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Penelitihan yang diambil penulis berjudul  PERANAN RETRIBUSI TERHADAP 
PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN 1997/1998-2001/2002 DI KABUPATEN 
KUDUS JAWA TENGAH . (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Pemerintah 
Kabupaten Kudus). Jenis penelitian menggunakan metode deskriptif dari tahun anggaran 
1997/1998-2001/2002 dan alat analisis yang digunakan adalah alat analisis prosentase 
perkembangan, analisis perbandingan dan analisis kontribusi. 
Tujuan Penelitihan adalah untuk menganalisis perkembangan dan kontribusi sumber-
sumber Pendapatan Asli Daerah, untuk menganalisis prosentase perbandingan antara 
target dan realisasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, serta untuk mnganalisis 
perbandingan kontribusi penerimaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah di 
Kabupaten Kudus. 
Hasil penelitihan dan pengamatan selama lima tahun yakni mulai tahun 1997/1998-
2001/2002 sebagai berikut : 1) perkembangan realisasi Pajak Daerah rata-rata sebesar 
45,54 % dengan prosentase realisasi atas target rata-rata sebesar 109,80 % , sedangkan 
kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 47,31%. 2) 
Perkembangan realisasi Retribusi Daerah rata-rata sebesar 30,66% dengan prosentase 
realisasi atas target rata-rata sebesar 99,78%, sedangkan kontribusi Retribusi Daerah 
terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 34,39%. 3)Perkembangan retribusi Perusahaan 
Daerah rata-rata sebesar 23,13% denganprosentase realisasi atas target rata-rata sebesar 
86,41%, sedangkan kontribusi Perusahaan Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah 
sebesar 12,50%. 4) Perkembangan realisasi Penerimaan Lain-lain Daerah rata-rata 
sebesar 52,50% dengan prosentase realisasi atas target rata-rata sebesar 118,22%, 
sedangkan kontribusi Penerimaan Lain-lain Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah 
sebesar 7,19%. 
Dari perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah di Kabupaten Kudus 
mempunyai pengaruh yang positif terhadap Pendapatan Asli Daerah, karena itu perlu 
dikembangkan penerimaan dari Retribusi Daerah yang memberikan kontribusi yang 
paling besar yaitu sebesar 70,14%. Pajak Daerah menduduki posisi kedua dengan 
memberikan kontribusi sebesar 23,19%. Untuk urutan ketiga adalah Penerimaan Lain-
lain yang memberikan kontribusi sebesar 2,97%. Dan yang terakhir adalah Perusahaan 
Daerah yang memberikan kontribusi sebesar 0,66%. Sedangkan saran perlunya 
pengembangan partisipasi masyarakat baik aparat petugas pemungut pajak/ instansi yang 
bersangkutan perlu ditingkatkan usaha-usaha intensifikasi dan ekstensifikasi serta 
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 
Disamping kesadaran wajib pajak, perlu ditingkatkan partisipasi masyarakat dalam 



membuat perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Selain itu perlu pelaksanaan sanksi 
secara hokum yang tegas bagi para pelanggar   


