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Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif pada daerah Tingkat II Nganjuk, Jawa Timur 

dengan judul “Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten 

Nganjuk”. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi pemungutan pajak 

dan retribusi daerah pada Daerah Tingkat II Nganjuk Jawa Timur. Guna meningkatkan 

pendapatan asli daerah dengan diterapkannya Undang-undang Otonomi Daerah  

Alat analisis yang digunakan untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi Pemungutan 

sektor pajak dan retribusi daerah adalah, dengan menggunakan rasio efektifitas dan rasio 

efisiensi. Indikator yang digunakan dalam pengukuran tersebut antara lain jumlah target, jumlah 

realisasi, dan jumlah biaya pemungutan pajak maupun retribusi daerah 

Hasil analisis dari penelitian menunjukkan bahwa dalam pengukuran tingkat efektifitas, 

Pemerintah Kabupaten Nganjuk mengunakan perencanaan anggaran sebagai standarisasi dalam 

penentuan tingkat efektifitas. Sedangkan untuk tingkat efisiensi, Pemerintah Kabupaten Nganjuk 

menetapkan standarisasi sebesar 5%, 

Hasil perhitungan tingkat efektifitas untuk pajak daerah tahun 2002 sampai dengan tahun 2005 

menunjukkan bahwa tingkat efektifitas pajak daerah telah tercapai, yaitu ditunjukkan dengan 

terlampauinya target pendapatan sektor pajak daerah. Sedangkan untuk retribusi daerah, tingkat 

efektifitas yang tercapai yaitu pada tahun 2002 dan tahun 2003. Tetapi untuk tahun 2004 dan 

2005, tingkat efektifitasnya sebesar 99,47% dan 99,46%, yaitu tidak dapat mencapai target yang 

ditetapkan sebesar 0,53% dan 0,54%. 

Hasil analisis tingkat efisiensi untuk pajak daerah selama tahun 2002 sampai dengan tahun 2005 

telah tercapai, Sedangkan untuk retribusi daerah pada tahun 2002 dan 2003, tingkat efisiensinya 

telah tercapai tetapi pada tahun 2004 dan 2005 efisiensinya belum tercapai atau melebihi standar 

sebesar 0,03% dan 0,30% 

Berdasarkan penelitian diatas, saran yang dapat penulis berikan adalah: usaha ekstensifikasi di 

bidang perpajakan dan retribusi daerah dapat lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka 

Pemerintah Daerah Tingkat II Nganjuk harus harus mencari sumber pendapatan baru dari sektor 

pajak dan retribusi. Selain itu pemerintah daerah juga harus melakukan pendataan ulang terhadap 

objek dan subjek pajak dan retribusi daerah.  

 


