mekanisme sanksi dan intensif 

 

0,05 

0,10 

0,10 

0,10 

0,05 

0,05 

 

2 

2 

3 

3 

4 

3 

 

0,05 

0,05 

0,05 

0,10 

0,10 

0,05 

 

1 

2 

3 

2 

4 

3 

 

0,05 

0,05 

0,05 

0,10 

0,05 

0,10 

 

1 

4 

2 

2 

3 

4 

 

0,05 

0,10 

0,05 

0,10 

0,10 

0,05 

 

1 

4 

3 

2 

4 

3 

 

0,05 

0,05 

0,05 

0,10 

0,10 

0,05 

 

1 

3 

3 

2 

4 

3 

 



 

 

Responden 1 Responden 2 Responden 3 Responden 4 Rata-rata Faktor-Faktor Eksternal 
W R W R W R W R W R 

PELUANG 
a. Perubahan kebijakan nasional 

b. Pertumbuhan PDRB 

c. Pertumbuhan penduduk 

d. Perkembangan sektor perdagangan dan jasa 

e. Orsosmas yang mendukung sosialisasi 

f. Perkembangan sektor pariwisata 

 

0,05 

0,10 

0,05 

0,15 

0,10 

0,05 

 

2 

3 

2 

4 

3 

2 

 

0,05 

0,10 

0,10 

0,15 

0,10 

0,05 

 

3 

2 

2 

4 

2 

2 

 

0,10 

0,10 

0,10 

0,10 

0,05 

0,05 

 

3 

2 

2 

4 

2 

2 

 

0,00 

0,15 

0,10 

0,15 

0,10 

0,05 

 

3 

2 

2 

4 

2 

2 

 

0,05 

0,10 

0,10 

0,15 

0,10 

0,05 

 

3 

2 

2 

4 

2 

2 

ANCAMAN 
a. Pemulihan perekonomian nasional 

b. Fluktuasi inflasi regional 

c. Kesadaran stakeholders 

d. Indikator kesejahteraan penduduk 

e. Struktur tingkat pendidikan penduduk 

f. Pergeseran politik di DPRD 

 

0,05 

0,10 

0,15 

0,10 

0,05 

0,05 

 

1 

3 

4 

2 

2 

2 

 

0,05 

0,10 

0,15 

0,05 

0,05 

0,05 

 

2 

3 

4 

2 

2 

2 

 

0,10 

0,10 

0,15 

0,05 

0,05 

0,05 

 

2 

3 

4 

4 

2 

2 

 

0,10 

0,10 

0,05 

0,15 

0,05 

0,00 

 

4 

2 

3 

3 

3 

1 

 

0,05 

0,10 

0,15 

0,05 

0,05 

0,05 

 

2 

3 

4 

3 

2 

2 



 

Tabulasi Jawaban Responden untuk Penentuan Attractive Score 

Strategi Intensif 
 

R1 R2 R3 R4 Rata   
AS AS AS AS AS 

KEKUATAN 

a. Birokrasi pelayanan masyarakat  

b. Motto, visi, dan misi Dispenda 

c. Media sosialisasi orsosmas dan brosur 

d. Sistem pelayanan terpadu 

e. Monitoring langsung ke lapangan 

f. Diklat manajemen perpajakan 

 

2 

4 

3 

3 

3 

4 

 

2 

4 

3 

3 

3 

3 

 

4 

3 

3 

4 

3 

3 

 

4 

4 

3 

4 

3 

3 

 

3 

4 

3 

4 

3 

3 

KELEMAHAN 

a. Redaksional dan kesesuaian perda 

b. Sistem pemungutan self assesment 

c. Proyeksi potensi penerimaan pajak 

d. Keterbatasan kapabilitas pegawai 

e. Keterbatasan sarana penunjang 

f. Mekanisme sanksi dan intensif 

 

2 

3 

4 

1 

4 

4 

 

3 

3 

3 

1 

4 

3 

 

2 

4 

4 

2 

3 

2 

 

2 

3 

4 

3 

4 

2 

 

2 

3 

4 

2 

4 

3 

PELUANG 

a. Perubahan kebijakan nasional 

b. Pertumbuhan PDRB 

c. Pertumbuhan penduduk 

d. Perkembangan sektor perdagangan dan jasa 

e. Orsosmas yang mendukung sosialisasi 

f. Perkembangan sektor pariwisata 

 

4 

3 

2 

3 

3 

3 

 

4 

2 

2 

4 

3 

2 

 

3 

3 

2 

3 

2 

3 

 

4 

3 

3 

4 

3 

2 

 

