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Penelitian ini merupakan studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II 

Malang dengan judul “Evaluasi Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah Sebagai Upaya 

Peningkatan Pendapatan Asli daerah (PAD) Berkaitan dengan Otonomi Daerah Di Kabupaten 

Daerah Tingkat II Malang”. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi apakah pemungutan pajak daerah sudah efektif 

serta untuk mengetahui besarnya kontribusi masing-masing daripada jenis-jenis pajak daerah 

berkaitan dengan otonomi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Metode analisis data yang digunakan untuk mengetahui apakah pemungutan daerah sudah efektif 

dan berapa besarnya kontribusi masing-masing jenis pajak daerah berkaitan dengan otonomi 

daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah mengunakan : Pertama, Analisis 

Pertumbuhan. Pada analisis pertumbuhan ini akan digunakan untuk mengetahui perkembangan 

berapa besar kenaikan dan penurunan dalam setiap tahunnya. Kedua, Analisis Kontribusi yang 

digunakan untuk mengetahui besarnya kontribusi masing-masing jenis pada pajak daerah. 

Ketiga, Rasio Efektivitas yang digunakan untuk mengetahui apakah pemungutan pajak daerah 

sudah efektif. 

Hasil analisis pertumbuhan adalah menunjukkan bahwa perkembangan penerimaan pada pajak 

daerah dari tahun ke tahun mengalami kenaikan secara terus menerus dan perkembangan 

penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga mengalami kenaikan secara terus menerus dari 

tahun ke tahun. Analisis kontribusi menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami penurunan. Dan untuk rasio efektifitas menunjukkan 

bahwa tingkat efektivitas dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi.  

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat kami sampaikan saran-saran kepada Dinas 

Pendapatan Daerah yang dalam hal ini adalah sebagai pengelola pajak daerah yang perlu 

meningkatkan pengawasan, pembinaan dan evaluasi terhadap pemungutan pajak daerah serta 

mengadakan penelitian dan pendataan secara rutin terhadap obyek dan subyek pajak daerah 

untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah. 

 