4 

3 

2 

4 

3 

3 

ANCAMAN 

a. Pemulihan perekonomian nasional 

b. Fluktuasi inflasi regional 

c. Kesadaran stakeholders 

d. Indikator kesejahteraan penduduk 

e. Struktur tingkat pendidikan penduduk 

f. Pergeseran politik di DPRD 

 

1 

3 

4 

2 

2 

2 

 

2 

3 

4 

1 

2 

3 

 

2 

3 

4 

4 

2 

2 

 

2 

2 

3 

4 

3 

1 

 

2 

3 

4 

3 

2 

2 

 



 

Tabulasi Jawaban Responden untuk Penentuan Attractive Score 

Strategi Integratif 
 

R1 R2 R3 R4 Rata  
AS AS AS AS AS 

KEKUATAN 
a. Birokrasi pelayanan masyarakat  

b. Motto, visi, dan misi Dispenda 

c. Media sosialisasi orsosmas dan brosur 

d. Sistem pelayanan terpadu 

e. Monitoring langsung ke lapangan 

f. Diklat manajemen perpajakan 

 

1 

4 

3 

3 

4 

3 

 

1 

4 

2 

3 

4 

4 

 

2 

3 

3 

4 

4 

3 

 

1 

4 

3 

3 

3 

2 

 

1 

4 

3 

3 

4 

3 

KELEMAHAN 
a. Redaksional dan kesesuaian perda 

b. Sistem pemungutan self assesment 

c. Proyeksi potensi penerimaan pajak 

d. Keterbatasan kapabilitas pegawai 

e. Keterbatasan sarana penunjang 

f. Mekanisme sanksi dan intensif 

 

3 

3 

2 

2 

4 

3 

 

3 

3 

3 

2 

3 

4 

 

1 

4 

2 

2 

3 

4 

 

1 

4 

2 

3 

3 

4 

 

2 

4 

2 

2 

3 

4 

PELUANG 
a. Perubahan kebijakan nasional 

b. Pertumbuhan PDRB 

c. Pertumbuhan penduduk 

d. Perkembangan sektor perdagangan dan jasa 

e. Orsosmas yang mendukung sosialisasi 

f. Perkembangan sektor pariwisata 

 

2 

2 

2 

3 

3 

1 

 

4 

2 

2 

4 

3 

2 

 

4 

3 

3 

3 

4 

3 

 

4 

2 

3 

2 

4 

2 

 

4 

2 

3 

3 

4 

2 

ANCAMAN 
a. Pemulihan perekonomian nasional 

b. Fluktuasi inflasi regional 

c. Kesadaran stakeholders 

d. Indikator kesejahteraan penduduk 

e. Struktur tingkat pendidikan penduduk 

f. Pergeseran politik di DPRD 

 

2 

2 

4 

1 

1 

3 

 

3 

2 

4 

1 

2 

3 

 

1 

3 

4 

3 

3 

2 

 

2 

2 

3 

3 

4 

3 

 

2 

3 

4 

2 

3 

3 



 

DAFTAR RESPONDEN 

 

No Nama Pekerjaan Alamat 

1. Ibu Solichati Staf Bagian P2O Dispenda Kota Malang  Jl. Kertanegara No. 7 Malang Telp. (0341) 327692 

2. Bp. Suwarso Kepala Seksi Humas Dispenda Kota Malang Jl. Kertanegara No. 7 Malang Telp. (0341) 327692 

3. Bp. Agus Pengusaha Ayam Goreng Yogyakarta Jl. Kendal Sari Barat I Malang 

4. Bp. M. Yusuf Pengusaha Percetakan Jl. Kendal Sari Barat I No.26 Malang  





 

KUISISONER UNTUK WEIGHT  DARI MATRIKS IFE DAN EFE 

 

 

Responden:  

 
 

• Tentukan bobot atau tingkat kepentingan dari masing-masing faktor eksternal 

(peluang dan ancaman) dan faktor internal (kekuatan dan kelemahan), berikut 

ini dengan memberikan tanda (X) pada pilihan Bapak/Ibu/Saudara. 

• Pilihan bobot (weight) pada isian berikut terdiri dari:  

0,20 atau 20% : tinggi atau kuat 

0,15 atau 15% : di atas rata-rata 

0,10 atau 10% : rata-rata 

0,05 atau 5% : dibawah rata-rata  

0,00 atau 0% : tidak terpengaruh 

• Jumlah bobot seluruh faktor eksternal yang ada di matriks EFE harus sama 

dengan 1,0 atau 100%. 

• Jumlah bobot seluruh faktor eksternal yang ada di matriks IFE harus sama 

dengan 1,0 atau 100%. 

 

 

 

 

 

 

 



 

A. Weight  IFE 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00

KEKUATAN 
a. Birokrasi pelayanan masyarakat  

b. Motto, visi, dan misi Dispenda 

c. Media sosialisasi orsosmas dan brosur 

d. Sistem pelayanan terpadu 

e. Monitoring langsung ke lapangan 

f. Diklat manajemen perpajakan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

KELEMAHAN 
a. Redaksional dan kesesuaian perda 

b. Sistem pemungutan self assesment 

c. Proyeksi potensi penerimaan pajak 

d. Keterbatasan kapabilitas pegawai 

e. Keterbatasan sarana penunjang 

f. Mekanisme sanksi dan intensif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Weight IFE 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00

PELUANG 
a. Perubahan kebijakan nasional 

b. Pertumbuhan PDRB 

c. Pertumbuhan penduduk 

d. Perkembangan sektor perdagangan dan jasa 

e. Orsosmas yang mendukung sosialisasi 

f. Perkembangan sektor pariwisata 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANCAMAN 
a. Pemulihan perekonomian nasional 

b. Fluktuasi inflasi regional 

c. Kesadaran stakeholders 

d. Indikator kesejahteraan penduduk 

e. Struktur tingkat pendidikan penduduk 

f. Pergeseran politik di DPRD 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KUISISONER UNTUK RATING DARI MATRIKS EFE DAN IFE 

 

 

 

Responden:  

 

 

• Tentukan rating dari masing-masing faktor eksternal (peluang dan ancaman) 

dan faktor internal (kekuatan dan kelemahan), berikut ini dengan memberikan 

tanda (X) pada pilihan Bapak/Ibu/Saudara. 

• Pilihan rating pada isian berikut terdiri dari:  

Rating 4 : Responden superior terhadap faktor-faktor tersebut 

Rating 3 : Responden di atas rata-rata terhadap faktor-faktor tersebut 

Rating 2 : Responden rata-rata terhadap faktor-faktor tersebut 

Rating 1 : Responden di bawah rata-rata terhadap faktor-faktor tersebut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A. Rating IFE 4 3 2 1 

KEKUATAN 
a. Birokrasi pelayanan masyarakat  

b. Motto, visi, dan misi Dispenda 

c. Media sosialisasi orsosmas dan brosur 

d. Sistem pelayanan terpadu 

e. Monitoring langsung ke lapangan 

f. Diklat manajemen perpajakan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KELEMAHAN 
a. Redaksional dan kesesuaian perda 

b. Sistem pemungutan self assesment 

c. Proyeksi potensi penerimaan pajak 

d. Keterbatasan kapabilitas pegawai 

e. Keterbatasan sarana penunjang 

f. Mekanisme sanksi dan intensif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Rating EFE 4 3 2 1 

PELUANG 
a. Perubahan kebijakan nasional 

b. Pertumbuhan PDRB 

c. Pertumbuhan penduduk 

d. Perkembangan sektor perdagangan dan jasa 

e. Orsosmas yang mendukung 

sosialisasi 

f. Perkembangan sektor pariwisata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANCAMAN 
a. Pemulihan perekonomian nasional 

b. Fluktuasi inflasi regional 

c. Kesadaran stakeholders 

d. Indikator kesejahteraan penduduk 

e. Struktur tingkat pendidikan penduduk 

f. Pergeseran politik di DPRD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KUISISONER ATTRACTIVE SCORE UNTUK QSPM 

 

 

 

Responden:  

 

 

• Tentukan Attractive Score (AS) atau daya tarik dari masing-masing faktor 

eksternal dan faktor internal untuk Strategi Intensif berikut ini dengan 

memberikan tanda (X) pada pilihan Bapak/Ibu/Saudara. 

• Pilihan Attractive Score (AS) pada isian berikut ini terdiri dari: 

1  :   berarti not attractive 

2  :   berarti somewhat attractive 

3  :   berarti reasionable atractive 

4  :   berarti highly attractive 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Strategi Intensif ATTRACTIVE SCORE (AS) 
4 3 2 1 

KEKUATAN 
a. Birokrasi pelayanan masyarakat  

b. Motto, visi, dan misi Dispenda 

c. Media sosialisasi orsosmas dan brosur 

d. Sistem pelayanan terpadu 

e. Monitoring langsung ke lapangan 

f. Diklat manajemen perpajakan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KELEMAHAN 
a. Redaksional dan kesesuaian perda 

b. Sistem pemungutan self assesment 

c. Proyeksi potensi penerimaan pajak 

d. Keterbatasan kapabilitas pegawai 

e. Keterbatasan sarana penunjang 

f. Mekanisme sanksi dan intensif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PELUANG 
a. Perubahan kebijakan nasional 

b. Pertumbuhan PDRB 

c. Pertumbuhan penduduk 

d. Perkembangan sektor perdagangan dan jasa 

e. Orsosmas yang mendukung 

sosialisasi 

f. Perkembangan sektor pariwisata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANCAMAN 
a. Pemulihan perekonomian nasional 

b. Fluktuasi inflasi regional 

c. Kesadaran stakeholders 

d. Indikator kesejahteraan penduduk 

e. Struktur tingkat pendidikan penduduk 

f. Pergeseran politik di DPRD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KUISISONER ATTRACTIVE SCORE UNTUK QSPM 

 

 

 

Responden:  

 

• Tentukan Attractive Score (AS) atau daya tarik dari masing-masing faktor 

eksternal dan faktor internal untuk Strategi Integratif berikut ini dengan 

memberikan tanda (X) pada pilihan Bapak/Ibu/Saudara. 

• Pilihan Attractive Score (AS) pada isian berikut ini terdiri dari: 

1  :   berarti not attractive 

2  :   berarti somewhat attractive 

3  :   berarti reasionable atractive 

4  :   berarti highly attractive 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Strategi Integratif ATTRACTIVE SCORE (AS) 
4 3 2 1 

KEKUATAN 
a. Birokrasi pelayanan masyarakat  

b. Motto, visi, dan misi Dispenda 

c. Media sosialisasi orsosmas dan brosur 

d. Sistem pelayanan terpadu 

e. Monitoring langsung ke lapangan 

f. Diklat manajemen perpajakan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KELEMAHAN 
a. Redaksional dan kesesuaian perda 

b. Sistem pemungutan self assesment 

c. Proyeksi potensi penerimaan pajak 

d. Keterbatasan kapabilitas pegawai 

e. Keterbatasan sarana penunjang 

f. Mekanisme sanksi dan intensif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PELUANG 
a. Perubahan kebijakan nasional 

b. Pertumbuhan PDRB 

c. Pertumbuhan penduduk 

d. Perkembangan sektor perdagangan dan jasa 

e. Orsosmas yang mendukung 

sosialisasi 

f. Perkembangan sektor pariwisata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANCAMAN 
a. Pemulihan perekonomian nasional 

b. Fluktuasi inflasi regional 

c. Kesadaran stakeholders 

d. Indikator kesejahteraan penduduk 

e. Struktur tingkat pendidikan penduduk 

f. Pergeseran politik di DPRD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PEDOMAN WAWANCARA  
PENGELOLAAN PAJAK DAERAH KOTA MALANG 

 
NARASUMBER:  
Nama  : ___________________________________________________ 

Pekerjaan : ___________________________________________________ 

Alamat  : ___________________________________________________ 

__________________________________________________ 

Faktor Uraian Keterangan Sumber 

 

Aspek Legalitas 

 

• Perda dan UU PD 
• Ekstensifikasi Pajak 

 

 

Pengelolaan PD 

 

• Hambatan dan 
Terobosan 

• Klasifikasi Pajak 
 

 

 

Sistem 
Pemungutan 

 

• Self Assesment & 
Official Assesment 

 

 

 

Implementasi 
Kebijakan 

 

Sosialisasi 

Monitoring/Pengawasan

 



 

Faktor Uraian Keterangan Sumber 

 

Potensi Pajak 

 

• Mekanisme Proyeksi 
• Faktor eksternal 

 

 

SDM 

 

• Kapabilitas & 
Pengembangan 

 

 

Sarana 
Penunjang 

 

• Komputer, teknologi 
informasi dll 

 

 

Intensif dan 
Sanksi 

 

• Mekanisme intensif 
dan sanksi 

 

 

Lain-lain 

 

Hambatan & Terobosan 
lainnya berkaitan 
dengan intensifikasi & 
ekstensifikasi pajak 
daerah 

 

 


	COVER.pdf
	SURAT PERNYATAAN.pdf
	KATA PENGANTAR.pdf
	DAFTAR ISI.pdf
	DAFTAR TABEL.pdf
	DAFTAR GAMBAR.pdf
	DAFTAR LAMPIRAN.pdf
	DAFTAR SINGKATAN.pdf
	ABSTRAKSI.pdf
	BAB I.pdf
	BAB II.pdf
	BAB III.pdf
	BAB IV.pdf
	BAB V.pdf
	DAFTAR PUSTAKA.pdf
	lampiran_kuisioner.pdf

